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(Dokończenie).

Kutowa Wola, kol. nad rz.Wolborką, pow,
tódziki, gm. Brójce, par. Czarnocin; ma 30 dm.,
230 mk., ziemi włośc. 526 mr. (236 mr. ornej).
Mutowszczyzna, folw. i wś w pow. nowo-

, BTOdzkim, gm, horodyszczańskiej, nad rz. Ser-
Wecz; wś ma os. 11; folw., dziedzictwo We-
reszcząków, dobrze zagospodarowany, ma ob-
szaru około 30/, włók; ziemia i łąki wyborne.

| Kutrubówka, przedm. Orynina (ob.), pow.
Aamieniecki, ma 62 dm. 2. Ma '0,
utschau (niem.), może Kuczów, wś, pow.

ubliniecki, par. Lubszów, nad Małopaną, o 3'/,
mili od Lublińca. Ma 87 tud., 65 dm., 563 mk.,
2 osąd, 600 mr. rozl., 2 młyny, szkołę. Do K.

należą kolonie: Mokrus, Kalita i Sośnica. (Knie
wymienia jeszcze pustkowia: Figlarnia, Hadik
1 Zawodzie). : ZO
> utscheborwitz (niem.), wś, pow. woło-

ski, na Szląsku, par. Herrnstadt.

Kutschen (dok.), ob. Kucee.
Autschig (niem.), młyn wodny i papiernia
© Wśi Hermsdorf pod Priebus, pow. żegański
a Szląsku,
; Kutschirnen al. Karuhnischken (niem.), wś

|  lotwo, pow. piłkalski, st. p. Lasdehnen.
utschitten (niem.), wś, pow. prusko-iła-
h 86. p, IławaPruska.

h utschkau, wś i dom., pow. międzyrzecki,
" -kodziszewo, Chociszewo. (Wykopano w le-

» a" kilku laty urny i mniejsze naczynia
czynię. 2zyska, pomiędzy niemi pękate na-
podob do czerpania wody i mały garnczek
dari ay do urny, napełniony drobnemi kost-

ML ptasiemi). j M. Śt.
LE utschwitz (niem.), niegdyś Kopschiitz, 1464
"Pschewitz, wó, pow. głogowski, par. Brieg,

utt, przys, do Suczawy, | |
Kutta (niem.), ob. Kuta. |
"sę(niem.),wś, pow. kładzki, par. Lewin.
uttelberg (niem.), wś, pow. albrechtycki

Sie p

 

 

na Szląsku austr., ma 1562 mk,, szkołę ludo-
wą, straż ogniową, towarzystwo pomocy w cho»
robie i pogrzebach. |

Kuttelberg (niem.), ob. Kodusewo,
Kutten (niem.), ob. Katy. |
Katten (niem.), wś, pow. gąbiński, st. p.

Gerwischkehmen: |
Kuttenberg (niem.), kolonia niemiecka we

wschod. stronie Zbadynia, pow. jaworowski.
Ma szkołę ewang. A ZAŁ ZTO:

Kuttenberg (niem.), 1390 r. Kotchendorf,
wś, pow. lwowski na Szląsku, par, Laehn.

Kuttendorf, ob. Kutkowice.
Kuttkuhnen (niem.), wś, pow. gąbiński, st.

poczt. Gąbin.
Kuttlau (niem.), r. 1366 Cotla, mko, pow.

głogowski, ma dwa kościoły paraf., katol. i
ewang., 3 jarmarki; miało 1840 r. 1538 mk.
Należy oddawna do księstwa Carolath-Beuten.
Kutturen (niem.), wś, pow. tylżycki, st.

poczt. Laugszargen.
Kutury 1.) wś, pow. rossieński, par. jur-

borska. 2.) K., wś, pow. rossieński, par. po-
gromoncka. oal0C ES,
 Kutuzówka, wś, pow. suwalski, gm. Ku-

ków, par. Filipów; odl. 14 w. od Suwałk, ma
3 dm., 21 mk, R
Kutworowizna, pustk,, pow. będziński, gm,

Rokitno szlacheckie, par. Uhruszczobród,
Katy, ob. Kąty.
Kuty, wś, pow. władysławowski, gm. Le--

Śnictwo, par. Władysławów; odl. 1l w. od
Władysławowa, ma 15 dm., 108 mk. W 1827
r. 6 dm,, 42 mk, ; |

Kuty. Osadę t. n. wymienia Liber ben,
Łaskiego (II, 465) w par. Sławoszewo, pow.
łęczycki. „
Kuty 1.) vel Słoboda, wś rząd., pow. wilej-

ski, o 69 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm.
Parafianowo, 11 dm., 107 mk. prawosł. 2.) K,
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| wś nad rz. Łostajką, pow. oszmiański, 2 okr.
adm., 36 w. od Oszmiany, 11 dm., 89 mk. pra-
wosł. 3.) K., folw. szlach. tamże, 1 dom, 14

_ mk. katol. (1866).
_ Kuty 1.) wś, pow. humański, nad Tykiczem,
02 w. powyżej Nowej Hrebli; ma 836 mk,,
2664 dzies. ziemi, cerkiew. Własność Piase-
ckich. 2.) K., wś, pow. krzemieniecki, ma
piec wapienny.
Kuty 1.) miasto w pow. kosowskim, nad

Czeremoszem i granicą bukowińską, w pięknej
. okolicy górzystej, ma 6333 mk., wielu żydów

i ormian; rezydencyą sądu śledczego dla sądów
powiatowych w K.i w Kossowie, sąd powia-
towy dla 26868 mk., st. poczt. połączoną tra-
ktem (42 kil) z Kołomyją (na Kossów, Pistyń
i Jabłonów); c. k. zarząd dóbr skarbowych,
dekanat ormiańsko-katolicki z 4 probostwami,
1 kapelanią miejscową i 3070 dusz, szkołę głó-
wną i szkołę żeńską, kasę pożyczkową dla
przemysłowców i rzemieślników z kapitałem
zakładowym 525 złr. Miasteczko przywilej
erekcyjny otrzymało 1715 r. od Józefa Poto-
ekiego, wojewody i generała żiem kijowskich.
Licznemi swobodami obdarzeni żydzi skwapli-
wie osiadąć i szybko krzewić się poczęli, jak
gdyby w szczególnie dla nich utworzonej posa-
dzie, Według lustracyiz r. 1765 było w mie
ście gospodarzy Polaków i Rusinów 166, Or-
mian 70, żydów 124, komorników żydowskich

_1836, dm. 360, kościół ormiański i cerkiew. Or-
mianie trudnią się kupiectwem i wyrobem sa-
fianu. W r, 1849 liczyło 3700 mk. W pobliżu

_ znajdują się obfite źródła słone. Swięcki twier-
dzi, iż od tego miasta Pokucie wzięło swe na-
zwisko. Starostwo niegrodowe w wojew. ru-
skiem, w ziemi haliekiej, podług spisów pod-
skarbińskich z r. 1770 składało się: z miasta
K.i wsi: Kuty Stare, Kobaki, Rybno, Słobód-
ka, FTudiów, Rożen Wielki i Mały, Roztoki,
Białoberezka, Berwinkowa, Chorocowa, Dołho-
pol, Hohopol, Hryniowa, Jabłonica, Krasnoiła,
Perechresno, Polanki, Stebnie, Fereskul i Uście»
ryki. Wr. 1771 posiadała je Ludwika z Mnisz-
chów Potocka, kasztelanowa krakowska, opła-
cając z niego kwarty w ilości złp. 19104 gr.
11. Po zajęciu go przez rząd austryackid. 1
maja 1782r. sstwo to przyłączono do dóbr
Kosowa iPistynia. 2.) K. Stare, wś, o 2.8 kil.
od mka Kut, ma 3467 mk., cerkiew gr. katol,
Były tu żupy soli warzonej, 1790 r. zaniecha-
ne. Por. Pokucie, 3.) K.i Kutyły, przys, do
Brzozowca w pow. nisieckim, leżą na lewym
brzegu potoku Grilówki, uchodzącego do Bukó-
wki, wpadającej zprawego brzegu do Sanu.
Położenie mają niskie 180 m. npm. Od wsch.,

' płn. i zach. są otoczone sosnowemi lasami, od
płd. zaś graniczą ze Zdziarami, Obie miejseo-
wości należą do parafii rzym.-katol. w Pyszni-
cy i liczą 299 mk, rzym.-katol, Nazwa jest!

Kut

przekręconym wyrazem Kąty i Kątyły, zaką-
tki Kątów. (Por. Katy), 4.) K. al. Kutty,
część Hranek, pow. bobrecki,

Kuty, niem. Kutien, wś kościelna luterska,
pow. węgoborski, ną polsko-pruskich Mazu-
rach. Kościół paraf, istniał na pewno w XVI
w. Nad organami zawieszony jest wielki obraz,
przedstawiający spustoszenie śmierci podczas
morowego powietrza zr. 1710. Obraz ten kazał
zrobić pastor Paweł Drygalski. K. założone
zostały 1552 r. przez ludność polską, Por.
Grodziska, Kś. PF.
Kuty, niem. ZHermansdor/, wś serbska na

pruskich górnych Łużycach, w pow. rozbór:
skim. 4.49...

Kuty-brzeg, zaśc. szlach, nad Łoszą, pow.
wileński, 4 okr, adm., o 50 w. od Wilna, 1 dm,,
6 mk. katol. (1866).

Kutyca, rz., lewy dopływ rzeki Serwecz,
ma ujście za Koreliczami.

Kutyk, ob. Kotków.
Kutyłówka, zaśc. szlach., pow. trocki, 2-gi

okr. adm., 50 w. od Trok, 3 dm., 17 mk,, z te-
go 13 prawosł., 4 katol. (1866).

Kutyłowo-Bródki, K.-Pierysie i K.- Skupie,
wsie szlacheckie, pow. ostrowski, gm. Kamień-
czyk Wielki, par. Boguty-Kościelne. Folw.
Kutyłowo-Perysie rozległy mr. 412: grunta
orne i ogrody mr. 303, łąk mr. 58, pastwisk
mr. 40, zarośli mr. 8, nieużytki i place mr. 10,
bud. z drzewa 15, WŚ Kutyłowo-Perysie osad
22, z gruntem mr. 203. Pur. Kamieńczyk. |

Kutyły Podsumowo, pow. suwalski, ob,
Podsumowo.

Katyły, ob. Katy i Kuty.
Kutymy, wś i dwór rząd., pow. rossieński,

par. szyłelska, i
Kutyń, wś, pow. piński, 2 okr. polic,, gm.

Moroczna, mk. 76, ziemi 315 dzies., własność
w części Kołba, w części wolnych ludzi.
Kutyska, rus. Kużyszezi, wś, pow. tłumacki,

nad pot. Okniańskim i nad Dniestrem z praw.
brzegu, w położeniu malowniczem, o8 kil. od
Tłumacza, o 33 od Stanisławowa, o 4 od Niż-
niowa, dokąd par. rzym.-katol. Par. gr.-katol.
w miejscu. Mk. 1613: 173 rzym.-katol., 1398
gr.-katol., 42 izr.; 53 mówiących po polsku,
1552 po rusku, 8 po niemiecku. Obszar ogó-
łem większej i mniejszej posiadłości: 2449 mr.
roli ornej, 73 łąk i ogr., 184 pastw., 380 lasu,
246 nieuż. Większa posiadłość dzieli się na 3.
folwarki: Chlebówka, Dolny folw. i Kamienna.
W XVIII w. K. miały kilku spółwłaścicieli.
Jeden z nich, Chlebowicz, pospłacał innych
i założył folw. Chlebówkę. Syn jego Feliks
założył drugi folw. Kamiennę. Są też tu dwa
przysiołki czyli osady: Suchodół, od płn.-wsch.
na granicy Niżniowa, tuż przy samej przepra-
wie na Dniestrze, w bardzo pięknem ustroniu; drugi, Wesoła, od płd.-wsch., śród lasów. Wś



Kut

K. ciągnie się między dwiema górami na 3 kil.
Przestrzeni, ma 2 młyny, wiatrak, gorzelnię,
karczem. Gleba przeważnie pszenna, K. na-

leżą dziś do ssrów Michała Gątkowicza. Las
przeważnie grabowy, Na ementarzu kaplica rz.-
kat. z grobami rodziny Chlebowiczów. R. 7.

Kutyski, wś, pow. sokołowski, gm. Dębe-
Nowe, par. Skibniew. Ma 25 dm., 188 mk.,
867 mr. obszaru. W 1827 r. 19 dm., 133 mk.

Kutyskie starostwo niegrodowe, w księ-
stwie żmudzkiem, w pow. pojurskim, W 1771
posiadał je Andrzej Minejko, komornik księ-
stwa żmudzkiego, wraz z żoną swą Franciszką
z Piestrzeckich, którzy z niego opłacali kwarty
złp. 134 gr. 28. Hyberny Żmudź nie opłacała.

Kutyszcze, wś, pow. nowogradwołyński,
8m. hordyjowiecka, włościan dusz 165, ziemi
włościań. 425 dzies., ziemi dwor. 293 dzies.,
własność kilku posiadaczy. (Według innych
śródeł wś nad rz, Werbką, dopływem Słuczy,
Pow. nowogradwołyński, par, Lubar; przy
trakcie pocztowym z Lubaru do Qudnowa.
Własność Krajewskich. R. 1867 miała 44 dm.).
Kutyszcze 1.) Małe al. Kutyszczyki, wś,

_ Pow. winnieki, okr. polic., gm. i par. Pików,
ma 106 dm., 470 mk., w tem 43 jednodworców,
A dzies, ziemi włośc., 1019 dzies. dwors., na-

eżała do Jakubowskich, dziś do Perewoszczy-
owej, Jest tu cerkiew p. w. św. Dymitra,

która ma 899 parafian i 104 dzies. ziemi. Za-
 Tząd gminy K. Małe obejmuje wsie: K, Małe i

Wielkie, Lulińce, Popówka, Lemieszówka, Raj.
kowce, Kustowce, Antopol, Napadówka, Mą-
czyńce, Radawka, Sofijówka, Wiszenka, M. i

W. Ostróżek, Stupnik, Kropiwna, Klitenka,
Słoboda Kustowiecka, Pohoryła, Krzyżanówka,
zazem 6599 mk. włościan dusz męs.i 14758
dzies, ich ziemi, 2.) K. Wielkie, wś, pow. win-
nicki, gm. K. Małe, par. katol. Pików, par.
Prawosł, K. Małe; ma 50 dm., 212 mk., w tem
0 jednodworców, 310 dzies, ziemi włośc. Na-
Cżała do klucza glińskiego Rzewuskich, dziś
do lulinieckiego Jakubowskich. Dr, M.

utyszcze, wś, pow. brodzki, 28 kil. na płd.
wsch, od Brodów, 11 kil. na płn. od sądu pow.

ałoźcach, 71/, kil. na płd. wsch. od urzędu
Poczt, w Podkamieniu koło Brodów, 5kil. od

 ŚPanicy rossyjskiej, Na płn. zach. leżą Pali-
krowy, na wsch. Zagórze i Seredec, na płd.
zach, Jąśniszcze. Przez płd. zach. część obsza-
"u płynie z Palikrów od płn. zach. na płd.
Wsch, do Jaśniszcz potok, zwany w Palikro-
wach ,„Sirląć, dopływ Seretu. Na lewym jego
„.zegu leży prawie w środku obszaru przewa-
*NA część zabudowań wiejskich, na praw. brz.
cerkiew j kilka zabudowań. Na praw. brzegu
Potoku wznoszą się poszczególne punkta do

i 382 1385m. wys. Własu. więk. ma roli or.
408, łąk i ogr. 52, pastw. 200, lasu 58 mr.;

_ Własn. mniej. roli or, 515, łąk i ogr. 60, pastw.  

Kuz > c

26 mr. Według spisu z r. 1880 było 366 mk.
w gminie, 42 na obsz. dwor. (obrz. gr. katol.
z wyjątkiem kilkudziesięciu rzym.-katol,). Par.
rzym.-katol, w Podkamieniu; gr..katol. w miej-
scu, należy do dekan. załozieckiego, archid.
lwowskiej i ma filią w Jaśniszczu. We wsi jest
cerkiew, szkoła filialna i kasa pożyczk. gminna
z kapitałem 139 zł. w. a. SPLn, Dz.

Kutyszeze, ob. Kutyska. ę
Kutyszczyki, ob. Kutyszeze.
Kutyszki, wś, pow. szawelski, gm. radźwi-

liska, 65 osad, 213 dzies, ziemi.
Kutyszki, ob. Kuciszki,
Kutzborn (niem.), wś, pow. olsztyński, ob,

Kucbory. 0 i
Kutzburg (niem.), wś i młyn, pow. szczy- -

cieński, st. p. Szymany.
Kutzen (niem.), ob. Kucze.
Kutzen (niem.), dobra, pow. tylżycki, st. p.

Kallwen.
Kutzmen (niem.), ob. Kuźmy.
Kutzoben (niem.), ob. Kuczoby. |
Kuwenie, wś, pow. wileński, 3 okr. adm.,

o 46 w. od Wilna, 5 dm., 44 mk, katol. (1866).
Kuwerki, zaśc. pryw., pow. lidzki, 3 okr.

adm., o 7 w. od Szczuczyna, 8 mk. (1866).
Obok wś t. n. 20 mk.
Kuwertshof (niem.), dobra,

czemski, st. p. Russ.
Kuwroz, ob. Kowroż. sa:
Kuwrózek, niem. Mittelwałde, dobra, pow.

toruński, o pół mili od bitego traktu toruńsko=
chełmżyńskiego, w okolicy lesistej, założona
w r. 1822. Obszaru mr. 594, bud. 10, dm. 4,
katol. 38, ewang. 32. Par. Świerczynki, szko-
ła Brąchnowo, poczta Chełmża, Ks.PF.
Kuxen (niem.), pow. sztumski, ob. Kuksy,
Kuxtern (niem.), dobra, pow, welawski, st.

pow. szyłokar--

(poczt. Goldadler.
Kuy..., por. Kuj...
Kuyschen (niem.), wś, pow. świętosiekier--

ski, st. poczt. Zinten,
Kuz..., Kuż .., por, Kurz...
Kużawka 1.) wś i folw., nad Bugiem, pow.

bialski, gm. i par, Sławatycze, o 1 w. od Sła-
watycz (ob.). Główny folw, dóbr sławaty-
ckich. Przystań dla statków zbożowych na
Bugu i bindiuga. R. 17/6z K. odpłynął na
galarze do Gdańska i dalej do Ameryki gen.
Kościuszko (Czyt. Pamiętniki Soroki, Tyg. ill. -
1881, Nr. 300). Jest tu 65 dm., 491 mk.i
2644 mr. obszaru; w 1827 r. było 49 dm,,
387 mk. 2.) K., wś, pow. konstantynowski,
gm. Bohukały, paraf, r. 1. Pratulin, r. gr. Krzy-
czew, poczta Terespol, okr. sąd. Janów, rozżl.
m. 274, dm. 23, ludn. 174. W 1827r. 28
dm., 188 mk, K Kr.

Kuże, mko, pow. szawelski, gm. i par. sza-
welska, od Szawel 12 w. odległe, od Kurszan
10 w., od st, libawsk, kol. żel. Omole Zw.
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przy trakcie bitym z Szawcl do Kurszan i że
 stacyi Omol do Gruźdź. W mku uwłaszczono
40 dusz męskich nadziałen261 dziesięcin zie-
mi. Mko stanowi kilkadziesiąt domóstw ży-
dowskich i kilka karczem. Kościół drewnia-
ny, dość obszerny, fundował Jan Kazimierz
Gozdawa Godlewski w XVII wieku. Proto-
plasta rodu Godlewskich na Zmujdzi, przeno-
sząc się z ziemi nurskiej naZmujdź, tenże J. K. G.
Godlewski, podstoli płocki, dziedzic dóbr K,
i Kuszłejki, objął 11 stycznia 1678 r. prawem
zastawnem dobra Omole, gdzieizamieszkał.
Z konstytucyi sejmu warszawskiego w 1667
aprobowanego przez króla Jana Kazimierza,
przekonywamy się, że dobra K.i Kuszłejki
w ciwuństwie berżyniańskim w ziemi żmujdz-
kiej, Kazimierz Grodlewski dziedzic takowych
cesyą wieczystą ofiarował na altaryą szawel-
ską. Do cząsu sekularyzacyi dóbr poducho-
wnych po 18381 r. K., 36 włók, należały do
duchowieństwa. W końcu rządowe, mko zo0-
stąło uwłaszczone po 1868 r. Kościół fil, sza-
welski, odnowiony 1836 roku kosztem para-
fian. ko Rip ak POGI,

Kuże, wś i folw. nad rz. Solczyszką, pow.
lidzki, 5 okr. adm., od Lidy w. 58, od Ejszy-
szek 16, dm. 12, mk. katol. 110 (1866). Por.
Hlorodno.

Kużele, wś, pow. rossieński, par. erżwił-
kowska. Az i
Kużelowa, Kużelówka, ob. Kurzelowa.
Kużera, potok górski, inaczej zwany Smo-

rsanką (ob.). Br. G.

Kuzia, ob. Mizia, pow. kamieniecki.
- Kuzie 1.) wś w równinach nadwiślańskich,

' pow. dąbrowski, 177 m. npm., należy do pa-
rafii rzym.-katol. i urzędu poczt. w MBolesła-
wie, skąd jest o 0.3 kil. oddaloną; ma 113 mk.

- rzym.-katol., z których 18 przebywa na obsza-
rze więk. pos. hr. Potockiego Art., mającym
obszaru 108 mr. roli. Pos. mniej. ma 121 mr.
roli, K. graniczą na północ ze SŚwiebodzinem,
na zachód z Zalipiem, na południe z Ćwiko-
wem a na wschód z Dąbrówką. 2.) K., część
Lipy, pow. dobromilski. Mac.

Kuzie-puszczańskie, wś, pow. kolneński,
gm. Gawrychy, par. Nowogród-majdan; 1332
mr, obszaru. W 1827 r. wś rząd. parafii Ma-
łopłock ma 52 dm., 310 mk. 5

Kuziel (?). Tak Knie nazywa młyn w gmi-
nie zamkowej lublinieckiej i pustkowie nale-
żące do Kokotka.

Kuzieliczyn, właściwie Kuźliczyn (ob.).
Kuziemin, mko nad Worskłą, pow. zień-

kowski gub. połtawskiej, 1665 x. założone,|
należało do pułku pereasławskiego; 1013 mk.
Kuziemskaja, st. p. w pow. mosalskim,

gub. kałuskiej, między stacyami Juchnów i
Aleksandrowski Cbutor. |
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Kuziemszezyzna, zaśc. rządowy, pow. wi-
lejski, o 66 w. od Wilejki, 3 okr. adm., gm.
wołkołacka, 3 dm., 10 mk. katol. (1866).

Kuziewicze 1.) wś, pow. wołkowyski, przy
drodze z Wołkowyska do Różany. 2.) K.,
wś w pow. borysowskim, 2 okr. adm., w gm.
hajeńskiej, nad rzeką Hajną, przy drożynie
wiodącej z Dobreniewa do Krasnego Boru, ma
osad włócznych 9. Miejscowość wzgórkowa-
ta, lesista, grunta lekkie. B. własność Gał-
giewicza. Al. Jel.

Kuziłły, wś rząd., nad jez. Szeszołą, pow.
wileński, 2 okr. adm., 063 w. od Wilna, 13
dm., 124 mk. katol. (1866).

Kuzioren (niem.), pustkowie należące do
kol. Chobie, pow. opolski, ma 11 dm.

Kuziotki al. Zeolżn, folw. pryw., pow. wi-
lejski, 035 w. od m. Wilejki, | okr. adm,,
przy byłej drodze pocztowej z Wilna do Miń-
ska, 1 dm., 11 mk. (1866). |

Kuziory lub Kusiory, przys. do Jastkowie
w pow. tarnobrzeskim, par. rzym.-kat, w Py-
sznicy, leży w środku wielkich sosnowych bo-
rów nad potokiem Bukową, uchodzącym z pra-

wego brzegu do Sanu. Najbliższą wsią ku
południowi jest Studzieniec (Ż kil. linii powie-
trza), na zachód Ruda jastkowska (4 kil.) a za
nią Jastkowice (6 kil. linii wzroku). Mac.

Kużis, ob. Cytowiany.
Kuzki, właściwie Kuśki, w przeciwnym razie

należałoby pisać tę nazwę Kózki. Br. Ch. Kuzki 1.) wś, pow. włoszczowski, gm. Se-
cemin, par. Czarnea. 2.) K., wś, pow. włosz-
czowski, gm, i par. Włoszczowa. W 1827 r.
9 dm., 61 mk, 3.) K., wś, pow. pińczowski,
gm, Boszczynek, par. Skalbmierz, Z obszaru
dworskiego 321 mr. rozparcelowano; osad
włośc. było 18, z grun. mr. 69. W 1827r.
było tu 18 dm., 121 mk. 4.) K.,wś, pow.
węgrowski, gm, i par. Grębków. Ma 25 dm.,
178 mk., 466 mr. obszaru. W 1827 r. 25 dm,,
173 mk. 5.) K., wś, pow. konstantynowski,
gm. Chlebezyn, paraf. r. 1. Sarnaki, r. g. Chłop-
ków, rozl. mr. 303, dm. 9, ludn. 108. W 1827
r. 19 dm. 87 mk. Por. Klimczyce. Br. Ch.

Każłe 1.) wś, pow. szamotulski, 49 dm.,
477 mk., 52 ew., 418 katol., 7 żydów, 139
analf, . Poczta i tel., w Ottorowie o 5 kil., st.
kol. żel. w Szamotułach o 15 kil. 2.) K., folw.
tamże, 2 dm., 32 mk., należy do dom. i gm.
Ottorowa. M. St.

Kużliczyn, wś i folw., pow. piński, nad ka-
nałem Królewskim, 2 okr. police, 05 mil od

| Pińska, na trakcie pińsko-wołyńskim; mk. 159,
własność Pusłowskiego. Gorzelnia. Ks, M.

Kaźlińce, zaśc. szlach., pow. trocki, 1 okr.
adm., 10 w. od 'Trok, 1 dom, 5 mk. katol,
(1866).
Kuzmeń, ob. Kuszmień. Kużmianka, mały zaśc, w pow. mińskim,
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w okolicy -wsi Piaciewszczyzny, ma osa-
el. 3 ; Al. Jel.

| Kużmice, węg. Kozma, wś w hr. ziemneń-
skiem (Zemplin, Węg.), stacya węg. kolei
wschodniej, st. tel.; uprawa roli, 848. mk.

r, 1425 nazywało się Szent- Kozma- Damian,
0d kościoła zbudowanego niegdyś na cześć
tych dwóch świętych. "HM.
Kużmicze 1.) wś włośc., pow. wilejski,

060 w. od Wilejki, 3 okr, adm., gm. zareżska,
23 dm., 227 mk., cerkiew prawosł. murowana
(1866). 2.) K., wś włośc. nad rz. Szlanką,
Pow. wilejski, o 12 w. od m. Wilejki, 2 okr.
adm., gm. Kurzeniec, 33 dm., 322 mk. 3.) K,,
tolw. nad jez. t. n., pow. Święciański, 3 okr.
adm., o 49 w, od Swięcian, | dm., 11 mk. ka-
tol. 4) K., wś włośc., pow. oszmiański, 3
okr. adm., od Oszmiany o w. 46, od Dziewie-
niszek w, 10, dm. 12, mk. katol. 87 (1866).

Kużmicze, była st. poczt., pow. mozyrski,
Przy trakcie poczt, mozyrsko-owruckim, o 54
w. od Mozyrza. :
Kużmicze, wś, pow. rosławski gub. smoleń-

skiej, o 51 w. na płd.-zachód od Rosławla, ma
43 mk., 93 dm., 2 cerkwie.
Kuźmień, ob. Kuszmień, i
Kuźmieniec, leśniczówka na obszarze dwor-

skim Jasień, pow. kałuski. |
Kużmieniec łomnicki 1.) potok górski,

Wytryska w obrębie gminy Jasienia w pow.
ałuskim, z pasma górskiego, Ihrowiszczem

zwanego, w IKarpatach wsch., w ich dziale
skolsko-delatyńskim, na północnej pochyłości

ysokiej, najwyższego szczytu w tem paśmie.
łynie w kierunku północno -zachodnim leśne-
A parowami, zamkniętemi od zachodu póa-
mem Małachowskiem, a od wsch. wschodnią
odnogą Ihrowiszcza. Zabiera liczne stru-
81 tak z prawego jak z lewego brzegu,
spływające z otaczających stoków górskich
"Do 8 kil, biegu w Kuźmieńcu, leśniczówce
pależącej do gminy Jasienia, uchodzi z praw.
a do Łomnicy; na Kummersberga mapie
alicyi (Sekcya 48) zowie się ten potok „„Kuź-

_ mienjcg,« 2.) K.-Wielki. W tem samem pa-
SMię górskiem Ihrowiszczu, z półn. wsch. sto-
„0W jego wytryska ten potok górski, nale-
|10y do obszaru gminy Porohów, w pow. bo-
nąodezańskim. Płynie leśną doliną górską
yzpółnoeny wschód, a potem na południowy
"chód i po 8 kil. biegu wpada z lew. brzegu
o —ystrzycy sołotwińskiej, na południe od
e leśniczówki należącej do wsi Parohów.
z addoliną tego potoku od strony północnej
0z6lągą się górskie pasmo 'Tarniczką zwane,

oddzielające dolinę tego potoku od doliny po-
toku Bystrzyka (ob.). 3.) K.-Mały. Na połu-dnie od powyższego potoku wytryska z tego
samego Ihrowiszcza potok górski, zwany Kuż:
mieńcem Małym, który po 5 kil, biegu, prawie  
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równoległego do. K.-Wielkiego, wpada do
Bystrzycy sołotwińskiej, opłynąwszy  pół-
nocne stopy góry, zwanej Zuraliwą Klewą
(1059 m.). Br, G.
Każmin, ob. Kośmin,

- Kuźmin, mko, pow. starokonstantynowski,
o 10 w. na płd.-zachód od m. pow., nad sta-
wem rzeki Słuczy, 292 mk., cerkiew, 2 izr.
domy modlitwy, 2236 mk., 1l jarmarków. R.
1870 miał K. 305 dm., 1117 mk., w tem 35
proc. izr., cerkiew, 2 synagogi, gorzelnię, 2
młyny, 10 sklepów, 35 rzemieślników. "Tu
w pysznych stajniach pomieścił emir Rzewu-
ski cenniejsze stadniki, przyprowadzonez Ara-
bii, młodsza zaś generacya wypasała się na
żyznych stepach odległego o 60 mil Sawramia.
Emir bardzo często przebiegał tę odległość
wraz ze swoją karawaną i beduinami. K. już
1636 r. był miastem. Ę
Kużmin 1.) wś, pow. olhopolski, nad Dnie-

strem, przy ujściu do niego rz. Oknicy (Ki-
sierniak), gm. Kamionka, 80 dm. 822 mk.,
2081 dz. ziemi włośc. ©erkiew pod wezw. ś.
Michała liczy 879 mk. i 100 dz. ziemi; parafia
katol. do Raszkowa. WŚ ta należała do dóbr
starościńskich, i dziś rządowa. 2.) K., kolonia
żydowska, pow. olhopolski, nad Dniestrem,
246 mk., 91 dz. ziemi, dm. 72. 3.) K., mko
nad rz. Smotryczem i Kwilą (Skwilą), pow.
proskurowski, mk. do 2000, w tej liczbie pra-
wie połowa żydów, jednowierców 104, reszta
włościan, urząd policyjny w Satanowie, para-
fią katol. do Kumanowa. Cerkiew pod weżw.
N. P. z 1500 par. i 48 dz. ziemi; ziemi włośc,
1092 dz,, dwors. 1866 dz.; kościół katol. wy=
budowany przez teraźniejszych właścicieli, nie-
wykończony z przyczyny wzbronienia rządu,
dm. do 300, synagoga, młynów 4, gorzelnia,
rzemieśl.25. Jest tu glinka żółta i biała, ka-
mień wapienny i ciosowy na żarnaimłyny.
Na północ od mka w odległości '/, wiorsty jest
miejscowość okopana rowem, dziś pokryta la-
sem; według podania miał się tu trzymać roz
bójuik Buniak i mają być podziemne lochy.
K. należał do Herburtów. Zuzanna z Fulsztyna
Herburtówna wniosła go w dom Stadnickich
(1676);Stadnicka Teresa w dom Grabianków.
W końcu zeszłego stulecia należał do Onufre-
go Morskiego, kaszt. kam., następnie do Sło-
neckich, obecnie wrócił do rodziny Grabian-
ków i dziś jest w posiadaniu Martyny z Gra-
biąanków Zaleskiej, W K. jest urząd gminny,
do którego należą: Kuźmin, Ostapkowce, Wa-
rowce, Kalityńce, Szyszkowce, Zurawlińce,
Turczyńce, Radkowica, Borszczajówka, Krze-
mienna, Bedrykowce, Nowosiołka, Lepiboki,
WeseleciCheptyńce, razem włościan 5718 dusz
i ich ziemi 10933 dziesięcin. Dr. M,
Kużmin, wś, pow. sieński. gm. Raśne; wraz.

z folwarkami Antopol i Józefpol dziedzictwo
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- $ymona Gajewskiego. Ziemi używalnej 753,

nieuż. 208 dzies. | : A. Ch.
Kuźmina, wś, pow. humański, par. Hu-

ści3 dusz katol, 8
Kuźmina (po rusku Kuśmyna), wś, pow.

dobromilski, 26 kil. na płn.-zach. od Dobro-
_ mila, 10 kil. na płd, od sądu powiat. w Birczy,
7 kil. na płn.-wsch. od urzędu poczt. w Tyra-
wie wołoskiej, Na płn. leży Leszczawka i
Leszczawa górna, na wsch. Roztoka (al. Roz-
toki), na płd. Zawadka (w pow. liskim) i Roz-
pucie, na zach. Kreców. Wś składa się z na-
stępujących części: Kuźmina dolna i górna
w stronie płn. wsch., Margel w stronie płd,,

-- Kiczora w stronie płn.iKamionki (al. Wapni-
sko) w stronie płn.-zach. Wody z całego ob-
szaru płyną do Tyrawki, a mianowicie prze-
"ważna ich część za pośrednictwem potoku pły»
nącego od wsch. na płn. zach. a potem na płd.
zach do Rozpucia iza pośrednictwem małego
potoku nastającego w płd. wsch. stronie ob-
szaru w lesie Niedźwiedzie (szczyt 618 m.)
a, płynącego na płd. do Zawadki i wpadające-
go do Tarnawki, dopływu Tyrawki. W stro-
nie płd. wznosi się jeszcze wzgórze Margel
do 608 m. a na granicy wsch. góra Bziany do
578 m. Przez wś idzie gościniec, wiodący
m Birczy na Tyrawę wołoską do Sanoka i do
Załuża, stacyi kol. galicyjsko- węgierskiej, od-
dalonej o 15 kil. na płd. zach. od. Kuźminy.
Własn. więk. ma roli orn. 575, łąk i ogr. 48,
pastw. 23, lasu 1025 mr.; własn. mniej. roli
orn. 811, łąk i ogr. 68, pastw. 57, lasu 50 mr.
Według spisu z r. 1880 było 650 mk. w gmi-
nie, 85 na obsz. dwors. (prawie 560 obrz.
rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-kat,

_ w Tyrawie wołoskiej, gr.-katol. w Leszczawej
górnej. We wsi jest cerkiew drewniana i ma-
ła kaplica wymurowana kosztem Michałai Ka-
tarzyny Wożniaków, w której się niekiedy
msza odprawia, 2 |. Jm. Dz.
Kużmina-Hrebla, wś, pow. humański, nad

rz. Sinicą, o 2 w. poniżej wsi Sinicy, ma 876
mk., 1869 dzies. ziemi, cerkiew drewnianą
z r. 1845. 3

Kużźmińce, wś, pow. zasławski, i folw. na-
leżący do białogródeckiego klucza dóbr słą-
wuckich. se ! sk
Kużmińce,wś nad rz. Lehliczam, wpada-

jącą do rz.Dniepru pod Rzyszczowem, leży
0 w. 38 ku stronie północnej od wsi W, Prueki
io4w. od m. Rzyszczowa. Posiada ziemi
majątkowej 1110 dzies, z której do 400 dz.
odeszło ziemi wykupowej, liczy mk. prawosł.
120 i 10 katol.; należała do Hołowińskich, po-
tem do Ignacego Konopackiego, dziś do gen.
Birkina.
Kużmińce 1.) wś, pow. mohylowski gub.

__ podol., gm, Maryanówka, par. Bar, ma 94 dm,  
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630 mk., 976 dzies, ziemi włośc., 687 dzies.
dworskiej. Cerkiew mą 47 dzies, ziemi, 1262
parafian. Własność dawniej Dzierżków, Ko-

_mań, Własność bar. Korfa. W liczbie ludno-| marów, dziś Podmaskina. 2.) K., wś, pow.
| hajsyński, na gran. bracławskiego, gm. Kuna,
par. Bracław, ma 204 dm., 872 mk , 1099 dzies.
ziemi włośc. 2476 dzies. dworskiej (z Kosa-
nówką i Sokuleem), należy do Konieckiej.
Prócz tego jest kilka drobnych części: Mali-
nowskich, Kowalezaka, Tomaszewicza i in-
nych. Cerkiew p. w. św. Dymitra ma 78
dzies. ziemi i do 2000 parafian. Dr. M.
Kuźmińczyk, wś, pow. kamieniecki, okrąg

polie. Lanckoroń, gm. Olchowiec, parafia katol.
Kutkowce; o 2 w. od m. Husiatyna. Leży
nad rzeką Zbruczem, która tu stanowi gramicę;
staw na rzeczce Muszka (Olchówka, Rudka),
wpadającej do Zbrucza. Ziemi włośc. 600
dzies.; dwors. 900 dzies., gleba gliniasto-czar-
noziemna, Cerkiew dawniej unicka, mieszkań-
cy prawie wszyscy wyznania greckiego, młyn
wodny, cegielnia. K. został osiedlony i wy-
dzielony z królewszczyzny Olchowiec w XVI
wieku. Mapa wsi, do dziś dnia zachowana
u właściciela, wskazuje, że w 1772 r. K. był
własnością Prota Potockiego. Z tych też cza-
sów stała tu statua św. Jana Nepomucena
z herbem Potockich aż do r. 1863, w którym
z wyższego rozkazu została przeniesioną do
lasu w Olchoweu. Następnie za długi Prota
zabrany K. dostał się Starzeńskim, od tych
przeszedł do Jakubowicza, a od niego nabył
go w r. 1803 Makowiecki. Potem już drogą
spadku od Makowieckich przeszedł w r. 1854
do Uzerwińskich, a następnie również drogą
spadku do Schafnaglów, obecnych właści:
cieli, K. Cz.
Kużminka, os. włośc., pow. opoczyński,

gm. Machory, par. Żarnów. Od Opoczna 20
w., gruntu 60 mr.
Kużminka, stac. dr. żel. mikołajewskiej

w gub. twerskiej.
Kuźmino, st. p. w pow. horodeckim gub.

witebskiej, między stacyami Newel i Ho-
rodek,
Kużminowce, wś, pow. nowogródzki, nad

rzeką Myszenką, ma cerkiew i osad 27. Stąd
idą gościńce do miasteczek Mołezadzia (w sło-
nimskiem), Poczepowa i Stołowiez. Al, Jal.
Kużmińskie holendry, ob. Kuźmy.
Kużmowa dolina, część wsi Gaje staro-

brodzkie, pow. brodzki,
Kużmowszczyzna, wś pryw., pow. dzi-

sieński, o 82 w. od Dzisny, 2 okr, adm., 3 dm.,
28 mk. (1866).
Kużmy 1.) wś ifolw., pow. łowieki, gm.

Lubianków, par. Dmosin, niedaleko źródeł
„Brzuszni, odl. od Łowieza w. 21. W 1879 r. dm.
dwors. 10i 4 włośc. Folw. ma obszaru 655
mr, (w tem nieuż. 120). Włościanie w 1881
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"Mają 16 osad i 141 mr. W 1827 r. było tu
19 dm., 159 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
tolw. K. lit. ABEz nomenklaturą Michałów,
od Płyćwi w. 7, rozległy mr. 610, grunta orne
10gT. mr. 482, łąk mr. 30, pastw. mr, 92,
nieuż, i plące mr. 6, bud. z drzewa 10. WŚ K.lit, „A BE osad 16, z grun. mr. 141. Folw.
Kuźmy lit. © al. Rozdzielna, rozl, mr. 118,$runta orne i ogr. mr. 114, łąk mr. 3, nieuż,
i plące mr. 1, bud. z drzewa 9. 2.) K., wsiKuźmińskie kolendry, wś, obie nad rz.Wisłą,
Pow. kozienicki, gm. Swierze Górne, par. dla
użm w Maciejowicach (siedl, gub.) a dla

Kuźmińskich Holendrów Świerze Górne. K.
mają 14 dm., 171 mk, i 215 mr. obszaru. K.-
Holendry zaś 13 dm., 101 mk, i 445 mr. zie-
mi włośc. Br. Ch.
Kużmy 1.) wś włośc., pow. lidzki, 3 okr.

adm., o 12 w. od Szezuczyna, 9 dm., 92 mk.
) K. albo Oniszki, wś włośc., nad stawem,

Pow. oszmiański, 3 okr. adm., od Oszmiany
o w. 51, od Dziewieniszek 21, dm. 6, mk, kat,
82 (1866).
Kuźmy, niem, Kuiemen, wś, pow. łecki, na

Mazurach pruskich, st. p. Clauszen, oddawna
przez ludność polską zajęta, istniała już około
r. 1574, Później mieszkali tu Arciszewscy.
Kużmy, por. Kusmen, pow. pilkałowski,

„ Kuźmyszki, wś rząd. nad rz. Narocz, pow.
święciański, 4 okr. adm., o 83 w. od Swięcian,
6 dm., 51 mk., z tego 23 prawosł., 28 katol.
(1866). '

„ Kuźnia 1.) os. młyn., pow. nowomiński, ob.
lufew. 2.) K., wś, os. ifolw. nad Prosną,

pow. kaliski, gm. i par. Chocz, odl. od Kalisza
5 w.; wś dm. 12, mk. 108; os. dm. 2, mk. 3;

folw, dm. 2, mk. 3. W 1827 ». 11 dm., 141
mk. 3.) K., pow. olkuski, gm. Kroczyce, par.
Irządze, 4.) K., wś i folw. donacyjny, pow.
radomski, gm. Orońsk, par. Jastrząb (ob.), o 21
w. od Radomia, o 3 w. odst. Jastrząb. Ma
16 dm., 128 mk, Folw., 345 mr. rozl., z kil-
kudziesięciomorgowym sosnowym zagajnikiem
t młynem cylindrowym na rzeczce Smiłówce,
ladany r. t. Kruzemu Aleksandrowi roku
1869.  Włościanie mają 329 mr. roli. Za rzą-
dów Zbigniewa Oleśnickiego, kardynała i bisk.
rak., założona tu została fabryka żelaza, zwa-

ną „,Lipienicka,* na gruncie świeżo wykarczo-
Wanym, ze stawem i młynem na bezimiennej
vzeczce przez pierwszego jej majstra Janischa.
Polaiłąki naokoło wykarczowane (Długosz,
Lib. benef.), Nazwisko K. powstało później
Po zwinięciu fabryki lipienickiej, gdyż wogóle
ud kuźniami nazywa wszystkie fabryki żela-
zac. R. 1827 było tu 14 dm., 93 mk, 5.) K.-
Śmiłowska, ob. Orłów, pow. radomski. 6.) K.,
08.górnicza, nad rz. Kamienną, pow, opatow=
ski, gm. Częstocice, par. Ostrowiec, od Opato-
wa 16 w. Gruntu mr. 72. Dm. mur. 11, mk.

|szkoła i kościół, filia Markowic.

wice, par. Grzymałków.
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tylko fry-192. Był tu wielki piec, później
; 2 DGMszerką. | a

Każnia, ob. Chrzanów. i i
Kuźnia 1.) niem. Trzebitschin, folw. dóbr

Wielkie Lasowice, pow. olesiński, i wś 0pół
mili od Szumiradu; 58 bud., 42 dm, 400 mk.,
18 osad, 2 młyny, 356 mr. ziemi, fryszerka.
2.) K., młyn wodny w gm. Centawa, pow.
wielkostrzelecki, 3.) K.- Raciborska, niem. Ra-
tiborer Hammer, wś i dobra, pow. raciborski,
nad Rudą, założona 1641 r. jako kuźnica że-
lazna zwana Segenberg, ma i dziś rozwinięte
hamernie, walcownie, fryszerki, szczególniej
w osądzie Hoffnungshiitte. Ma też tu domi-
nium zarządleśnictw: Racibórz, Ruda, Sośni-
czowice, Zębowice, 97097 mr. rozległych. Jest

Gmina ma
67 bud,, 112 dm., 1072 mk., 87 osad, 1161
mr. ziemi, stacyą drogi żel. 4.) K.-Vowa, niem.
Colonie Hammer al. Neuhammer, r. 1813 od po-
wyższej oddzielona, ma dominialne fryszetki,
gwoździarnie, 50 osadników wydzierżawiają-
cych grunta wsi K.-raciborskiej, 39 bud., 57.
dm., 655 mk. 5.) K., por. Kuźnica.  F.S.

Każniaki, wś, pow. kielecki, gm. Śnocho- -
W 1827 r. 19 dm,,

114 mk. Jest tu wielki piec, w którym w 1875
r. wytopiono 64,468 pudów surowcu. Pomię-
dzy K. a Kłucką wolą leży lesista wyniosłość
zwana Pyrzową górą. Ob. Janów, 38. Br. Ch.
IMuźnica, nazwa osad powstałych przy zakła-

dach żelaznych, liczniejszych o wiele dawniej niż obe-
enie, ponieważ przy niskiej wartości drzewa możebną
była egzysteneya tabryk na małą skalę urządzonych.
Stąd dziś nazwa tylko świadczy o istnieniu zakładów -
w miejscach nie posiadających dziś warunków po-
myślnej egzystenceyi tego rodzaju przemysłu. Por.
Kuźnica w W. Ks. Poznańskiem. Br, Ch.

Kużniea, por. Kuźnia, Kuźniczka, Kuśnio,
Kużnica 1.) kol, nad strum, Strugą, pow.

kaliski, gm. Ceków, par. Prażuchy, odl. od
Kalisza w.15; ma dm. 34, mk, 287. 2.) K.
Janiszewska, kol. nad rz. t. n., pow. kolski, gm.
Koźmin, par. Janiszew, odl. od Koła w. 14. Ma
dm. 20, mk. 146. W_-1827 r. 3 dm., 16 mk.
Por. Janiszew, 3.) K. Koźmińska, kol. nad rz.
Wartą, pow. kolski, gm. Koźmin, par. Dobrów,
odległa od Koła w. 12. Ma dm. 18, mk. 117.
4.) K., folw., pow. wieluński, gm. i par, Ru-
dniki, odl. od Wielunia w, 20; dm. 2, mk. 13.
Należy do dóbr Rudniki; istniała tu niegdyś A
fryszerka i wielki piec. 5.) K., młyn nadrz.
Prosną, pow. wieluński, gm, Rudniki, par. Ży-
tniów, odl. od Wielunia w. 26; dm. ], mk. 10.
6.) K., nad rz, Pisą al. Ochlą, wś i os., pow.
wieluński. gm. Skrzynno, par. Rudlice, odl. od
Wielunia w. 16; wś dm. 7, mk. 75; os, młyn.
dm. 1, mk, 10; 203 mr. rozl. 7.) K., wśi os.
leśną nad strum. b. n., pow. wieluński, gm.
Rądoszewice, par. Osyaków, odl od Wielunia
dl w.; wś dm. 30, mk. 190; os. leśna dm, 1,
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mk. 4. 8.) K. Grabowska, nad rz. Kużycą,

kol., folw., pow. wieluński, gm. Kuźnica Gra-

 bowska, par. Kraszewice (ob.), odl. od Wielu-

nia w. 40; kol, ma dm. 75, mk. 633; folw. dm.

12, mk. 90. W 1827 r. 24 dm,, 220 mk. Ob-

 szar dóbr wynosi obecnie 10716 mr., w tem

"9438 mr. lasu. Właściciel Jakób Engelman.

Według Towarz. Kred, Ziems, dobra K. Gra-
' bowska miały w r. 1830 rozległości około

40000 mr. i były własnością Anny Elżbiety
z książąt Radziwiłłów hr. Raczyńskiej. Nale-

żały tu wsie: K. Grabowska osad 68, gruntu
- mr. 1156; Kraszewiceos. 108, grun. mr. 2174;
Mieleuchy os. 64, grun. mr. 1360; Czajków 08.

67, grun. mr. 1459; Stolarnia os. 16, grun. mr,

141; Helena os. 61, grun. mr. 1155; Palaty os.

6, grun. mr. 106; Klon os. 38, grun. mr. 1152.
Salamony os, 41, grun. mr. 770; Muchy os. 27,

grun. mr. 739; Głuszyna os, 39, grun. mr. 963.

- Gmina K. Grabowska należy do sądu gm. I-go

okr. w Węglowicach, ma obszaru 21612 mr. i

4306 mk.; urząd gminny w Kuźnicy i st. poczt,

w Lututowie. W skład gminy wchodzą: K.

Grabowska, Jeziorki, Jelenie, Czajków, Klon,

Dziwińskie, Kosmała, Głuszyna, Muchy, Miel-

czuchy, Salamony, Bolszyn czyli Bolki, Nie-
dźwiadek, Michałów, Kędzie, Łużki 9.) K,
Strobińska, nad strum. Wężnicą, wś i folw.,

ow. wieluński, gm. Konopnica, par. Osyaków,

odl. od Wielunia 21 w.; wś ma dm. 12, mk.
67, os. 52, mr. 248; folw. dm. 4, mk. 4 a mr.

- rozl. 432. Folw. 1860 r. oddzielony od dóbr
Strobin. 10.) K., os., pow. sieradzki, gm. Ma-
jaczewice, o 16 w. od Sieradza. Ma 5 mk. kat,
25 mr. rozl., w tem 7 mr. łąk. 11.) K., os.

- leśna, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl.

od Sieradza 27 w.; ma 3 mk. 12.) K. Błońska,
wś,folw., młyni karcz., pow. sieradzki, gm. i
par. Klonowa; odl. od Sieradza w. 30. WŚ ma
dm. 35, mk. 800; karcz. dm. 1, mk. 6. Folw.
stanowi majorat. W 1827 r. wś rząd. 22 dm.,

191 mk, 13.) K. Zagrzedska, wś, folw., młyn,
karcz., pow. sieradzki, gm.i par. Klonowa;
odl. od Sieradza 30 w. K. wraz z majoratem |
Kużniezką, kol. Klonówką (ob.) i pustk. Lary,
 Urbany, Czekaje, Zgórniaki, Piła, ma dm. 43,
mk. 250; młyn dm. 1, mk. 4; karcz. dom I,
mk.2. K. folw. wraz z folw. Grórką Klonowską
(ob.) ma dm. 15, mk. 118. W 1827 r. wś
rząd. 17 dm, 137 mk. 14.) K., kol., pow.
koniński, gm. Wysokie, par. Kramsk. Leży

na wschód od Konina o 16 w., od rz. Warty
w. 2'/,, powierzchni ma 274 mr., mk. 155;
grunt piaszczysty, podlega zalewom rz. Warty.

Mieszkańcy oprócz rolnictwa trudnią się spła-
wem drzewa na tratwach; przez grunta tej ko-
lonii przepływa rz Wiercica, długa w. 8, wpa-
dająca do rz. Warty. K. do r. 1828 należała
do dóbr Wysokie, właścicielem których był:
hr. Mielżyński pisarz koronny; w r. 1855 roz- 
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kolonizowana. 15.) K., 08. nad rz. Grabówką,

pow. piotrkowski, gm. Bujny, par. Kociszew.

Ma 6 dm., 56 mk., 200 mr. ziemi włościań.

16.) K. Kociszewska, os. młyn. nad rz. Grabią,

pow. piotrkowski, gm. Bujny. Ma 1 dom, 9

mk., 44 mr. obszaru, Należy do dóbr Kociszew

(ob.). 17.) K. Kaszewska, wś i os. karcz.,

pow. piotrkowski, gm. Kluki, par. Kaszewice

(ob.). Istniał tu wielki piec, założony za rządu

pruskiego. Obecnie wś liczy 20 dm., 64 mk.,

184 mr. (142 ornej); os. karcz, I dom, 8 mk.,

1mr. 18.) K. Zubiecka, wśi os. młyn. nad

strum. t. n., pow. piotrkowski, gm. Kluki, par.

Parzno (Łaski, Lib. ben. I, 462). Wś ma 13

dm., 130 mk., 84 mr. ziemi włość.; 0s. młyn.

2 dm., 8 mr., należy do dóbr Lubiec. 19.) K.

Widzowska, folw., pow. piotrkowski, par. Kru-

szyna, rozl. mr. 240; r. 1877 oddzielona od

dóbr Widzów. 20.) K., wś nad rz. Nieciecz,

pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Ru-

siec. Ma 34 dm., 226 mk., 327 mr. ziemi włośc.

Łaski Lib. ben. I, 464, wymienia ją w parafii

Restarzew. 21.) K., wś, fabr. żel, i os. karcz.,

pow. nowo-radomski, gm. Brzeźnica; leży na

prawo od drogi z Brzeźnicy do Częstochowy;

ma 17 dm., 95 mk., 468mr. obszaru. Jest tu

zakład żelazny zatrudniający 16 robotnikówi

produkujący za 40,000 rs. rocznie; do zakładu

należy 75 mr.; os, karcz. 1 dm. i 6 mr. 22.) K.,

wś nad strugą Dygudaj, pow. nowo-radomski,

gm. i par. Sulmierzyce; ma 17 dm., 159 mk.,

ziemi włośc, 347 mr. 23.) K., wś, pow. no-

woradomski, gm, Gosławice, par. Dmenin; ma

17 dm., 83 mk., 192 mr. ziemi włośce. 24.) K.,

wś nad rz. Wiercicą, pow. nówo-radomski, gm,

Garnek, par. Kłomnice; ma 25 dm., 200 mk.,

226 mr. obszaru ziemi włośc.; 0s. karcz. 1 dm.,

9 mr. 25.) K., folw., pow. noworadomski,

gm. Konary, par. Pławno; ma 3 dm., 19 mk.,

240 mr. obszaru. 26.) K., folw., pow. często-

chowski, gm, Kamyk, par. Kłobuck. Posiada

młyn wodny, 2 dm., 6 mk., 30 mr. Por. Kamyk.

27.) K. Kiedrzyńska, wś i folw. nad rz. Trzop-

ką, pow. częstochowski, gm. Kamyk (ob.), par.

Biała, o 11 w. na płn. od Częstochowy, posia-

da młyn wodny i szkołę początkową. W 1827

r. było tu 15 dm., 110 mk.; obecnie 35 dm.,

268 mk., 856 mr. obszaru ziemi włośc. 28.) K.

Maryanowa, wś, fol. i młyn, nad strumieniem,

pow. częstochowski, gm. Dzbów, par. Ozęsto-

chowa, o 5 w. na płd. Częstochowy. WŚ ma

17 dm., 138 mk., 24 os., 160 mr. ziemi włośc.;

folw. 2 dm., 22 mk., 532 mr. (194 mr. ornej);

os. młyn. | dm., 9mk., 6 mr. W 1827 r. było

tu 16 dm, 138 mk. 29.) K. Vowa, wś i folw.

nad rz. Liswartą, pow. częstochowski, gm.i

par. Przystajń; wś ma 28 dm., 172 mk.; folw.

4 dm. Według Tow. Kred. Ziems. dobra K

Nowa składają się z folwarków i wsi K. Nowa

i Podłęże, rozległość wynosi mr. 822: folw. K.
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Nowa grunta orne i ogrody mr. 324, łąk mr.
9, pastwisk mr. 99, lasu mr. 31, nieużytki i

place mr. 22, razem mr. 527, bud. mur. 2,
z drzewa 8; folw. Podłęże grunta orne i ogrody
mr. 147, łąk mr. 33, pastwisk mr, 53, lasu mr.
51, nieużytki i place mr. 11, razem mr. 295,
bud. z drzewa 10; płodozmian na folwarkach

5 i 9-polowy. W Podłężu jest przykomórek
graniczny. WŚ K. Nowa osad 18, z gruntem
mr. 228; wś Podłęże os. 25, z grun. mr, 322.
30.) K. Stara, wśi folw., nad rz. Pankówką,

" Pow. częstochowski, gm. i par Przystajń; leży
na lewo od drogi z Panek do Krzepice. Wś ma
21 dm., 24 os., 314 mk., 250 mr. Folw. 8 dm.,
30 mk., 353 mr. Jest tu wielki piec, który
w 1875 wydał 60,000 pud. suroweu. 31.) K.,
08. nad rz. Czarną Przemszą, pow. będziński,
gm. Górnicza; ma 5 dm., 57 mk., 69 mr. ob-
szaru, Por. Kielce (IV, 30). 32.) K. Błędo-
wska, wś i folw. nad rz. Białą Przemszą, pow.
będziński, gm. Łosień, par. Niegowonice, o 9
w. od Łaz. WŚ ma 49 dm., 488 mk., 656 mr.
(296 mr. ornej); folw 5 dm., 9 mk., 1830 mr.
(300 mr. ornej). W 1827 r. 13 dm., 115 mk.
Miejscowość ta już zamieszczoną była jako Błę-
dowska Kuźnica; podajemy ją powtórnie dla
zamieszczenia świeżych cyfr. Według Tow.
Kred. Ziems, folw. K. Błędowska rozległy mr.
2855: grunta orne i ogrody mr. 297, łąk mr.
189, pastwisk mr. 198, lasu mr. 877, nieużytki
1 place mr. 794, bud. z drzewa 15, młyn wo-
dny, pokłady torfu. Ws K. Błędowska os. 43,
Z grun. mr. 505; wś Grórki os. 6, z grun. mr. 89.
38.) K. Bory al. Stara, kol., pow. będziński,
gm, Choroń, par. Siewierz; ma 8 dm., 59 mk.,
19 mr. obszaru. 34.) K. Stara, dwie wsie i
folw., nad rz. Wartą, pow. będziński, gm. Cho-

. Poń, par. Koziegłówki; leży na lewo od drogi
Z Koziegłów do Żarek, Wś I-sza ma 30 dm,,
168 mk., 294 mr.; wś II-ga 19 dm., 178 mk.,
13] mr.; folw. 4 dm., 15 mk., 413 mr., majo-
rąt gen. Sobolewa. Por. Koziegłówki. 35.) K.
Masłońska, wś, 08. młyn. i os. leśna, pow. bę:
dziński, gm. Rokitno Szlacheckie, par. Wojko-
Wice. Wś ma 15 dm., 96 mk., 150 mr. ziemi
włośc,; młyn 1 dm., 2 mk., 6 mr.; os. leśna
l dm. 5mk., 4mr. 36.) K. Piwońska al. Zysa
Góra,os. leś., pow. będziński, gm. Sulików; ma
80 mr. obszaru. 37.) K. Sulikowska, wś nad
rz, Czarną Przemszą, pow. będziński, gm. Suli-
ków, par. Siewierz. WŚ ma 23 dm., 217 mk.,
450 mr.; os. leś. 1 dm., 22 mr., należy do ol-
sztyńskiego leśnictwa rząd. 38.) K. Swięto-
Jańska, wś nad rz. Czarną Przemszą, pow. bę-
dziński, gm. Sulików, par. Siewierz; ma 10) dm.,

76 mk, 10 mr. 39.) K., por. Korczyn (LV,
396), pów. kielecki, 40.) K., pow. włoszczo-
wski, gm.i par. Oleszno. 41.) K., nad rz.
Pilicą, pow. włoszczowski, gm. i par. Irządze.
42.) K. Jeleniewska (?), pow. włoszczowski; fa-  
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bryka żelaza i wyrobów żelaznych, działająca
siłą trzech wodnych kół, otrzymuje surowiec
z zakładów w Końskich, wyrabia żelazo kute
i lemiesze, które zbywa do Warszawy, Piotr-
kowa i Częstochowy, 43.) K. Grodziska, wś,
pow. włoszczowski, gm. i par. Chrząstów.
W 1827 r. wś rząd. nosi nazwę K. Rudnicka,
ma 39 dm., 197 mk. Por. Chrząstów. 44.) K.,
wś, pow. konecki, gm. i par. Borkowice, od
Końskich 16 w., gruntu mr. 181, domów drew.
22, mur. 2, mk, 247. Huta żelazna zatrudnia-
jąca 16 robotników i produkująca za 20,000
rs, rocznie. 45.) K., 08., pow. węgrowski, gm.
Sinołęka, parafia Grębków; ma 1 dom, 1 mr.
ziemi. Br. Ch.

Kuźnica, mko, pow. sokólski, nad Łosośną,.
w pięknem położeniu, o 22 w. od Grodna, o 216
od Warszawy, o 15 od Sokółki. Dawniej był
tu klasztor bazylianów, założony przez możny
dom Maciutów, którzy klasztorowi nadali i do= -
bra K., rezerwując w nadaniu, że, w razie upad-
ku klasztoru, dobra wrócą do rodziny. To nie.
nastąpiło, włościanom dobra K rozdano. Na
miejscu kląsztoru stoi dziś cerkiew prawosła-
wna. Drugi kościół katol., założony przez
Zygmunta I w 1545, wzniesiony był z drzewa
modrzewiowego. R. 1860 miejscowy proboszcz
ks, Pisanko wymurował tu przy spółudziale:
parafian piękny kościół; parafia ma dusz 4200.
Jest też tu st. dr. żel. petersb,-warsz,, na prze-
strzeni Białystok- Wilno, między Sokółką a -
Grodnem, o 24 w. od Grodna. Domów 191,
mk. 1083 t. j. 445 katol., 438 izr., 38 prawosł.
Zarząd polic. (stan) dla 4-ch gmin wiejskichi
zarząd gm. kruglańskiej. Cerkiew, 3 dm. modl.
Handel bardzo nieznaczny: 10 sklepów. W oko-
licy poławiają się pstrągi. Otrzymała K. pra-
wo miejskie od królowej Bony 1546 r.; r. 1588
zaliczała się do dóbr stołowych królewskich.
W XVIII w. była w posiadaniu Tyzenhauza,
1796—1808 koronne miasto pruskie. Por.
Grodno (II, 831). Ej
Kuźnica 1.) Bobrowska, wś nad Prosną,

pow. ostrzeszowski, par. Doruchów (ob.), st. p.
Grabów, należała niegdyś do Bobrownik, pó.
Źniej w drodze działów odseparowana, stano-
wiła przez czas dłuższy własność Wiewióro-
wskich, dziś zaś jest w ręku niemieckiem. WŚ
i gm. mają dwie miejsc.: a) K. Borowska, wś;
b) Marczykowskie pustkowie; 24 dm., 217 mk.;
25 ewang., 191 katol., 1 żyd; 50 analf. Tel.
w Grabowie o 5 kil.; st. kol. żel, Ostrzeszów
0.15 kilL. Dom. i gm. mają 2027 mr. rozl.;
3miejsc.: a) K. Borowska, dom.; b) Marczyko-
wskie folw.; c) Jagiela, karczma; 14 dm., 117
mk.; 8 ewang., 104 katol., 5 żyd.; 45 amalf.
2.) K. Myślniewska, wś, pow. ostrzeszowski, 53
dm., 523 mk.; 356 ewang., 161 katol.,6 żyd.;
136 analf. Poczta i tel. w Kobylej Grórze o 3
kil.; st. kol. żel. Ostrzeszów o 12 kil. 3.) K.



SRS 5 Kuz”

- Skakawa, wś, pow. ostrzeszowski, 64 dm., 414
mk,; 45 ewang., 368 katol., 3 żyd.; 109 analf.
Najbliższa poczta, tel, i st. kol. żel. w Podzam-
czu, 4.) K. Słupska, wś, pow. ostrzeszowski,
23 dm., 202 mk.; 3 ewang., 199 katol.; 62
analf. 5.) K. Słupska, folw. tamże; razem ze
Słupią ma 11 dm., 168 mk.; należy do dom. i
gm. Słupi. 6.) K. Stara, wś, pow. ostrzeszo-
wski, 25 dm., 291 mk.; 88 ewang., 195 katol.,
8 żyd.; 108 analf. Poczta w Doruchowie o 2
kil.; st. kol. żel. i tel. w Ostrzeszowie o 9 kil.
1.) K. Stara, folw. tamże, 1461 mr. rozl. z Gru-
szkowem, ma 2 dm,, 50 mk.; należy do gm.i
dom. BDoruchowa. 8.) K. Trzcińska, wś i gm.,
pow. ostrzeszowski, dwie miejsc.: a) K. Trzciń-
ska, wś; b) Piła, młyn; 29 dm., 209 mk; 13
ewang., 196 katol.; 39 analf. Najbliższa poczta

_ w Trzcinicy, st. kol. żel. i tel. Łąka, cokolwiek
dalsza st. kol. żel. Kępno. Nazwy powyższych
miejscowości naprowadzają na przypuszczenie,
że w okolicy znajdowała się ruda żelazna, któ-
rą przerabiano na różne narzędzia, i w istocie
na różnych cmentarzyskach powiatu ostrzeszo-
wskiego, które dyrektor Schwartz zbadał, ur-
ny obłożone i przykryte są rudą żelazną, aże-
by wiatr, zdmuchnąwszy lekki piasek z ponad
urn, nie odsłonił takowych wraz z popiołami.
W rozmaitych miejscach odkryto, np. pod Pod-
zamczem, całe góry rudy, i obok doły, ze śla-
dami ognia, mające 5 stóp średnicy, 5 stóp
głębokości; spodem wyłożone twardą, mocno
ubitą masą, dokoła kamieniami polnemi obsta-
wione. Doły te podobne są do pierwotnych
piecy doprzetapiania żelaza, używanych teraz

_ jeszcze przez nieucywilizowane ludy azyaty-
ckie i afrykańskie. W okolicy K. znajduje się
ich dość znaczna liczba. W nowszych czasach

_ surowiec żelazny, który się w tych okolicach
w wielkich ilościach znajduje, posyła się do
but żelaznych górno-szląskich, gdzie przez
wydobycie gorąca silnego, jakiego dawniej nie
znano, z surowca tego jeszcze się wytwarza

_ żelazo. Dawniej odrzucano go, nie umiejąc
spożytkować. Cały powiat ostrzeszowski bo-
gaty jest w rudę żelazną, która w większych
pokładach mianowicie ciągnie się wzdłuż Pro-
sny i jej pobocznych, aż do Szląska, do pow.
kluczborskiego; dość często natrafia się na wię-
ksze bryły, których używano częstekroć do
budowli kościołów, a w najnowszych czasach
jeszcze do stodół, Ponieważ pomiędzy rudą
żelazną w różnych miejscach wydobytosre -
brne monety rzymskie, dowodem to niezbitym,
że topiono żelazo w tych stronach za czasów
bardzo dawnych pogańskich. Nazwy; Kuźnie,
Rudniczyska i t. p. potwierdzają dawne tra-
dycye o eksploatacyi żelaza. > > WSE

/_ Kuźnica 1.) inaczej Załęże (ob.), pow. by-
tomski. 2.)K.in. Szum (ob.), pow. olesiński.
8.) K. (według Knie nazwy wsi: Hiittendorf (?),

c
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pow. wielkostrzelecki; Hammer pow. toszecko-
gliwicki i w tymże powiecie Zainhammer, na-
reszcie młyna do wsi Ruda). 3.) K., niem.
Kenchen-Hammer, wś, pow. sycowski, parafia
ewang. Międzybór. 5.) K., niem. Hammer,
folw. do wsi Dąbrowa (ob.), pow. namysłowski,
6.) K., niem. Złammer, folw. do wsi Eckers-
dorf, tamże, 7.) K. Czeszyńska, niem, Zsche-
schen-Hammer, wś, pow. sycowski, par. Grości-
ce, Do niej należy os, Śmolak. 8.) K. Gości-
cka, niem. Goschite -Ilammer, wś tamże, z osadą
Skornia, 9.) K., por. Z/ammer. 10.) K. Ka-
towska, niem. Alt- Hammer, wś, pow. brzeski na
Szląsku, par. Karlsmarkt. 11.) K. Borecka,
niem. Ztsenhammer, wś, pow. olesiński, par.
Oleszno, 28 bud., 38 dm., 181 mk., 14 osad,
24] mr. ziemi. Należą do niej attynencye: Ko-
storz, Bór i Neuhaeuser. Folw. K. Borecka
należy do dóbr W. Borek. 12.) K. Boguczycka,
ob. Katowice. 18.) K., niem. Kunzendor/f, koL.,
pow. bytomski, par. Bielszowice; 24 bud., 31
dm., 293 mk., 37 osad, 199 mr. ziemi. 7.5.

Kużnica, rz., dopływ Iii.
Kuźnice 1.) wś i folw., pow. włocławski,

gm.i par. Smiłowice. Dobra K. mają: 471 mr.
obszaru. W 1827 r. 15 dm., 120 mk. Rozle-
głość folw, wynosi mr. 455: grunta orne i ogr.
mr. 415, łąk mr. 14, pastwisk mr. 5, nieużytki
i place mr. 22, bud. z drzewa 9, płodozmian
9-polowy, młyn wodny. Wś Kuźnice os. 28,
z gruntem mr. 169. 2.) K. Drzewickie, folw.
nad rzeką Drzewiczką, pow. opoczyński, gm.
Krzczonów, par. Drzewica, odl. od Opoczna 16
w. Jest tu 9 dm., 88 mk., 204 mr. obszaru.
Huta żelazna zajmująca 29 robotników i pro-
dukująca za 49,139 rs. rocznie. Br. Ch.
Kużnice zakopiańskie, także Hamramż lub

Hamernią zwane, przysiołek wsi Zakopanego,
w pow. nowotarskim, pół mili od kościoła za-
kopiańskiego odległy, w dolinie pot. Bystrego,
w krainie Regli, a zwłaszcza między lesistą
Krokwią (od zach.), a skałami najeżonym No-
salem (od wsch.). Wznosi się 988 m. npm.
(szt. gen.). K. te istniały już za czasów Augu-
sta II r. 1701. Ostatni starosta nowotarski,
Franciszek Richter, podstoli krakowski, przy-
pisywał sobie założenie hut przed r. 1773 ko-
sztem do 50,000 florenów. Podał on prośbę do
cesarza Józefa II d. 4 stycznia 1773 r., aby
synowi jego zatwierdzono posiadanie hut, oraz
aby mu wolno było używać lasów tatrzańskich
na potrzebę hut. Cesarz nie przychylił się do
jego prośby; lasów wyrąbywać nie zezwolił,
a drzewa tylko tyle używać mu było wolno,
ile do opalenia mieszkania potrzebował na czas
piastowania godności starosty. Przyznać mu
atoli należy, że urządzeniem fabryk i kuźni
żelaza w Tatrach podniósł przemysł zaniedba-
ny tych okolice tak dalece, że w końcu przyno-
siły 17,000 złp. zysku skarbowi (ob. Herbarz
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3 lwowski), W r. 1800 huty tutejsze
6 sę z kopalniami wydzierżawił Reichsdorfer,
sa ś pia rządca magazynowy, i miał je
fr oXu1804, W tym czasie powstały dwieku" Kościeliskach i znaleziono rudę

: gtusiej, Dotąd bowiem brano rudę z Ma-
sA i Małej Łąki, a za czasów polskich z Hu-

A Następnie przeszedł zakład w posiada=
ki Ernesta Blutowskiego i Grotlieba Langa,

AT. W r. 1807 sprzedali go Janowi Ho-molączowi. Po nim odziedziczył syh jego
anuel Homolacz, który w r. 1824 nabył

sk sistwą nowotarskiego wraz z lasami,i marł 1830 r. Byn jego Edward z końcem r.
68 sprzedał Zakopane wraz z K. pruskiemu

obywatelowi P. Ludwikowi Eichbornowi, któ.
je do dnia dzisiejszego ma je w posiadaniu.
est tu walcownia, piec do wytapiania rudy i
„doty poruszane wodą. Oprócz tego papier-
Alai tracz, Zasługuje tu na uwagę piękny
WOr, w którego ogrodzie znajduje się żelazne

Popiersie arcyksięcia Franciszka Karola. Mo-
8l drewniany do tego popiersia robił góral

ę oliczarowa przy Poroninie, Wawrzyniec Ku-
ak, według małego kilka cali wysokiego po-

Piergią, porcelanowego. W r. 1875 stanął tutaj
zakład. wodolecznicy staraniem ś, p. dra Gan-
Szarskiego, Atoli ten zakład hydropatyczny

- ale mogł się rozwinąć. (Czyt. o nim w art. Br.
Ustąwicza: Kilka wspomnień zTatr w „„Wę-
"owcu*, 1879, t. 6, str. 183). Br. G.

ę uźnieisko. Tak się zowie, według Knie,olw

Schalschy. pow. toszecko-gliwieki.
uźniczka 1.) folw., pow. sieradzki, gm.

Par. Klonowa, odl. od Sieradza 29 w. Należy
0 majoratu Kuźnica zagrzebska. 2.) K., folw.,

Pow. wieluński, gm. i par. Praszka, odl. od
fo nia w. 18, dm. 2, mk. 24. 3.) K., kol.,
W.i młyn, nad rz, Lizwartą, pow. często-

ski, gm. Kuźniczka, par. Krzepice, o 30
W; ma płn. od Częstochowy przy szosie do

ielunia. Jest tu urząd gminny. Kol. ma 53
: ka 487 mk., 616 mr. ziemi włośc., folw. 1

W., 18 mk. 280 mr., os. młyn. 1 dm., 12
ak.,j mr. ios. karcz, 1 dm., 5 mk., 2 mr.
%4dowe. Por. Krzepice, (rmina K, należy do
du gm, okr. I w 06. Krzepice, gdzie i st.
Śczt., ma obszaru 9863 mr.i 4308 mk., t. j.
beŻ męż., 2285 kob. (1880 r.). 4.) K.-lutrow-
k » pustk., pow. częstochowski, gm. Kuźnicz-

*%, 9 mr. ziemi włośc. 5.) K.- Nowa, kol.i

e Łosień, par. Bolesław. Leży na lewo od
KoBi bitej z Dąbrowy górniczej do Olkusza;
01. 9 dm., 65 mk.,, 171 mr., folw, 1 dm., 9

08, młyn., pow. kielecki, gm. Piekoszów, par.Strawczyn. , Br; Ch. -Kuźniezka 1.) niem. Kuschniteka,
ł

« do Dzierzna dolnego i młyn wodny do

mad rż. Białą Przemszą, pow. będziński, WŚ i do».

BO 0 9

bra, pow. kozielski, o 5 kil. na płn.-wschód od
Kożla, nad Kłodnicą i przy drodze żel. koziel-
sko-wielkostrzeleckiej, par. Sławęcice; 20 bud.,
23 dm., 217 mk. WŚ ma 17 osad, 74 mr.
rozl.; dobra należą do Żabińca. 2.) K., osada
hutnicza koło Zandowie, pow. wielkostrzelecki,
5.) K. niem. Kusnitzka, wysoki piece w gm.
Polskawieś, pow. toszecko-gliwicki.  F.G.

Kużniczka, rzeczka, bierze początek pod
wsią Odrowążek, w pow. kieleckim, gm. Sam-
sonów, płynie przez wsie Nowki, Zbrojów,
Jarlin i przebiegłszy siedm wiorst wpada pod
Gilowem do Kamienny z praw. brzegu, |
Kużnie, mały przys. śród lasu nad pot.

Chechłąw płd, stronie Chrzanowa.
Kużnieck, miasto pow. w gub. saratowskiej,

nad rz, Trujewą, 1377 w. od Petersburga
a 422 od miasta gubernialnego odległe; 15825
mk., st, pocz. |
Kużnieczycha, st. p. w pow. warnawiń-

skim gub, kostromskiej, w punkcie rozszczepie-
nią się dróg z Makaryewa do Warnawina i
Wietługi.  : |
Kużniery, część Bartatowa, pow. grodecki.
Kuźniki, wś włośc., pow. lipnowski, gm.

Mazowsze, par. Łążyn, odl. o 25 w. odLipna,
ma 23 dm., 155 mk., 319 mr, gruntu. Jest tu
szkoła początkowa. :

Kuźniki, niem, Falkenhein, folw., pow.
ostrzeszowski, 909 mr. rozl., 3 dm,, 34 mk.;
należy do gm. Olszyna. St. pocz. ikol. żel.
Ostrzeszów o 4 kil, |

Kużnirze, polanaz zabudowaniami na po-
łudniowym stoku góry Kiczerki (798 m.)
w obrębie gminy Szarzego, w pow. żywie-
ekim. > Br. GQ.
Kuznocin 1.) wś i folw., pow. sochaczew-

ski, gm. Kozłów biskupi, par. Sochaczew.
Młyn parowy, do 100 czetwerti zboża dziennie
mogący przerabiać, założył tu 1864 r. Wiktor
Maringe; skąd nazwa młyna Marężów. W 1827
r. wś rząd., 1l dm., 98 mk. Folw. K. (z wsią
K.i Rozlazłów) rozl. mr. 450, grunta orne.
i ogr. mr. 330, łąk mr. 15, pastw. mr. 51, lasu
mr. 15, nieuż. i place mr. 38, bud, z drzewa |
21; płodozmian 9-polowy, pokłady torfu. Rze-
ką Bzura przepływa granicą południową. Wś
K, osad 3, z grun. mr. 20; wś Rozlazłów osąd
5, z grun. mr. 197. 2.) K., kol., os, młyn.i
08, karcz., nad rz. Moszczanką, pow. piotrkow-
ski, gm, Bogusławice, par. Wolbórz (Łaski,
Lib. ben. II, 175; Kod. dypl. polski II,
85, 100). Br. Ch.

IKuzowka, kol. do wsi Łęki, pow. ko-
zielski.

WE, 126 mr.; majorat gen. Szulmanąa, 6.) K.,| Kuzowo, wś w pow. lęborskim ziemi po-
morskiej. |

Kuzy, wś, pow. maryampolski, gm. Kwie-
ciszki, par. Maryampol, odl. 12 w. od Maryam-
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pola, m 18.dm., 1382 mk, W 1827r. 6 dm,,
97 mk. ag .
Kuzyki 1.) część Baszni górnej, pow. cie-|-

 szanowski. 2.) K., część Szkła, pow. jawo-
rowski. 3.) K, część Radruża, pów. Rawa-
Ruska.
Kvacsan (weg.), ob. Kwaczany,
Kwacicy, niem. Quatiiz, wś przeważnie.

serbska, na saskich Łużycach, w pow. budy
szyńskim. W r. 1880 ludności w ogóle 376,
w r. 1875 Serbów było 279. Pamiętna gło-
śnym, wieloletnim procesem. W r. 1661 gmi.
na tej wsi kupiła rycerską posiadłość od Wi-
ganda v. Liitzelburg za 4000 talarów.  Prze-
ciw nabyciu protestował stan rycerski gór-
nych Łużyc, sukcesorowie sprzedawcy wystą:
pili również z procesem. (Grmina broniła się,

 wybrawszy sobie za protektora kapitułę św.
- Piotra w Budyszynie. Blisko sto lat ciągnął
się proces, ukończony nareszcie w r. 1759 de-
klaracyą zeznaną na korzyść gminy przez hra-
binę v. Reddern, właścicielką Delniej Horki,
z którą Kwacicy tworzyły niegdyś jednę po-

- siadłość, | 4 7. R.
Kwaczała (z Siemotą, Kamionką 1 Włosie-

niem), wś w pow. chrzanowskim, przy gościń-
cu z Krakowa do granicy szląskiej i Oświęci-
ma, w równinach podszytych lasami. Ta wś
ma, szkołę ludową dwuklasową, należy do pa-
rafii w Babicach rzym.-katol. i liczy 1669 mk.
rzym.-katol, Pos. więk. Jul. Patelskiej ma
obszaru 252 mr. roli i 411 mr. lasu; pos, mniej.

_ 1198 mr. roli, 129 mr. łąk i ogr. i 385 mr.
pastw. Ludność wsi dzierżawi grunta więk-
szej posiadłości i trudni się obok rolnictwa ko-
szykarstwem, garncarstwem i wyrobem kape-
luszy słomkowych. Ta wś graniczy na wschód
z Alwernią, na płn. z Regulicami, nazach. z Ba-
bieami,a na płd. z Rozkochowem. Tu w osta-
tnich czasach odkryto ciekawe ementarzysko,

_ które Kirkori Kopernieki zbadali, Czyt. „Kło-
sy(XIX, str. 110, 120). Mac.
Kwaczałka, rzeczka, poczyna się niestąłym

strumieniem między wzgórzami wsi Kwaczały,
w pow. chrzanowskim, płynie od płn. ku płd,
Przerzyna w obrębie tej wsi gościniec kra-
kowski, gdzie tworzy koryto suche, 6 m. szer,
a lm, głębokie; poczem przechodzi na łąki
kwaczalskie, gdzie strumień ten dochodzi do
2 i pół m. szer. z brzegami przeszło metr wy-
sokimi. Przeszedłszy na obszar gminy Roz-
kochowa, tworzy koryto 3 m. głębokie i opły-
nąwszy wś Rozkochów, wpada do Wisły na-
przeciw wsi Smolie, Długość biegu 5 kil.
Należy do rzek deszczowych i wzbiera nagle po
ulewach, topiąc południową część wsi Kwa-
czały. (Czyt. Marczykiewicza: „Hidrografia_ miasta Krekowa ijego okręgu,* Kraków, 1847,BGr DĄ, RR > „BP. GQ
Kwaczań, węg. Kvacsany, wś w hr. sząry-

Kwa;

skiem (Węg.), kościół filial. gr.-katol., obszer-
ne lasy, łąki, 218 mk. AE H. M,
Kwaczani, Kaweczani, węg. Kavecsany, Ka-

vocsan, wś w hr. szaryskiem (Węg.), kościół
katol. paraf, obszerne lasy, wapienniki, 842
mieszk. ć H. M.
Kwaczany, węg. Kvacsón, wś słowacka

w hr. liptowskiem (Węgry), nad rz. Kwaczan-
ką, w dorzeczu Wagu, w dystrykcie średnio-
liptowskim, u południowych stóp Tatr liptow-
sko-orawskich; w miejscu znajduje się staro-
żytny kościół parafialny łaciński p. w. św.
Katarzyny. Bok wzniesienia jego niewiadomy.
Metryki sięgają roku 1698. W samej parafii
jest dusz rzym.-katol. 469, protest. 5, nieun.
65, żydów 10, razem 543, Do tej parafii na-
leży wś Dłuhałuka, w której dusz rzym.-katol.
jest 179, prot. 18, żydów 25. Razem cała
parafia kwaczańska liczy 460 dusz (1878 r.).
Protestanci należą do par. ewang. wSielnicy.
Ńt. p. w Sielniey, Br, G.

Kwaczanka, rzeka podgórska, w hr. lip-
towskiem (Węgry), zowiąca się w górnym bie-
gu Huciańskim potokiem, wypływa z Tatr za-
chodnich, w dziale Hal liptowsko-orawskich,
na północnym ich stoku, niedaleko granicy
między Orawą a Liptowem, na zachód liptow
skiej wsi, Hutami zwanej. Tuod tej vsi zo-
wie się Huciańskim potokiem. Płynie łukiem
na południowy zachód przez wieś Huty. Tuż
za wsią zwraca się na południe i przechodzi
w piękny, górski wąwóz, przecinający na po-
przek Hale liptowsko -orawskie. Od wschodu
nad tym wąwozem wznoszą się szczyty tych.
hal, t.j. Zawory i Ostry wierch (1125 m.),
a od zachodu szczyty bezimienne 1079 m.
11208 m. Opuściwszy ten wąwóz, wypływa
na obszar wsi Kwaczan, którą przepływa.
Płynąc w kierunku południowym, zrasza wsi
liptowskie, jak Dłuhąłukę, Bernice, Sielnicę,
Nieżytowce, poniżej których, przerżnąwszy
drogę kolei bogumińsko-koszyckiej, uchodzi
z praw. brzegu do Wagu, naprzeciwko Dech- -
tar niżnich, Długość biegu wynosi 17 kil,
Przyjmuje liczne potoki górskie, a mianowicie
z praw. brzegu Świniarski potok, Borowy ja-
rek i Proseczankę; z lew. brzegu Suchy potok,
Spad wód podają następujące liczby: około
(1100 m. (źzódła); 789 m. (kościół w Hutach);
748 m. (karczma huciańska przy wejściu do
wąwozu); 675 m. (wąwóz u stóp Ostrego wier-
chu); 611 m. (Dłuhałuka); 541 m. (karczma
Jarkowiec); 540- m. (ujście), Pędzi młyny
przy ujściu, Borowego jarku, w Kwaczanach,
w Bernicach i w Nieżytowcach. Br. G.
Kwacze 1.) wś pryw., pow. dzisieński, o 64

w. od Dzisny, 2 okr. adm., gm. Lipniszki, 24
dm., 144 mk. katol. 2.) K., wś włośc., pow. oszmiański, 3 okr. adm, od Oszmiany o w. 5$,



kwa

od Dziewieniszek w. ; F(1866). w. 30, dm. 15, > katol. 85

Kwacze, wś w pow. nowogródzkim, nad
a Uszą, przy drodze wiodącej z Nieświeża
9 Krętego Brzegu, ma osad 34. Miejscowość

Wzgórkowata, bezleśna. - Al. Jels,
'Wwaczówka, wś należąca do b. klucza sta-

rowiśniowieckiego na Wołyniu.
Kwaezówka, pow. jampolski, przedmieście
rasnego,
Kwaczowskie, krótkie ramię górskie na

Sranicy Orawczyka i Kozłowej w pow. stryj-
skim, Zaczyna się na lew. brzegu Orawczyka
(dopływu Orawy) i idzie w kierunku płn., do-
chodzi 943 m. wysókości, łączy się na płn.
wsch. z Kiczerą Kropiwną a na płn. zach. z ra”
mieniem górskiem Kozie, Wody jego spły-
Wają na płd, do Orawczyka, na płd, wsch. do
Orawy (pot. Roztoczynyi inne). Lu. Dz.
Kwaksze 1.) wś włośc., pow. wileński, 2

okr. adm., o 36 w. od' Wilna, 5 dm., 45 mk.
katol. 2.) K., folw. szlach., tamże, 1 dm., 22
mk. katol. (1866).
Kwapinka, wś w pow. wielickim, należy

do parafii rzym.-katol. w Gdowie (Długosz,
Lib. ben. I, 232), a urzędu poczt. w Dobczy-
ach; leży na prawym brzegu Raby, 320 m.
npm, i liczy 202 mk. rzym.-katol, Ta wioska
była przed r. 1464 Barbary z Topoli, żony Mi-
kołaja Reja z Szumska, która ją w tym roku
sprzedała Mikołajowi Krzeszowi za 195 grzy-
wien monety krakowskiej liczby polskiej zwy
kłej, z prawem odkupu do trzech lat (doku-

, ment u Morawskiego, Sądeccz. II, 237 z archiw.
Now. Sącza). Zapewne wykup nastąpił, bo
potem ożenił się z Barbarą Stanisław Stadni-
ki „Czech'** i dostał w posagu Mierzeń, Kwa-

 pinkę i Gruszów. K. graniczy na południe
__ z Mierzeniem, na północ i zach. ze Strzyszową

1 Zręczycami. Mac.
Kwarzno, niem, Quarzau, wś, pow. wejhe-

rowski,ob. Chwarzno.

Kwas, os. młyn., pow. konecki, gm, i par.
Gowarczów (ob.). Od Końskich 6 w. odl.
Gruntu mr. 98, dm, 4, mk. 31. Młyn wodny,
Kwasieborzyno 1.) obrybne, os, włośc.,

pow. płoński, gm. Stróżęcin, par. Gralewo, odl.
025 w. od Płońska, ma 1 dm., 10 mk,, 31 mr.
gruntu. 2.) K.-Sójki, wś, pow. płoński, gm.
 Stróżęcin, par. Gralewo, odl. o 25 w. od Płoń-
ska,ma8dm., 48 mk., 195 mr. gruntu.
_Kwasin, ob. Chwasżczyn.
Kwasków, nad rz. Swędrnią, wś i folw.,

pow. kaliski, gm. i par. Błaszki (Łaski, Lib.
ben. II, 58); odl. od Kalisza w. 32; wś dm, 14,mk. 109; folw. dm. 6, mk. 29. W 1827 roku
dm, 21, mk. 156. Folw. K. rozl. mr. 432,_ grunta orne i ogr. mr. 350, łąk mr. 39, pastw.
mr.3, nieuż. i place mr, 40, bud. murów.1
z drzewa 17; płodozmian 11-polowy. WśK

2)
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osad 25, z grun. mr, 86. Jan na K,iZawa-
|dach Parczewski marszałkował ziemi sieradz-
kiej 1665 w Szadku na sejmie, który uchwalił
żeby stanąć po stronie króla przeciw Lubomir=
skiemu. PP Rt) BLU..2.

_ Kwaśna góra, góra w obrębie gm. Nowicy,
w pow. gorlickim, na płd. tejże wsi, nieopodal .
granicy tejże gm. z Uściem ruskiem, pod
38950 57 wsch. dłg. g. F., a 4993233.
płn. sz. g. Stoki północne i wschodnie pokry-
wają pola orne, stoki zaś południowe i zacho-
dnie lasy mięszane. Tamte stoki opadają zwol-
na do potoku Przysłopu, te zaś do doliny rzeki
Ropy i Zdyni. Na południowo -zachodnim.
stoku tej góry wytryska potok bezimienny, pły-
nący leśną dolinką przez hutę szklaną (456 m.),
należącą do Uścia ruskiego i wpadający do p.
Zdyni. Wznosi się 622 m. Na zach. od niej,
przy ujściu Przysłopu do Ropy, wznosi się le-
sisty czubek Szczob (669 m.). Br. 6:
Kwaśna Woda. Tąnazwą mianowali da-

wniej tak górale zakopiańscy, jak spiscy, dzi-
siejsze Szczawy sławkowskie czyli Szmeks, dla
'wód kwaśnych, które tam wytryskują. Jeszcze
dziś można usłyszeć: „Idę do Wód Kwaśnych,*
t.j. do Szmeksu. (Czyt. art, Szczawy sław-
kowskie, BN
Kwaśne, niem. Kwasnż, młyn nad małą

strugą, dopływem Drwęcy, po lewym brzegu,
pow. brodnieki, bud. 4, dm. 2, katol. 1, ew. 2.
Gmina W, Głęboczek, par. Pol. Brzozie, pocz,
Bartniczka. K. F. |
Kwaśne, folw. dóbr Chróścice, pow. opolski.
Kwaśne, jez., ob. Człuchowo (I, 866).
Kwaśne łąki, ob. Gródek, t. Il, str. 822.
Kwasni (niem.), pow. brodnicki, ob. Kwaśne.
Kwaśnianka 1.) folw. dóbr Kopcie, pow. -

węgrowski, gm. Grębków, par. Kopcie, o 14
w. od Łochowa. Ma 1 dm., 8 mk., 389 mr.
rozl. W 1827 r. 11 dm., 72 mk. 2.) K., folw.
dóbr Gałki, pow. węgrowski, gm. Borze, par.
Pniewnik. Ma 2 dm., 36 mk., 177 mr, rozl.; o
płodozmian 12-polowy.
Kwasnica, część Ilorodyłowa, pow. zło-

czowski.
Kwaśnica, folw., pow. siedlecki, gm. i par.

Żeliszew. Ma 3 dm., 9 mk., 248 mr. obszaru.
Kwaśniczka, znaczne wzgórze nad praw.

brzegiem Dniestru, na południe wsi Bukowny,
w pow. tłumackim, pod 42” 38 wsch. dł.g. F.,

la 48957587 płn. szer. geo., wznosi się do
wysokości 350 m. npm. Br. G.
Kwaśniczyk, ob. Dźumbir,
Kwaśnik, ob. Gołuż (II, 660).
Kwaśnina, os. leśna, pow. łomżyński, gm.

Kupiski, par. Łomża, odl. 4 i pół w. od Łomży.
Miano to nosi las i osada leśna, miejsce ulubio-
ne wyciaczek zamiejskich mieszkańców £Łom-
ży. Nazwa Kwaśniny pochodzi odmiejsc kwa--
śnych, t. j. błot i moczarów, znajdujących się

i
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kiedyś obficie w tych miejscach. Lasu znaj.
duje się na K. 120 mr., przeważnie 808nOWego,
należącego do dóbr Stara Łomża. Osada liczy
2dwor.i 134 mr, gruntu włośc. Por. Czerwo-
ny bór. | Ło KŻ,
Kwaśniów, wś, pow. olkuski, gm. Ogro-

dzieniec, par. Chechło. Leży przy drodze
z Pilicy do Olkusza, o 15 w. od Łaz. Wspo-
mina ją Długosz, jako dziedzictwo Jana h.
Stary koń (II, 196). W 1827 r. 42 dm., 370
mk. Obszar dworski, rozparcelowany obecnie,
miał przestrzeni 1746 mr., t. j. grunta orne i
ogr. mr. 568, łąk mr. 59, pastw, mr. 31, lasu
mr. 1029, nieuż. i place mr. 59, bud. mur. 18,
z drzewa 21. Była gorzelnia, dwa młyny,
pokłady kamienia wapiennego, torfu i marglu.
WŚ K. miała osad 67, z gran. mr. 552; wś

- Cieślin os. 24, z grun. mr. 98; wś Huciska 08.
-18, z grun. mr. 89. RR CR
-__ Kwaśno al. Budy Miłobędzkie, wś nad rz,

_ Bierpienicą, pow. sierpecki,
par. Bierpiec, odl. o 5 w. od Sierpca, ma młyn
wodny, tartak, karczmę, 3 dm., 13 mk., 100
mr. ziemi włośc. Folw. należy do dóbr Miło-
Pe .
Kwasocice, przys. do Zegartowic, pow.

„ wielicki, par. Góra ś, Jana, Por, Krzesławice.
Kwasów, wś i folw., pow. stopnicki, gm.

Oleśnicą, par. Pacanów, poczta, w Stopnicy,
dm. włośc. 8. WŚ ta należała do r. 1868 do
dóbr Mietel. Od poprzedniego dziedzica Ku.
czewskiego przeszedł K. w r. 1862na wła-
sność Wilhelma Grottschalka, któremu głównie
zawdzięcza swoje dobre urządzenie, zabudowa-
nia ze wspaniałym murowanym dworem, jako
też zaprowadzenie płodozmianu (11-polowy)

_1 założenie pięknego ogrodu. Rozległość wła-
sności dworskiej wynosi 409 mr., i te prawie
wszystkie są drenowane, Lasu niema. W XV
wieku K. był własnością Jana z Rytwian ka-
sztel. krakowsk. (Długosz II, 424). W 1827 r.
było tu 15 dm., 122 mk. |
Kwasowce, wś, pow. słonimski, na zachód

od Kosowa. | a |
Kwasowice, właśc. Kwasocice (ob.).
 Kwasowice, wś i folw., pow, skierniewi-

cki, gm. Dębowa Góra, par. Zelazna (Łaski,Lib. ben. II, 286). W 1827 r. 6 dm., 70 mk._ Rozległość folw. wynosi mr. 572, gruntaorne1 ogr. mr. 530, pastw. mr. 1, wodymr,Ż, lasu
mr. 30, nieuż, i place mr. 9, bud. z drzewa 15;
płodozmian 12-polowy. WŚ K. os. 14, z grun.MZOE 2 af Bre Ch."
Kwasówka, wś, pow. radzyński, gm. Za»

gajki, par. Drelów (rus.. W 1827 r. 51 dm,,
248 mk., obecnie 49 dm., 339 mk., 1298 mr.ziemi. | ! j
_ Kwasówka, wś, pow. grodzieński, ma pa-raf. kościół katol. Wniebowz, i Niep. Pocz. N.P. M., zbudowany z muru przez wiernych

gm. Białyszewo,

w Dobromilu. Na
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1871. Parafia katol. dekanatu grodzieńskiego:
dusz 1961. Dawniej miała filią w Poniemu-
niu. Okolica płaska, bezleśna, gleba wapienna.
1 gliniasta. SŚwisłocz w tej parafii do Niemna
uchodzi, Por. Grodno.
Kwast al. Kwastowskie, niem. Feldscherowe,

pustkowie do wsi Wendzin, pow. lubliniecki.
Kwasuty, wś, pow. wągrowiecki, 10 dm,,

97 mk., 11 ew., 86 katoł., 37 analf. Poczta
1 tel. w Łopiennie o 6 kil., st. kol. żel. Gniezno
0 26 kil,
Kwasy 1.) wś, pow. siedlecki, gm. Królowa

Niwa, par. Zbuczyn. Ma 14 dm., 109 mk.,
289 mr. ziemi. W 1827 r. 12 dm., 91 mk.
Por. IKrzesk. 2.) K. ob. Kołaki-K. Br. Ch.
Kwaszany, las obok wsi Popudni, pow. li-

powiecki.
Kwasze 1.) wś, pow. rossieński, par. koł-

tyniańska. 2.) K., okolica szlach. i wś, pow.
rossieński, par. girdyska; 639 stóp npm.
wzniesione. , |
Kwaszenina (al. Kwaszenica), wś w pow.

dobromilskim, 10 kil. na płd. zach. od sądu
powiat., urzędu poczt., stacyi kolej, i telegr.

płn. zach. leży Jamna gór-
na, na płn. Makowa, na płn. wsch. Arłamów,
na wsch. Michowa, na płd. wsch. Katyna, na
płd. Łopuszanka i Liskowate, na zach. Jurecz-
kowa, Netrebka (część Jawornika ruskiego) i
Wójtkówka. W płd. zach. stronie obszaru na-
staje pot. Wyrwa i płynie zrazu na płn. wsch.
a potem na płd. wsch. do Michowej. Od praw,
i lew, brzegu zasilają go w obrębie wsi liczne
strugi, jako to: Arłamówka, Czeremoszne,
Deszezki, Sieniczki, Staubnicki, Urwychwist,
Wapielnica i inne bezimienne. W dolinie Wyr-
wy leżą zabudowania wiejskie (400 m. npm.),
na płd. od nich las Świniński, łączący się
w dalszym ciągu z Karaszynem (ob.). Najwyż-
sze wzniesienie tej części obszaru wynosi 625
m. (Roztoka, na granicy płd. zach.). Zresztą
wznoszą się na granicy płd. poszczególne pun-
kta do 599 i 570 m., reszta opada ku dolinie
Wyrwy. Lewy brzeg Wyrwy wznosi się tak-
że zwolna ku płn,, w lesie Hniła dochodzi 554
m. a w lesie Braniów, ciągnącym się aż do
granicy płn., 611 m. Własn. więk. (rządowa)
ma roli or. 75, łąk i ogr. 11, pastw. 18, lasu
3262 mr.; własn. mniej. roli or. 1013, łąk i
ogr. 150, pastw. 227, lasu 170 mr. „Według
spisu z r. 1880 było 666 mk. w gminie, 4 na
obszarze dwors. (obrz. gr.-katol. z wyjątkiem
kilku rzym.-katol.). Par. rzym.-katol, w Do-
bromilu, gr.-katol. w miejscu, należy do dekan.
dobromilskiego, dyec. przemyskiej,i ma filią
w Arłamowie. We wsi jest cerkiew. Jest tu
tartak wodny o jednej pile zwyczajnej. Kon-
sumuje on rocznie 200 metr. kub. drzewa jo-
dłowego i świerkowego, a produkuje 124 m.
kub. brusów. Są tu także ślady nafty. Wspo-
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Mina0 tem Siarczyński (R.kp. Ossol. Nr. 1825),
dodając, że w ziemi znajduje się niekiedy stwar-
ziałość żywiczna, która zapewne czem innem

nie jest, jak tylko stwardniałym olejem skal-
nym. Za czasów polskich należała wieś do dóbr
oronnych, do klucza dobromilskiego. Zu. Dz.

. Kwaszyn, wś, pow. stopnieki, gm. Droże-
Ru» par. Dzierążnia, nad rz. Jakubówką.
yła własność biskupów krakowskich i probo-

Szczów sandomierskich; wspomina ją Długosz
(l 518iII, 65). W 1827 r. wś duchow. 10
dm,, 103 mk, :

Kwejsa, rz., ob. Kwiać.

Kwellensztajn, st. poczt. w gub. ryskiej,
Pow. pernawski, w pobliżu stacyj Wolmar i
Pernawa.

„ Kweście, wś, pow. rossieński, par. kołty-
- Riańską, :

Kwesy, ob. Kwiesy.
Kwetanecy, ob. Kwjetanecy. i
wetkaw, Kwetiendor/ (dok.), ob. Kwiatki,

Kwetki, ob. Kwietki.
; Iiywvetko, Kwiatko, imiona własne, od któ-
Jch wiele nazwisk poszło.

_ Kwiatki 1.) w dokum. Kwetkaw, Kwetten-
orj, Quitau, Quetendorf, pow. chełmiński, folw.

Przy Płużnicy, na bitym trakcie chełmińsko-
Wąbrzeskim, | i pół mili od Wąbrzeżna, poda-
c: jest na mapach wojskowychi u Kętrz.:
tzędówe skorowidze go nie podają. R. 1745
= benedyktynki w Grudziądzu nabyły K.
ka z Płużnicą w zastaw za 28000 zł. od J6-
ob „Pląskowskiego. R. 1761 Jan Orłowski,
Wió parnawski, wykupił te majątki napo-
jk Por. Augustynowice 1 Grudziądz (II, 886).

| Św;K., niem, Blimchen, os. do Jaszcza, pow.
a w borze nad strugą bezimienną, do

jg "Slwody uchodzącą, bud. 7, dm. 2, katol.
poc Śwang. 7. Par. Jeżewo, szkoła Czersk,

cztą Osie, Ks. F.
pojViatków 1.) folw. i kol. nad rz. Wartą,
a pk golski, gm. Brudzew, par. Dobrów, odl.
Ś, . w. 10; kol. ma dm. 14, mk. 115; folw.

oiy ; mk. 25, (Ozyt. Kod. dypl. pol. I, 3, 63
"lu; Łaski: Lib. ben. I, 252). Por. art. Ząd.

| my,308 Tow. Kred. Ziems. folw. K. rozległy
> 904; grunta orne i ogrody mr. 73, łąk mr.

plac tWisk mr. 4, lasu mr. 143, nieużytkii
Kwiatkę; 96, bud. z drzewa 14, wiatrak. WŚ
Głowy. ów Nowy osad 26, z grun. mr. 399; wś
z gru 08, 2], z grun, mr. 137; wś Gaj os. 22,
z ano mr. 349; wś Walentynów osad 11,
263. L. mr, 128; wś Bród os. 16, z grun. mr.
„'» Osada Nasierdzie gruntu mr, 24; wś Ja-
% ga e 17, z grun. mr. 701; wś Praksedów
zę,” 7grun, mr. 257; wś Ludomirów os. 31,
7 * mr. 325; wś Zagaj os, 13, z grun. mr.
kolej 2.) K. Stary, wś nad rz. Wartą, pow.

ski, gm, Brudzew, par. Dobrowo, odl. od  
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Koła 10 w.; raa osad 18, dm. 16, mk. 145,
gruntu mr. 148. W 1827 r. 18 dm., 274 mk.
Kwiatków 1.) wś, pow. odolanowski, 14

dm., 124 mk.; wszyscy katol.; 41 analf. Poczta
w Skalmierzycach o 6 kil.; st. kol, żel. i tel.
w Ostrowie o 8 kil. 2.) K., dom., 2411mr.
rozl.; 3 miejsc.: a) K., dom.; b) cegielnia; ce)
Krzyżaki, leśnictwo; 14 dm.; 236 mk.; 11
ewang., 225 katol.; 70 analf. W okolicy roz-
kopano cmentarzysko z grobami płaskiemi,
w których się znajdowały przedmioty żelazne.
Odznacza się K. pięknemi gospodarczemi bu--
dynkami, wybornym sadem owocowym i win-
nicą. Należał do czcigodnego obywatela ś. p.
Samuela Czyrnera, który pracą rąk własnych.
zebrany majątek oddał prawie cały na cele
dobroczynne. Dziś należy do Skórzewskich.
Kwiatkowa, w dok. Quetkowa, jezioro, pow.

niborski, ob. Kwiatkowo. :

Kwiatkówek, folw., pow. sochaczewski,
gm. Łazy, par. Zawady. Fabryka garnków, fa-
jansów, cegielnia, staranne gospodarstwo rolne
na ulepszonej, piaszczystej z natury glebie.
Rozległość wynosi mr. 216; grunta orne i ogro-
dy mr. 154, łąk mr. 4, pastwisk mr. 47, nie-
użytki i place mr. 11, bud. mur. 5, z drzewa
6, wiatrak.
Kwiatkowice, wś i folw., pow. łaski, gm.

Wodzierady, par. Kwiatkowice (Łaski, Lib.
ben. I, 383). Leży przy szosie od Szadku do
Lutomierska. Od Lutomierska odl. 6w., a od.
Łodzi 18; osad włośc. 45, mk. 350. W 1827
r. 88 dm., 270 mk. Przestrzeni ogółem mr.
1500, z których w posiadaniu dwors. 9447,,
to jest lasu 1827/,, łąk 70 mr., a gruntu orne--
go 690, reszta w posiadaniu włościan. Grospo-
darstwo 10-polowe płodozmienne, budowle mu-
rowane, grunta po większej części glinkowato-
próchnicowe ze spodem nieprzepuszczalnym.
Szkoła elementarna, młyn wodny i sklepik
z drobnemi wiktuałami. WŚ ta stanowiła nie--
gdyś własność ks. Sanguszków, posiadających
rozległe dobra w dawnem województwie kali-
skiem. W końcu XVII w. przeszłado rodziny
Mączyńskich, a na początku XIX do rodziny
Iieopoldów. Kościół paraf. murowany p. w.
ś. Mikołaja i ś. Doroty, założony na miejscu ©
„dawnego drewnianego w r. 1606 przez Kacpra
Puczek i żonę jego Annę z Sarnowa, jak o tem
świadczy pomnik fundatorów w tymże kościele
znajdujacy się. Obok kościoła grób familijny
rodziny Leopoldów. W aktach kościelnych z r.
1775 zamieszczoną jest wizyta arcybiskupa de
Lasco, szczegółowo opisująca ten kościół, K.
par., dek. łaski, ma 1386 wiernych. Należą
do niej wsie: K., Dobruchów, Lsśnica,Wola
Czarnyska, Czarnysz, Wrząsawa, Wandzin i
Dobków. Józef Leopold.
Kwiatkowice, folw., pow. janowski, gm.

Ńtróża, par. Kraśnik.
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Kwiatkowice, folw. należący do Umiasto-
wskich, nadstawem, pow. oszmiański, 3 okr.
adm.,od Oszmiany o w. 46, od Dziewieniszek
w. 16, mk. katol. 85 (1866). Kaplica katol.
parafii Subotniki.
Kwiatkowiczki, była wś w parafii Kwiat-

kowice, pow. łaski (według Lib. ben. Łaskiego).
„  Kwiatkowizna, os. przy szosie warsz.-pe-
_tersb., pow. makowski,'gm. Siele, par. Szelków.
Kwiatkowo,wś, pow. przasnyski, gm. i

par. Krzynowłoga-Wielka, odl. o 22 w. od
Przasnysza, ma 10 dm., 60 mk., 326 mr. grun-
tu, 9 hieuż, Według Tow. Kred. Ziems, folw.
K. rozległy mr. 315: grunta orne i ogrody mr.
202, łąk mr. 52, pastwisk mr. 9, lasu mr. 30,
zarośli mr. 14, wody mr. 2, nieużytkii place
mr. 8; bud. z drzewa 6. WŚ K. os. 10, z grun-
tem mr. 16. ,

- Kwiatkowo, Łaskiego Lib, ben. wymienia
wsie t. n. w par. Krotoszyn (II, 15) i par.
Ociąż (II, 51). i

( .,Kwiatkowo, dok. Queiikowa, jez. w pow.
niborskim. Według dokum. z r. 1544 wraz
z innem pobliskiem jeziorem Siemno stanowiło
granicę wsi Komorowa. Czyt, Kętrz. Ludność.
polską, str. 344. Kś, F.

Kwiatkowszczyzna, os. nad rz. Kirśnian-
_ ką, pow. kalwaryjski, gm. Raudań, par. Kal-
waryą (ob.).  Rozległość wynosi mr. 197:
gruntą orne i ogrody mr. 106, łąk mr. 75,
wodymr. 12, nieużytki i place mr. 4, bud.
z drzewa 8, pokłady torfu, jezioro.
Kwiatoń lub Kwiatów, wś, pow. gorlicki,

ma cerkiew gr.-katol., przyłączoną do parafii
w Uściu ruskiem i leży na praw. brzegu Ropy,
421 m. npm., w okolicy górskiej i lesistej; 297
mk. gr.-katol. Pos, więk. p. F. Trzecieskiego
ma 159 mr. lasu; pos. mniej. 492 roli, 114 łąk
iogr., 171 pastw. i 110 mr. lasu. Graniczy
na płdzHańczową, na zach. ze Stawiszą, na
wsch. ze Skwirnem a na płn. z Uściem ru-

i 5 » Mae,
Kwiatonowice, wś, w pow. gorlickim, par.

rzym.-katol, w Bieczu, leży w okolicy górskiej
i lesistej,422 mt. npm., na zach. od Biecza, i li-
czy 489 mk. rzym.-katol. Pos. więk. Herm.
Nejmanowskiegoma 240 roli i 84 mr. lasu, mn.
pos. 379 roli i 4] mr. lasu; graniczy na zach.
z Moszczenicą, na płd. z Zagórzanami, na pła.
z Racławicami a na wsch. ze Strzeszynem,
W XV w. (Lib. ben. III, 201) własność kla-

_ sztoru tynieckiego. | Mac.
Kwiatów, ob. Kwiażoń,
Kwiatuszki(?), niem, Blumenau,
Kwiatyń, ob. Kwiecin. |
Kwiaż, Kwissa, Kwisza, Kwejsa, niem. Queiss,

rz., lewy dopływ rzeki Bobrawy, płynie z gór
Karkonoskich, uchodzi o 10 kil. powyżej Że-
gania, długa około 124 wiorst.

Kwiazie, zaśc. włośc., pow. wileński, 2 okr,  
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adm., o 52 w. od Wilna, 1 dm., 6 mk. katol.
(1866). .. -

Kwiczałe, przys. do Nidka, na płn. od Nid-
ka, pow. wadowicki,

Kwidzyn, niem. Marienwerder, dok. Quedin,
Quidin, (uidino, Castrum Quidin, miasto powia-
towe i regencyjne w Prusach zachodnich, na
wyniosłem wzgórzu prawego brzegu Wisły,
pół mili stąd na zachód płynącej, nad Małą
Nogatą, do której tu wpływa struga Liwna
(Liebe Fl.). Położenie ma niedogodne, górzy-
ste, ulice wąskie, w większej części krzywe,
komunikacyą utrudniające: Trakty bite dość
liczne po różnych stronach rozchodzą się z mia-
sta, jako to: na Ślemno (Gardeja) do Grudzią-
dza, do Prabut i Susza, przez Sztum do Mal-
borka, do wsi Kamionek, przez Wisłę do Czer-
wińska, przez Rozpędziny do wsi Białki; roku
1880 niewykończone jeszcze: do nowych Li-
gnów i do Nebrowa; ogółem 8 traktów. W osta-
tnim czasie przybywa miastu nowa kolej żel.
malborsko-toruńska czyli nadwiślańska, która
tu ma stacyą; przedtem najbliższa stacya była
w Czerwińsku za Wisłą, przeszło 2 mile od-
legła, do której najgłówniej ruch się odbywał.
Obszaru posiada K, wraz z dobrami Karczewi-
ce, przedmieściem Liebendamm, folw. Semler i
Liebenthal 4536 mr. Dawniej całe pobliższe
niziny aż do Wisły posiadało i obszerną oko-
licę na wzgórzu, ogółem mórg 14000. Obecnie
pozostały miastu 2 małe folwarki i 6 zabudo-
wań na nizinach. Mieszkańców liczyło r. 1880
1580, r. zaś 1867— 7878; katol. 661, ewang.
6360, bud. 1326, dm. 629. Dość ciasno zabu-
dowanemu miastu nadają szerszą nieco postać
liczne przedmieścia w pobliżu leżące, jak Stiir-
mersberg, własność tutejszego gimnazyum,
Knieborg, Dybowo, Marienfelde z lożą osobną i
teatrem, cegielnia, Liebenthal, Liebendamm,
Mareza i inne, do miasta nieprzyłączone.
Rynek niewielki, czworoboczny, na 4 piętra
budowany, dawniej wszystkie domy miały t.
z. łuki czyli arkady (Lauben) przy dolnem
piętrze, teraz już tylko po jednej stronie za-
chowane. Ną środku rynku ratusz prostej ale
starożytnej budowy z wysoką cienką wieżą,
posiada stary obraz olejny króla Stefana. Na
szczególniejszą uwagę zasługuje kościół luter-
ski, przedtem katedra upadłej dyecezyi pome-
zańskiej, r. 1242 (?) fundowany, następnie
wraz z miastem po kilkakroć niszezony; w no-
wej okazałej postaci, jaką ma teraz, przez bi-

| skupa Bartolda w pierwszej połowie XIV w.
wzniesiony, po kościele Panny Maryi w Grdań-
sku największy w Prusiech, 286 stóp długi,
na zewnątrz z dwiema wieżami, wewnątrz prze-
dzielony ścianą na większy kościół używany i
drugi mniejszy, zwany dawniej polski. Z pod
głównej trzeciej wieży, rodzaju baszty obron-
nej, szły 2 po nad sobą zbudowane ganki pod-=-
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a> sklepione do pobliskiego zamku. Inne-
E rodzaju ganek obronny do dziś dnia przed-
AWia się na południowej fasadzie, jest skle-

PBRY, łączy filary zewnętrzne i bywał da- |";
M do obrony używany. Wnętrze kościoła
„Wnieź okazałe, na 3 nawy podzielone. Wyso-
"le Sklepienie spoczywa na 10 filarach, okien
Jasnych 10, organ starożytny za wielkim ołta-
rzem; znajdują się jeszcze z katolickich czasów
Stare konfesyonały i różne figury świętych
z źle. podobno rzeźbione. Naprzeciwko za-
eos wiodą drzwi z napisem: Disce vivere
a Sclas mori, do kaplicy grobowej generała

tona Fryderyka vun der Gróben, z licznych
podróży sławnego, założyciela fortu kiedyś
pruskiego Friedrichsburg na wybrzeżach Grwi-
Wc przez Duńczyków zajętego pod

zisiejszą nazwą Christiansburg, -+ 1728. Sze-

rokiego rozgłosu nabrał. kościół przez 5. Doro-
tę, rodem z pobliskich Mątew, w Gdańsku za-
mężną, z cnót rozlicznych i nadzwyczajnej ży-

"aa Swiętości sławną, którą tu r. 1393 w maju
za zezwoleniem biskupiem w szczuplutkiej celi
ZAMUrowano i po śmierci następnego r. 1394
Wkońcu czerwca uroczyście pochowano. Do

Jej grobu, przy którym liczne działy się cuda,
pgrzymowali wierni z Kurlandyi, Inflant,
ae Czech, Sląska i innych odleglejszych
: a. Trzewiki, które po niej pokazują, są
w cela przez reformatorów zburaona,

Ban . o jej grobie niewiadomo. Spowiednik
dz it sławny i uczony Jan, kanonik kwi-

a dze RODZA grobowy w kościele: „Mgr.
Niaennj o sac' theologie p..fessor felicis

orothąe novissimus confessor obiit
- Mecec xvn

doJaa Po za wielkim ołtarzem wchodzi się

tejaż mniejszego, polskim zwanego,
odbywzł dawniej nabożeństwo dla Polaków

długi 68. się: Wysoki jest ten kościół 58 stóp,

MDORZ szeroki 33. Na ścianach wielkie fre-

obecnie aćXVIw. malowańe, niestety
Przedstawia; o miepoznania niemal zniszezone,

mistrzów 'ają oprócz kilku świętych trzech

pomeząńskioh 2, krzyżackich i 17 biskupów
eister śp: » Z napisami ciekawymi, jako fo:

Gebort.M > Yvon. orsele. starp. noch. xpi.

rugim dee undt. in. dem. xxx. iare. Pod

- Lig. starp ŚŚ czytamy: Meister. ludolf, Kin-
ln. dem. a: Botes. gebort. M. ccc. undt.

tu rzeczywiści: lare. (i.dwaj mistrzowie są

von Plauen a „Pochowani. Trzeciego mistrza
Opis: Meister, hirich. von. Plow-we.. starp, |

in, md. jaoić gotes, gebort. M. cece. undt,
chyba jest fałsz re. nie wiedzieć co oznacza i
d Ywy. Umarł bowiem, jak wia-omo, Henryk Plauen > J

pochowany, w roku ty
dopiero panować. Bisk
przedstawieni są: Ern

r. 1429, w Malborku
podanym 1413 zaczął
upi na reszcie obrazów
86 z Torgawy |; 1269,

die mensis xix septembris*,
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Albert | 1284, Henryk von Sund ++ 1302,
Chrystyan dr. thoolog. "+ 1305, Lutho (Ludwik)
von Baldersheim | 1322, Rudolf z Elbląga

1338, Bertold -- 1346, Arnold + 1364, Mi-
kołaj I F 1376, Jan I. mnich, z Elbląga-| 1409,
Jan II Rymann al. Kinwang, dr. theol. +
1417, Gerhard Stolpmann -; 1427, Jam $1I[
Vinkeler z Licbarku -; 1440, Kaspar Linke
z Dzierzgonia f 1468, Mikołaj II z Królewca
| 1471, Wincenty Kiełbasa, bisk chełmiński ©
i wieczny administrator pomezański -; 1489 i
Jam IV q 1501. Oprócz dwóch czy jednego
wszyscy biskupi tu spoczywają. Pokazują
w tym kośziele skrzynię odpustową 8 stóp
długą, której niejaki Faustus Sabaeus miał
używać r. 1517, obrazy świętych natle zło-
tem wcale gustownie malowane, mściwie zni-
szezone przez luteranów. Jakto wyraźne znaki
w ścianach okazują, była tu przedtem do
chowania ciał pod całym kościołem krypta
urządzona, którą jeszcze wcałości roku 1709
Piotr W. oglądał. Następnie zniesiona i ziemią
zarzucona. Wielkie kamienie pokrywające gro-

by użyto na posadzkę wielkiego kościoła, nie-
stety po największej części potłuczone i do
nieczytelności niemal zniszczone. W związku
z kościołem stoją ruiny wspaniałego dawniej -
szego zamku biskupiego, w czworobok bardzo
okazale budowańego o 4ch wieżach, ku obro-
nie naprzeciwko nieprzyjacielowi sposobnego,
Oprócz wielu mniejszych pokojów znajdowały
się tu obszerne wspaniałe sale, mieszkania
biskupów i kanoników kwidzyńskich. Po znie-
sieniu dyecezyi w skutek reformacyi rząd
świecki zabrał pałac a obecnie sąd w nim po-
mieszezony. R. 1709 Piotr I cesarz rosyjski,
Fryderyk I król pruski, i posłowie polski i
szwedzki odbyli kongres w pałacu przez kilka
dni. R. 1798 z polecenia samego rządu gorzej
niż po wandalsku rozebrano dwa najpiękniej-
sze skrzydła zamku, żeby cegły użyć na budo-
wę innych budynków. Ze strony zachodniej
ku Wiśle dobrze dotąd zachowało się t. z.
Gdańszcze (niem. Danziger), przydługi, na 4
kolosalnych łukach spoczywający sklepiony
ganek o wielu komórkach szczupłych: było to

miejsće skryte, zwykle tak nazywane za krzy-
żaków i w podobny sposób przy wszystkich
prawie zamkach krzyżackich budowane, obec-
nie na ciężkie więzienie dla zbrodniarzy za-
mienione. Granki te były na przypadek wojny
obronne: ostatni łuk dosięgał podobno koryta ,
Wisły, podówczas tu płynącej, Warte wspo-
mnienia także starożytne wodociągi tutejsze,
zaraz przy murze miejskim wzniesione, które
całe miasto w obfitą i dobrą wodę zaopatrują.
Podobno pierwotny pomysł tak długo zacho-
wanych wodociągów, podobnie jak po wielu
innych miastach pruskich, podał sławny nasz
astronom Kopernik. Z pomiędzy reszty gma-

8; *
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chów publicznych wymieniają się: 1) kościół
paraf, katolicki, nowszemi dopiero czasy gu-
stownie wzniesiony; od reformacyi nie było tu
zgoła żadnego kościoła, czeka jeszcze ne wy-
budowanie stosownej wieży; kazania polskie
miewają się eo 4-tą niedzielę, chociaż ludność
katolicka przeważnie polska; dyecezya tu już
warmińska. 2) Gimnazyum r. 1837 dokończo-
ne, ma obszerną bibliotekę i cenne zbiory przy-
rodnicze; szczególnie liczne są okazy ptaków.
3) Pałac regencyjny, około r.j1756—1762 dla
rossyjskiego gubernatora Fermora zbudowa-
'ny, z bardzo liczną, w dzieła cenne i rękopisy
obfitą biblioteką. 4) Sąd dawniej apelacyjny
r. 1800 wzniesiony, niezbyt praktyczny i nie-
pozorny. -5) Teatr. 6) Synagoga. 7) Strzel-
nica i inne. Miasto K. nie bez przyczyny 20-
wią osadą urzędników (Beamtenkolonie). Znaj-
duje się tu między innemi: regencya kwidzyń-
ska, 4 główne działy obejmująca, spraw we-

 wnętrznych, spraw kościelnych i szkolnych,
podatków, domen i lasów i wreszcie rolnictwa.
R. 1867 było przy niej zatrudnionych urzęd-
ników 121; 36-ciu stanowiło kolegium re-
gencyjne. Dalej był tu sąd apelacyjny (obec:
nie ziemski w Grudziądzu), sąd obwodowy
(przedtem powiatowy), naczelny urząd celny,
landratura, dyrekcya landszafty naczelna, dy-
rekcya landszafty prowincyonalnej, rendamt,
stadnina prowincyonalna, dyrekcya zachod.-
prusk. zabezpiecz. od ognia, naczelna dyrekcya
poczty, urząd miejscowej poczty, urząd stącyi
kolei żel., urząd telegr., magistrat, gimnazyum
z 13 nauczycielami (dr. Toeppen dyrektor, sła-
wny badacz historyi pruskiej), szkoła realna
fryderykowska 9-klasowa, wyższy zakład żeń-
ski z seminaryum dla nauczycielek połączony
it. d. Urzędnicy więc stanowią główną pod-
stawę znaczenia i zamożności miasta; w nich
zasiłek swój mają różne gałezie rzemiosł i
przemysłu. Najbardziej tu fabrykacya ksiąg
i aktów kwitnie. Handel nieznaczny, ruch
głośny ulic nie ożywia, Jarmarków odby-
wa się ośm dorocznych nz konie, bydło i
kramne, nadto jeden na żrebce. Pod względem

rzemiosłiprzemysłu r. 1860 wyliczają: apteki
2, lekarzów 4, drukarń 2, księgarń 3, zakład
litograf. 1, zakład fotogr. 1, piekarzy 6, balb,

_ 7, browar 1, bednarz 1, introlig. 5, cukierni 3,
tokarzy 2, farvbiarzy 2, rzeźników 3, hoteli 9,
szklarzy 8, złotników 2, zegarmistrz 1, ręka-
wiczników 2, fabr. kapeluszy 1, kuśnierzy 4,
blach. 5, garb. 2, mularzy 5, majstrów mulars.
3, ciesiels. 5, fabryka machin 1, fabr. parowa
oleju 1, fabr. wozów 1, mydła 1, zapałek 1,
mebli 1, młynów 3, gwoźdz. 2, rymarzy 3,
ślósarzy 3, kowali 5, kominiarzy2, szewców
19, krawców 5, kołodziei 2, stolarzy 5, zdu-
nów 3, cegielni 2, młyn papierny po za mia-
stem nad Liwną 1, młyn kaszy 1, zboża 2, ha- 
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mernie 2 i t. d. Ząkłady dobroczynne i różne
związki: wielki szpitał miejski, szpital mie-
szczański, lazaret prowincyonalny, szpital św.
Jerzego, dom sierót, ochrona, kasyno mieszczań-
skie, resursa miejska, loża masońska (do złotej
harfy), towarzystwo strzeleckie przeszło 500
lat istniejące, towarzystwo upiększenia miasta
i okolicy (Verschonerungsverein) i t. d. Kwi-
dzyn pod nazwą stary Kwidzyn, zamek, wyspa
Kwidzyn, później Kwidzynek, istniał oddawna
śród nizin na ogromnej wyspie, podobno gdzie
teraz leży wieś Mareza ząmek. (ob. Kwidzy-
nek). W XIII w. znajdował się w posiadaniu
możnej familii Stanków, dziedziców wsi Tych-
nów pobliskich. R. 1238 Burchard, burgrabia
magdeburski, przybywszy tu ze zbrojnym za-
stępem, zamek ten przeniósł z wyspy na miej-
sce dzisiejszego położenia. Wkrótce potem
książęta Konrad mazowiecki, Henryk Brodaty
mazowiecki, Odonicz wielkopolski, Świętopełk
pomorski, przybyli także na pomoc krzyżakom,
wzmocnili zamek kwidzyński i miasto założyli;
odtąd już tylko, jak i dziś, Kwidzyn, niem.
Marienwerder, nazywany. Zamek ten leżał tuż
przy mieście, wąskim parowem przedzielony.
W późniejszych czasach kilkakrotnie burzony
i na nowo odbudowywany, w końcu zaniedba-
ny został. Ruiny po nim zachowały się aż do
XVI w., poczem zupełnie je rozrzucono i miej-
sce domami mieszkalnymi zajęto. Dotąd je-
szcze zowie się to wzgórze: zamczysko „niem.

Altschlósschen. I to nowe miasto z grodem
posiadali przez dłuższy czas, jak się zdaje,
Stankowie. R. 1235 miasto już murami opa-
sane było, ufundowano kościół parafialny,
przywileje nadano mieszczanom te same, jakie
miało miasto Chełmno. Zarząd i załogę w zam-
ku utrzymywali Stankowie, dziedzice dóbr
obszernych całej tej okolicy. R. 1242 książę
Świętopełk, powaśniony z zakonem, złączył się

|z Prusakami, napadł miasto i zbarzył wraz
z kościołem. R. 1254 Ernst z Torgawy, zako-
nu dominikańskiego, pierwszy biskup pomezań-
ski, w miejsce dawniej przeznaczonego działu
przy Dzierzgoniu (Christburg) wybiera część
koło K, i zamierza w tem mieście katedrę i
stolicę biskupstwa ufundować; Dzierzgoń bo-

wiem przez Prusaków często napastowany by-
wał. Lecz i w Kwidzynie długo jeszcze spo-
koju ani bezpieczeństwa żadnego nie było.
Roku 1263 oddział zbrojny Prusaków nad-
ciągnął pod Kwidzyn, został jednak odparty
przez komtura dzierzgońskiego, na obronę
miasta przybyłego. Wkrótce potem Prusacy,
pod wodzą walecznego Monte zdobywszy zie-
mię chełmińską i pod Lubawą krzyżaków na
głowę pobiwszy, z większą mocą K. naszli,
lecz mała tylko ilość pokazała się miastu. Gdy
załoga krzyżacka wypadła i za uciekającymi
uganiać się zaczęła, Prusacy z zasądzek po-
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em BIĘ1Wszystkich żołnierzy i lud wojen-i

s a. potem miasto oblegli i po słabej
s awszystkich mieszkańców, którzy

woli > > ujść nie zdołali, zabili, albo do nie-
soi zabrali; miasto zaś całkowicie ogniem
di: 0d r. 1265—1266, kiedy książę
s, wieki Albert i landgrat turyngski Al-
Ą przybyli z wojskiem na pomoc krzyża-
* i. miasto pod ich osłoną odbudowane zo-

ało. R 1266 Mestwin i Warcisław, książęta
Pomorscy, połączeni z Prusakaąmi walczą na-
a) krzyżakom, przyczem jak się zdaje
> KE. ponownie zburzone. R. 1277 wódz

sudąwski Skomand zburzył gród i miasto K.
ace ustąły napady pruskie, Korzy-
a JAG z błogiego wczasu biskup drugi z rzę-
u, Albertna nowo urządził i wzmocnił stolicę

aż? w K. Kościół katedralny N. M. Panny
an Jana Kw., dość szezupły jak na potzą-
mił” w wojnach tylokrotnie niszczony, odno-

ba z W kapitule zmianę zaprowadził, że tyl-
rzyżacy piastować mogą godność kanoni-

a Dla braku dochodów 4 tylko początkowo
Zangytył ustanowił. Od jego też dopiero
ój dw jak Slę zdaje, miasto K. wraz z okoli=

SARNA* zaczęło prawnie do biskupów pome-
R. . R. 1255 rycezz Dytryk Stanko
Ga zin dóbr swoich w okolicy Kwidzyna,

Straż ył ojciec jego na własność otrzymał.

co 150.ojenną ną zamku ma i nadal pełnić, za
ia ay rocznie dostanie. Zarząd zaś zamku
"» > a, niemniej „i biskupstwa, który dotąd

"wyd A, oddać powinien Janowi z Lniska,
GAż e nie zostanie od biskupa potwier-
m an wykonywać będzie. R. 1293

| ostatnich 1, etny Dytryk Stanko zrzeka się
ER gw swoich, jakie miał do zamku
W zamian " poczem mu biskup inne jego dobra
słażony oa potwierdził, Najwięcej za-
jeat GK 040 podniesienia i dobrobytu miasta
stójąć up Bertold (718346). On to, korzy-
w miejsed z dłuższych pokojowych czasów,
mową, do niskiej 1 miepozornej starej katedry
dował og. a istniejącą, okazałą wybu-
; kapituln apewne też zamek nowy biskupi
tórym x ąodacy w związku z katedrą, po

wzniesion 40 znaczne są ruiny, za niego
wy przy a Miastu nadał r. 1336 no:
jego nieŁójw. przez który zamożność i wzrost

wa Miestoakniw AV: przywileje i pra-
na nizinach Ziępaj eSZNIE rozszerzył; wioski
e namiejskąSęk ; Kurzebrak i Rathswei-

bitwie pod G własność zapisał. R. 1410 po
Jagiełłooblegał dy 120 kiedy król Wład.

Jan II stawił a2: biskup kwidzyński

przysięgę wierności „y, P97ie przed królem,
sto swoje K. mu ódaikł = ŻE PC:
był potem król do Kwi, 91 Malbotka przy
ą 2 Kwidzyna, zwiedził grób

przywilejami miasto ŚW. Doroty i nowemi
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udarował. Później jednak napowrót miasto
oddane zostało krzyżakom. R. 1414, kiedy na
nowo wojna wybuchła, biskup Jan po drugi
raz hołd złożył wierności i nawet w wojen-
nym pochodzie królowi towarzyszył; miasto
jednak Kwidzyn trzymało stronę krzyżaków.
Wtedy król zwojskiem nadciągnął i po krót--
kiem oblężeniu miasto zdobył; zamku tylko nie
dostał, z którego mężnie bronili się mieszczanie,
R. 1440 gdy panowanie krzyżaków stawało
się coraz uciążliwszem, posłowie niektórych
miast pruskich zgromadzili się tu d. 1l marea -
i ułożyli akt związku antykrzyżackiego, który

potem od innych miast w liczbie 50 przyjęty
i podpisany został, W następnej wojnie mię-
dzy krzyżakami a Polską, miasto K. dobrowol-
nie poddało się i przyjęło załogę polską; bi-
skup Kasper Linke złożył hołd wierności .
iz zakonu krzyżackiego wystąpił. Wkrótce
jednak, gdy wiadomość o klęsce Polaków pod
Chojnicami nadeszła, napowrót z miastem do
zakonu przystąpił. Obce zaciężne wojsko za-
legało teraz Kwidzyn, a nie otrzymując żołdu,
nielitościwie pastwiło się; kościoły nawet zra-
bowało. R. 1460 oddział polski zdobył mia-
sto, splądrował i spalił; zamku z tumem, skąd
się bronili mieszczanie, nie dostawszy. R. 1466
pokojem toruńskim przy zakoniepozostawione.
R. 1478 skutkiem nowych waśni z krzyżaka-
mi miasto przezPolaków zajęte zostało wraz -
z zamkiem i w znacznej części spalone. Na-
stępnego juź r. 1479 napowrót oddane. oku
1519 w wojnie z mistrzem Albrechtem bran-

denburskim miasto przez dłuższy czas upor-

czywie oblegane, poddało się dopierow roku.

1520 Polakom, kiedy nowe posiłki nadcią--

gnęły. Następnie zaraz znowu oddane zako--

nowi. W samych zaczątkach reformacyi osta-

tni biskup tutejszy Eberard QQueis przyjął

naukę Lutra, przez co podał główny powód do

szybkiego zlutrzenia miasta. Lud tylko pol-

ski z resztkami kapituły mocno stali przy sta-

rej wierze. Nawet przed królem polskim
oskarżyła kapituła biskupa swego o fałszywą

wiarę, pomocy prosząc. R. 1526 zlutrzały

mistrz Albrecht, uwięziwszy trzech ostatnich

kanoników, położył gwałtowny koniec kościo--

łowi katolickiemu w K. Miasto i dobra bi- ©

skupie zajął na rządową własność, tum katoli--

cki jako kościół teraz farny lutrom oddał, Od-

stępczemu biskupowi na mieszkanie przezna-

czył miasteczko Miłomłyn (Liebemiihl). Przez

niejaki czas Polacy jeszcze odprawiali katoli-

ckie nabożeństwo w małym kościele swoim przy

tumie, ale i to później ustało. R. 1576 król

Stefan Batory nocował tu. Na pożywienie

wojska jako i na wartę królewską wydano Ś

wtedy: wołów 28, skopów 92, 5 kóp kurcząt,

3 kopy gęsi, 3 beczki soli, 1 beczkę masła, 10

połei, 90 korey mąki, 18 łasztów owsa, 80 be-
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czek piwa i 8 beczek wina różnego. R. 1588
osądzeni zostali w K. Polacy, stronnicy arcy-
księcia Maksymiliana, z nim razem pod By-
czyną zabrani. R. 1628 król Gustaw Adolf
po ciężkiem oblężeniu zajął K. R, 1659 król
Karol Gustaw z wielką siłą oblegał miasto;
odciągnąłjednak, nic nie uzyskawszy. Roku
1709 Piotr I, cesarz rosyjski, Fryder. I, król
pruski, poseł polski Augusta II i poseł szwedz-
ki zjazd tu odbyli, na którem wyłączenie od
tonu polskiego Stanisława Leszczyńskiego
postanowili; zabawili 8 dni od 25 paźdz. po-
cząwszy. M. 1734 d. 17 czerwca król Stan.
Leszczyński uszedł szczęśliwie z Gdańska przez
Rossyan obleganego w odzież gburską przebra-
ny; przyjęty gościnnio w K., wziąwszy mun-
dur pruski udał się stąd do Królewca. W cza:
sie 7-letniej wojny K. przez wojska rossyj-
skie opanowany i trzymany aż do r. 1762;
gubernator rosyjski Fermor miał tu swoją re-
zydencyą. R. 1772 po rozbiorze Polski do
Prus zachodnich przyłączone miasto, których
stolicę przez niejaki czas stanowiło. Fryde-
ryk król pruski często odwiedzał Kwidzyn

,dwiele się przyczynił do jego wzrostu.  Ża-
pomógę na wzniesienie lepszych nowych bu-
dynków dawał. Chciał też miasto za pomocą
kanału z Wisłą połączyć, ku niemałej jego

_ korzyści, ale się oparło, nie użyczając wolnego
potrzebnego gruntu do kanału. Później mocno
skępstwa żałowali, prosząc króla o wykonanie
projektu, ale ich szorstko oddalił, W wojnach
r. 1807, 1811 i 1812 wiele K. ucierpiał, Nie-
mal codzień przechodziło żołnierstwo różne,
najwięcej francuskie, nieraz na jeden dom wię-
cej niź 50 ludzi rozkwaterowali; gimnazyum,
stary zamek, sąd nowy na szpitale obrócili,
w kościele magazyn wielki założyli. R. 1807
na 9-miesięczne inkwaterunki nie mniej jak
58000 tal. długu zaciągnęli. R. 1811 i 1812
generał von York miał tu swoję główną kwa-
terę. W ogóle w ciągu wyprawy rosyjskiej
Kwidzyn więcej niż 400000 żołnierza fran-
cuskiego podejmował. Ob. dr. Brandstiiter,
Die Weichsel, str. 217—245; dr. Toeppen,
Gesch. der Stadt Marienwerder (dzieło nieste-
ty wyczerpane); Jahn, Chronik von Marien-
werder (wyczerpane i nie wszędzie wiaro-
godne); dr. Perlbach, Preuss, Regesten (dla
najstarszej historyi miasta). Kwidzyński po-
wiat leży między 539 35' i 58? 59” półn. szer.
a 36” 12'136%52' wschod. długości w Pru-
sąchzachodnich. Graniczy na północ z pow.
starogrodzkim, malborskim i sztumskim, na

, wschód z pow. sztumskim i suskim, na połud.
z pow. grudziąskim i świeckim, na zachód

"m pow. świeckim i stąrogrodzkim. Przez rze-
kę Wisłę, która z południa na północ powiat
przerzyna, na 2 części, wschodnią większą
część i zachodnią mniejszą przedzielony. Część
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mniejsza po lewym brzegu należała aż do roz-
bioru do Polski, część prawego brzegu (z wy-
jatkiem okolicy koło Janowa i Tychnów), po-
zostawała prawie zawsze przy krzyżakach
i księstwie pruskiem, Największa rozległość
ze wschodu na zachód wynosi przeszło 7 mil,
z półn. na południe przeszło 6 mil. Obszaru
obejmuje powiat mr. kwadr. 380109 ezyli mil
kwadr. 17171; mk. 65726: męż, 32282, kob.
38444, rodzin 12388. Miasta liczy 3: Kwi-
dzyn, Gniew i Gardeję, większych dóbr rycer.
3/, mniejszych dóbr 6, domeny król. 2, wiosek
i osad włośc. 163. Miasta liczą mk. 11953,
wsie i dobra 53778. Obszaru przypada za
miasta mr, kwadr. 6835, nadobra ryc. 102457,
na dobra mniejsze 6890, na domeny 31382,
na wsie 162183, na lasy 26195 w całym po-
wiecie, na lasy w dobrach szlach. 25000. Z ca-
łego obszaru rola orna wynosi części od sta
60.2, ogrody 0.8, łąki 9.8, pastwiska 6.8, lasy
15.0. Przeciętnego dochodu wydaje jeden he-
ktar ornej roli marek 15.6, ogrodów 33.3, łąk
18 m., pastw. 2.4, lasów 4.2. Przecięciowy
dochód całego obszaru wynosi na 1 hektar
12.0. Na milę kwadr, przypada ludności 3797.
Budynków liczy powiat ogółem 12694, a) pu-
blicznych gmachów 214, jako to: do naboż. 26,
dla nauki 108, zakładów dobrocz. 23, do pań-
stwowego zarządu 44, dla miejscowej admini-
stracyi 13; b) prywatnych zabudowań 12480;
do mieszkania 6300, dla przemysłu 267, dla
zwierząt 59013. Gleba w pow. z małemi wy-
jatkami urodzajna, szezególnie na nizinach,
w okolicy Gniewu, Lignów (Fetry) i przy
Kwidzynie. W połudn.-zachod. kącie powiatu
rozpoczynają się już tucholskie bory.  Miesz-
kańcy hodują wszelkiego rodzaju zboże, jako
to: pszenicę, jęczmień, żyto, groch, owies, kar-
tofle, rzepik, buraki, brukiew, len, koniczynę,
tymotkę, lucernę, tu i owdzie na gruntach
piaszczystych wilczyn al. łupinę, na nizinach
także tytuń, proso, kmin, różne owoce i ogro-
dowizny. Ze zwierząt utrzymują szczególnie
konie dobre, bydło, owce, po większej części
uszlachetnione, merynosy, Świnie i £. d. Naj-
ważniejsza rzeka jest Wisła, która początkowo.
od wsi Rusinowa do W. Nebrowa tworzy gra-
nicę z pow. świeckim; przy tej wsi przechodzi
do pow. kwidzyńskiego, przerzyna go w kie--
runku połudn.-półn. aż do wsi Pol. Grunowo
4 kil. poniżej Gniewu, skąd aż do Starego Mię-
dzyłęża płynie granicą pow. kwidzyńskiego
i sztumskiego i do ostatniego powiatu przecho-
dzi. Pod Kwidzynem szeroka jest 440) metr.,
pod Gniewem 1100 metr. Mianowicie na wio-
snę z powodu nagromadzonych ogromnych. lo-
dówiwód wysokich bardzo niebezpieczna. Po
prawej stronie tworzy niziny kwidzyńskie, 5'/,,mili długie, '/,—3 mil szerokie, obszaru
obejmujące mr. 54763. Na lewym. brze-



„ Kwi

gu leżąkaniziny gniewskie albo walichnow-
abója ugie około 2 mile, pół mili szerokie,
8ą gnij, ICZA08 mórg 17110, Niziny te
Ró Sroblami mocnemi z niemałym kosztemi
k Orowym porządkiem zabezpieczone przeciw-
o wylewom, począwszy od wsi Wołcz aż do
e sztumskiego przy Białej górze (Weissen-
a. Na kwidzyńskich nizinach wynosi ich
ugość 12177 prętów, w szerokości mają stóp
—14, wysokości 27—31 stóp; groble na

walichnowskich nizinach liczą długości prętów

Dopływy ma Wisła tylko po lewej
g 1) nieznaczna struga młyńska (Miihlen-
L1e88), koło wsi Jaźwiska poniżej Nowego, u-
chodzi naprzeciw Kwidzyna do Wisły. 2) Wie-
"zyca (Ferse), z po za Kościerzyny przycho-
ząca z pod gór szymbarskich, liczne tworzy

zakręty; począwszy od wsi Nowe Janiszewo
płynie granicą pow. kwidzyńskiego i staro-
grodzkiego, przy Niem. Brodach przechodzi do
Pow. kwidzyńskiego, uchodzi do Wisły pod
uiewem; z prawej strony od południa przyj-

muje strugę Jonkę, która źródła swoje ma
Wpow. kwidzyńskim i w mniejszej tylko czę-
861 płynie przez powiat. 3) Struga Drybok
między Peplinem a Tczewem. W. części pra-
cą brzegu Wisły znaczniejsza rzeka jest
: ara Nogata; kilku odnogami ściąga wodę
„południowych nizin kwidzyńskich, po więk-
%a Części U stóp wzgórza nadwiślańskiego le-
pół o płynie przez całe te niziny z południa na
R „koło Kwidzyna przyjmuje strugę Li-

pse Przy wsi Laudersweida przechodzi do
wę sztumskiego, w którym się łączy z No-
SŁ. Strugą Liwna (Liebe Fl.) ma swoje źró-
= "a zachód wielkich Jezierzysk (Geserich
ki mija Prabuty; przy wsi Wolde wstępuje
m.Kwidzyński, płynie na zachód ku Kwi-
łu" który omija, znaczny łuk tworząc na
ze 8śnią, ną nizinach kwidzyńskich łączy się
Powkiafu. Nogatą. _ W stronie wschodnio-połud.
gradziąc] ma swoje źródła (Grardęga, do pow.
dak 0 niebawem stąd przechodząca.
chyba 8 isły żadna struga nie jest spławna,
cą, aa 7 liczne, hamerniei t. d. poruszają-
Przybrzeż stronach Wisły ciągną się wzgórza
Powyżw ne, dość stromo spadające, okalają
kości | 30Psie niziny nadwiślańskie; wyso-

em wy metrów nie przenoszą. Pod wzglę-
ewang Yzmanią liczy powiat: kato. 24821,

ó ć 0, menon. 355, dysyd. 181, ży-
*atolicy zamieszkują przeważnie

yecezyja , dawniej polską, i należą do
skim i now kęuśskiej, w dekanatach gniew-
w dekan SKIM pomieszczeni. Kościoły paraf.
mawie Da. oWskim są: Gniew z filią w Ty-
dnia Zerzążno, Walichnowy, Gare, Ligno-
zie) R (2 filią w Opaleniu (Misterwał:
Paraf - OWski dekanat zawiera 3 kościoły

FDA Jani, Lalkowach i Pieniążkowie.

stronie:

3945

tarskiego w dyecezyi warmińskiej.
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Część wschodnią zajmują głównie lutrzy. „Ka
tolicy mają tu 3 tylko parafie: w Kwidzynie,
Tychnowach i w Janowie; z tych kwidzyńska
i janowską parafia wraz z kościołem w now-
szych dopiero cząsach ufundowane zostały.
Tychnowy i Kwidzyn należą do dekan. staro-

Ogółem
więc posiadają katolicy 14 kościołów. Da-
wniej istniały jeszcze kościoły:. w Lipiogórze,
w Gniewie 2, w Młynach gniewskich, Jani-
szewie, Sprudowie i Kursztynie (mały), które
najwięcej skutkiem reformacyi zaginęły. Po
prawej stronie Wisły więcej daleko kościołów
zaginęło między luteranami, ale się tu niewy-
liczają. Luteranie podlegają po większej czę-
ści władzy superintendenta kwidzyńskiego;
kościołów paraf. posiadają 12 i dwie filie. Me-
nonici mają zbór l, żydzi dwie synagogi
w Gniewie i w Kwidzynie, Liczba. Polaków
najmniej około 23000 wynosić powinna, gdyż
w tych okolicach, z drobnymi bardzo wyjątka-
mi, każdy kto katolik zarazem i Polak, a kato-
lików, jak wyżej podano, znajduje się w pow.
24821. Rządowi statyści zmniejszają tę licz-
bę na 19000, ponieważ u nich każdy po nie-.
miecku mówiący do niemców bywa zwykle
zaliczany. Nadworna drukarnia Kantera w K.
wydawała dawniej bardzo pokupne książki
polskie do nabożeństwa, tudzież kalendarze
polskie. Polskie towarzystwo rolnicze istnieje
dotąd w Piasecznie, gdzie i teatra polskie ama-
torgkie od czasu do czasu bywają przedstawia-
ne; przed niedawnym czasem znajdowały . się
podobne towarzystwa rolnicze w Gniewie i
Pieniążkowie. W Gniewie spółka pożyczko-
wa w dobrym jest stanie. Większe majątki
szlacheckie posiadają wyłącznie niemcy.  Ga-
zety li tylkó niemieckie wychodzą w K.i
Gniewie. Polacy czytają Przyjaciela z To-
runia, Pielgrzyma z Peplina, Przyjaciela ludu
i Grońca wielkopol. z Poznaniai inne. Władze
powiatowe są po największej części w K. po-
mieszczone, jako to: landratura, kasa powiato-
wa, pow. kasa pożyczkowa (Kreissparkasse),
fizyk powiatowyi t. d. Sąd ziemski znajduje
się w Grudziądzu, obwodowe sądy (Amtsge-
richt) w K. i Gniewie, Pożyczkowa kasa
powiatowa istnieje od r. 1846, r. 1865 liczono
depozytów 45404 tal., procentu wypłaca kasa
3 1 pół, fundusz rezerwowy wynosił 1891 tal.,
rozpożyczona suma 38510 tal. Komunikacya
w pow. jest ogółem bardzo ułatwiona, Oprócz
żeglownej Wisły, przez którą urządzone tak
zwane szybkie przewozy (fliegende Fahre),
przechodzą pod Kwidzynem, przy Kurzebtaku
i pod Gniewem, trakty bite łączą wszystkie
miejscowości ważniejsze, Do r. 1880 rozcho-
dziły się tu trakty: 1) z Kwidzyna na Gardeję
do Grudziądza, 18 kil. długości w powiecie; 2)
odnoga od tego traktu wiedzie z W. Bątek do
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Kisielca; 3) z Kwidzyna przez Prabuty do Su-
szą 12 kil, w pow.; 4) z Kwidzyna przez Sztum

M

do Malborka 10.5 kil; 5) z Kwidzyna do Ka-
mionek 5 kil.; 6) z Kwidzyna do Czerwińska,
którym główny handel i ruch się odbywał aż
do tego czasu, 17 kil; 7) z Nowego przez

_ Gmiew do Tczewa 40 kil.; 8) odnoga od tego
traktu z Rudna do Peplina 0.5 kil.; 9) z Kwi.
dzyna na Rozpędziny do wsi Białki 6kil.; 10)

_ z Czerwińska na Kopytkowo, Janię do Mirotek
8 kil.; 11) z Kopytkowa przez Leśną Janię do
granicy pow. świeckiego 8.5 kil.; 12) z Kwi-
dzyna do W, Nebrowa naprzeciw Nowego (bu-
duje się), 18) z Kwidzyna do Nowych Lignów
(buduje się); 14) trakt bity prywatny przez
gminy urządzony na nizinach gniewskich przez
Walichnowy i t. d. Kolej żel. tczewsko-byd-
goskaw zach. części pow. ma stacyą w Czec-
wińsku; z Gniewu' projektowana jest odnoga
do tej kolei ze stacyą nową w Morzeszczynie.
Nowo zbudowana kolej nadwiślańska z Mal-
borka przez Sztum, Kwidzyn, Grudziądz, Cheł-
mno do Torunia po prawej stronie Wisły, ma
w pow. stacye w Racholshof, Kwidzynie i Sa-
dlinkach (Stacye pocztowe i telegr. coraz to
nowe urządzają w powiecie), Pod względem
przemysłu brak odnośnych danych urzędo-

_ wych. Wyszczególniony znajdujemy tylko
przemysł większych majątków (Grrossgrundbe-
sitz). R. 1880 posiadały gorzelnie następują-
ce dobra: Stara Jania, Brody, Frąca, Górki,
Jamiszewo (projekt), Kopytkowo, Kozielec,
Krzykosy, Lalkowy, Leśna Jania, Lichtental,
Lipiogóra, Luchowo, Oschen, Otłów, Rynków-
ka i Zebrdowo (projekt), Browar znajdował się
we wsi Bogusz i w Hamermiihle pod Kwidzy-
nem; nadto są browary w K. i Gniewie
(2). Młyny wodne: w Boguszu, Brodach,
Lipiogórze i kilka na Liwnie pod Kwidzy-
niem; młyny parowe w Lalkowach, we wsi
Oschen i pod Kwidzynem. Fabryka mąki ko-
ścianej i chleba pod Kwidzynem. Cegielnie:
w Brodach, Frący, Janiszewie, Lichtentalu,
Nowej wiosce, Pawłowie, Rozajnach, Runde-
wiese, [rynowie, Zebrdowie, w Borishof, we
Wyrębach iCyganach. Melkarnie: w Krzy-

__ kosach (40 krów), Czerwińsku, Białkach, Lu-
chowie (60 krów), Opaleniu (Misterwałdzie),
Rozajnach i Smarzewie. Chmiel hodowano
szczególnie w Lipiogórze. Cukrownia nowa
w Gniewie; fabryki machin rolniczych w Kwi-
_dzyniei Gniewie. Szkoły wyższe: Gimnazyum
luter. wK., szkoła realna tamże, wyższy zą-
kład dla dziewcząttamże, seminaryum dla na-
uczycielek tamże, zakład preparandów w Gnie-
wie. Nadleśnictwo znajduje się w Opaleniu;
 leśnietwa król.: w Dianenburg, Boguszu, Brach-
lewie, Hartigswalde, Opaleniu, Rudach i Wio-
słach. Prywatne leśn.: Zielonka doRynków-

_ ki, Komorze do Leśnej Jani, Wallenburg do No-! 
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wej wioski. Wreszcie pod względem staro-
żytnych zabytków badano powiat z różnych
stron, osobliwie nowszymi czasy. Tak zwa-
nych okopów czyli szańców znaleziono 9,
cmentarzysk grobów kamiennych skrzynko-
wych liczono 1881 r. 9, cmentarzysk grobów
rzędowych 1, cmentarzysk grobów podkloszo-
wych I, cmentarzysk z urnami odosobnionemi
6, wyrobów starożytnych z kamienia 24, z bron-
zu 8. Zabytki te natrafiają się w wioskach:
Bielsk, Brandowo, Brody, Brodzkie młyny,
Ciepłe (szczególnie liczne), Dybowo, Frąca,
Gare wielki, Gogolewo, Gronowo, Jaźwiska
wielkie, Kwidzyn, Lignowy, Lipiogóra, Opa-
lenie (Misterwałd), Młynek Jakóbowy, Nie-
ponia, Ostrowite, Piaseczno, Sztokmil, Tyma-
wa i Bystrzec ( Weisshof). Ob. Jacobson, Stat.
des Reg.-Bez. Marienwerder z r. 1868 (nowa
statystyka obecnie przygotowuje się do dru-
ku); Handb. des Qross-Grundbesitzes der
Prov. West-Preussen z r. 1880; Stat. Adress-
Handbuch der Prov. West-Preussen z r. 1859;
G. Ossowski, Mapa archeol. Prus zachodnich
zr. 1881. Kwidzyński obwód regencyjny (Re-
gierungs-Bezirk Marienwerder), nowo po roz-
biorze Polski utworzony, w dzisiejszym skła-
dzie ostatecznie r. 1818, stanowi z gdańskim
obwodem r. 1878 od Prus wschodnich odłączo-
ną prowincyą zachodnio-pruską (West-Preus-
sen), między 52? 51 i 54 10' płn. szerokości
a 338” 40137? 42 wschodniej długości poło-
żony. (Graniczy na półnoe z obwodem reg.
gdańskim, na wschód z Polską i Królewieckim
obwodem, ną połud. z Polską i W. Ks. Po-
znańskiem, na zachód z Pomeranią. Najwięk-
sza rozległość z północy na połud. wynosi mil
24, ze wschodu na zachód 41 mil. Ze wscho-
du na zachód wyżynami baltycko-uralskiemi
poprzerzynany, około 200 stóp nąd poziom mo-
rza wysokiemi; środkiem z południa ku półno-
cy rzeką Wisłą na dwie połowy, zachodnią
większą i mniejszą wschodnią, przedzielony.
Obejmuje powiaty: kwidzyński, grudziąski,
chełmiński, toruński, brodnieki, lubawski, SU-
ski, sztumski, świecki, tucholski, chojnieki,
człuchowski, wałecki i złotowski. Pod wzglę-
dem historycznym wszystkie powiaty, prócz
suskiego i części kwidzyńskiego, które przy
krzyżakach i księstwie pruskiem pozostawały,
należały aż do rozbioru 1772 do Polski: po-
wiaty: chełmiński, toruński, brodnieki, lubaw-
ski, część kwidzyńskiego i grudziąski sta-
nowiły dawniejsze wojew. chełmińskie, reszta
powiatów: świecki, tucholski, złotowski, wałe-
cki, chojnieki, człuchowski i sztumski wcielone
były do wojew. malborskiego czyli pomor-
skiego. Obszaru obwód kwidzyński liczy mr.
8665340 czyli mil kwadr. 318395, mieszk,
743714, męż. 367910, kob. 375804, rodzin
143296; miast 43, jako to: Białobór, Bisku-
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aąbrzeźno, Dzierzgoń (Christburg), lła=
Ra st otowo, Kisielec, Frydląd march., Fryd-
a Gardeja, Golub, Grudziądz, Górzno,
odci, (Hammerstein), Jastrowie, Kamień, Ku-
Sa Chojnice, Krajenka, Wałcz, Chełmno,
o K Lendyczek, Lidzbark, Łasin, Luba-
i widzyn, Gniew,Nowe miasto (Neumark),

Człu,A atzj, Radzyn, Prabuty, Susz,

Sk chowo, Słopanowo, Świecie, Brodnica,
um, Toruń, Tuchola; większych dóbr rycer.

SAÓ, królewszczyzn 30, dóbr pomniejszych

: » wiosek włośc. 1734, ogółem osad 3427.
a ów liczą miasta 150626, wsie i do-
z 593088. Obszaru przypada: na miasta
"| 835320, większe dobra rycer. 2040472,
M pea lasu 524239, mniejsze dobra 381628,
s em lasu 33327, królewszczyzny 8157917,

tem lasów król. 753115, wioski 2558167,
ę tem lasu 72024, Domen królew. 29, z area-
: we 62681 i dochodem rocznym 88512
alarów. Zeałego obszaru obwodu regencyj-

a, rola orna wynosi części od sta 52.2, ogro-

y 0.4, łąki 6.5, pastw. 10.7, lasy 28.2. Prze-

ciętnego dochodu wydaje na jeden hektar rola
orna marek 9.6, ogrody 21.9, łąki 12.9, pastw.

zy lasy 2.1 marki; ogółem z całego obszaru
: ektar wydaje zysku 6.6 marek. Na milę

Wadr. przypada ludności 2336. Budynków
8obwód: a) publicznych 2749, do na-
czy 42, dla szkół 1124, na zakłady dobro-
mine 246; dla admin. państwowej 442, dla
RA SEO zarządu 270, dla wojska 125; b)
Az watnych 165658, domów mieszk. 75055,
k przemysłu 3654, dla zwierząt 86949. Gle-

ke %0 do urodzajności niejednostajna, miejsca-
8 nader żyzna, ciemnoziemna, gliniasta, jak

act chełmińskiej, radzyńskiej, gniewskiej
wać lcy, szczególnie na nizinach; gdzieindziej

. gg azOzys(a, lesista, jak w człuchowskim,
M i tucholskim powiecie, gdzie się

mat puszcza tucholska. Mieszkańcy hodują

€lkiego rodzaju ziemiopłody: pszenicę, ży-

„ JeQzmień, groch, owies, bób, wykę, len, kar-
RO. tytuń, wilezyń al. łubin, lucernę,
zwie kę, koniczyny, rzepik, buraki i t. d. Ze
szęj cat chowają: konie, bydło, owze, po więk-
> zęści uszlachetnione, świnie, gęsi, kaczki,

oi lt. d. Przedmiotem handlu są nadto:
0, słoma, dziczyzna, ryby, masło, ser, śmie-

m. Wosk, miód, płótno, pak, smoła, węgle

mienie polne it. d. Wina dawniejszymi
nod mianowicie za krzyżaków dość obficie

5ano pod Toruniem, Chełmnem i t. d.

proca ogrodowe, jako to: jabłka, śliwki,
i RR 1t. d., różne warzywa, także proso,
w 00, kmin, bardzo dobrze udają się na odpo-

viednim gruncie i w wielkiej ilości znachodzą
_._ Slę szczególnie na nizinach pod Toruniem, Cheł-

_ mnem, Ńwieciem, Grudziądzem, Kwidzynem

ne, brunatne, popiół, kora, wapno, drzewo, 
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it. d. Na żyznej glebie pszenica przecięciowo

wydaje 12 albo 13 ziarno, żyto 131 14, jęcze

mień 20—22, owies 15—18, bób9—10, groch

8—10 ziarno. Ważniejsze strugi irzeki są:
Wisła, wstępuje do obwodu powyżej Torunia
przy Otłoczynie, aż do ujścia Brdy, ma kieru-

nek płn.-zachodai, poczem płynie ku północy

mimo Chełmna, Święcia, Grudziądza, Nowego,

Kwidzyna i Gniewu, przy Międzyłężu prze-

chodzi do gdańskiego reg. obwodu. Po pra-

wej stronie przyjmuje: Drwęcę, Ossę, Liwnę

i Starą Nogatę; po lewej Brdę, Czarną wodę,

Mątwę, strugę młyńską (Miihlenfi.), Wierzy

cę i Drybok. Dopływy i strugi pomniejsze:

1) Gwda (Kiiddow), płynie do Noteci; 2) Do-

brynka do Gwdy; 3) Kamionka do Brdy; 4)

Glumia do Gwdy; 5) Jonka do Wierzycy; 6)

Gardęga do jez. Nogaf; 7) Lutrzyna do Ossy;

8) Libawka, Wel, Bartniczka, Bielica (pod

Kowalewem), Łąka do Drwęcy; 9) Dzierzgoń

(Sorgefl.) do jez. Dzierzgoń. Oprócz Wisły,

która w długości około 23 mil płynie przez

obwód, do spławiania drzewa użyteczne są:

Drwęca, 16 mil długości w obwodzie, Brda 9

mil, Czarna woda 6 mil i Gwda 7i pół mili.

Obecnie zamyślają kanał elbląsko-mazurski

(Elbing-oberliindischer Kanal) strugą Iławką

i Drwęcą przedłużyć aż do Bratyana, tak żeby

statki aż dotąd dochodziły. Jeziora dość zna»

czne znajdują się w obwodzie, jako Wdzidze

na pograniczu gdańskiego obwodu, Łukomie

(Miiskendorfer See), Karsin, bielskie jezioro

przy Białoborze, człuchowskie, więcborskie,

sępolskie, kamieńskie, laskowickie, szczycień-

skie, chełmżyńskie, łasińskie, płowęskie, Gli-

sno, Karaś pod Iławą i wiele innych. Wzgó-

rzą nieraz stromo, mianowicie ku Wiśle, spada-

jące nie liczą więcej niż 130 metr. wysokości.

Po obu stronach Wisły ciągną się żyzne nizi-

ny czyli żuławy nadwiślańskie. Szerokie są.

do 2 i 3 mil, długie około 25 i pół mil. Dzielą

się na niziny toruńskie, chełmińskie, niedź-

wiedzko-świeckie, świecko-nowskie, kwidzyń-

skie i gniewsko-walichnowskie. Od wylewów -

przez cały ciąg Wisły groblami wzorowo

iz wielkim nakładem utrzymywanemi. zabez-

pieczone. Groble te bywają aż do 30 stóp
przeszło wysokie, 12—15 stóp szerokie, Na

nizinach toruńskich zabezpieczają obszaru mr.

11753, liczą długości prętów 6420; na cheł-

mińskich w jednem miejscu mr. 12480, w dru--
giem 16846, prętów 3120 (?); na niedźwiedzko-
świeckich mr. 6519, prętów 2272; na świecko-
nowskich mr. 33865, prętów 9073; na kwi-
dzyńskich mr. 54763, pręt. 12177; na gniew-

sko-walichnowskich mr. 17110, pręt. 4682.

Żyzne te niziny zajmuje z drobnemi chyba

wyjątkami oddawna ludność niemiecka, przez

krzyżaków z Niemiec, Holandyi it. d. spro-

wadzona. Religią wyznaje oczywiście luter-
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| ską. Klimat w ogóle jest zdrowy w obwodzie
iumiarkowany; tylko zbyt długie przymrozki
na wiósnę nie mało szkodzą zbożom. Lasy
znajdują się dość obszerne, obejmują mr,
1587969, t. j. niemal czwartą część całego
obwodu, Państwowych lasów liczą 670500
mt. gminnych 63600, prywatnych 853800.
Po lewej stronie Wisły są lasy daleko obszer-
niejsze, np, tucholskie, wałeckie, grunt mają
po największej części piaszczysty. Po prawej

_ stronie jest grunt mocniejszy, gliniasty. Z po-
między drzew leśnych zajmuje pierwszemiej-
sce sosna, około '/,, część; dąb, buk, brzoza,
ołsza, zachodzą, prawie tylko dodatkowo, mię.
„dzy sosną pomięszane; w większych obszarach
nachodzą się w leśnictwie Rehhof i Jamy
(pów. kwidzyński), Lindenberg (pow. człu-
chowski) i Schónthal (pow. wałecki). W pań-

 stwowych borach obliczono dosyć dokładnie
sosen 95'/,, dębów 29, buków 1%,  olsz,
brzóz 1 t. d. 2%,. Największą klęską dla la-
SÓw są od czasu pożary wznawiane, osobliwie
w (ucholskich borach dość regularnie powta-
rzające się, W okolicach tych rzadko zamieszka-
nych gaszenie ognia utrudnione. To też nie-
raz dawniej obszary aż do 10000 mr. wypa-
łały się, nawet jeszcze r. 1863 mr. 5000.

nowszych czasach pożary rzadsze. Zwie-
Tzyny leśnej wystrzeliwają rocznie: jeleni oko-
ło 80 sztuk, danieli 5, sarn 1360, zwierzyny
czarnej 4, dzików 172. Zajęcy płoszą doJ24 sztuk, kuropatw 149, lisów 15, dzikich
kaczek 116, bekasów i t. d. 6%, Pod wzglę-
demadministracyi rozpadają wszystkie bory
na 4 inspekcye leśne (Forstinspectionen), pod
któremi zostaje 21 nadleśnictw i 170 leśnictw.
Uo się tyczy wyznania, liczy obwód: katol.
359945, ewang. 359213, gr.-katol. 28, menon.
2625, dysyd. 1474, żyd. 20429. Ewangelicy
oprócz nizin szczególnie miasta zamieszkują;
z powiatów niemal całkiem jest protestanckim

„ pów. suski; więcej niż do połowy lutrów jest
w pów. złotowskim, grudziąskim, wałeckim,
kwidzyńskim i człuchowskim. Katolików zaś
najwięcej liczy pów. lubawski (oprócz 9000),
ponim idzie pow. tucholski, brodnieko-chojni-
oki isztumski. Mało przeważa liczba katoli-
kóww pow. świeckim, chełmińskim itoruń-
skim. Katolicy należą niemal wyłącznie do
dyec, chełmińskiej; 11 parafij z 7 filiami w de-
kanacie starotarskim przyłączone są do dyec.
warmińskiej; także 11 parafij z 38 filiami
w dekan. wałeckim i gniewkowskim do archi-
dyec. gnieźnieńskiej, Dyecezya chełmińska
zajmuje dekanatów 18, jako to: wąbrzeski, go-
lubski, grudziąski (obecnie zniesiony), ka-

_ mieński, chełmiński, chełmżyński, łasiński, lu-
bawski, lidzbarski, gniewski, nowski, nowo-
miejski, radzyński, świecki, człuchowski, to-
ruński, brodnieki i tucholski, Kościołów liezą 
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tu paraf. 157, fil. 74. Ogółem więc kośc.
paraf. 178, fil. 114. Dawniej bywało tu ko-
ściołów bez porównania więcej. Nie licząc
części dyecezyi warm. i gnieźn. ani okolie
wyłącznie prawie przez inowierców zajętych,
w samej części dyec. chełmińskiej kwidzyń-
skiego obwodu, posiadały kościoły następujące
miejscowości: Chełmno 2 prepozytury św.
Ducha i św. Jerzego, kościół $w. Marcina, ko-
ściołek św. Michała i św. Agnieszki (na Ry-
bakach), Kokocko, Toruń kościół św. Wa-
wrzyńca, Katarzyny, Mikołaja, św. Ducha,
św. Krzyża, św. Maryi Magdaleny, Piotra i
Pawła, prepoz. św. Jerzego, Stary Toruń (obe-
enie nie istnieje), Grębocin, Rogowo,  Lubiez,
Chełmża św. Mikołaja, oo. franciszkanów, Za-
jączkowo, Rychnowo, Wałycz, Wronie, Jaren--
towice, Wiewiórki, Turznica, Lipnica, Nowa
wieś, W. Pułkowo, Kowalewo (prepozyt.),
Brodnica (scholasteryą św. Ducha i prepoz.
św. Jerzego), Kawki, Radzyn, Słupy, Orle,
Bursztynowo, Świecie (wieś), Lisnowo, Gru-
dziądz (św. Jerzego prepoz. i pp. benedykt.),
Tarpno, Łasin (prepoz.), Szynwałd, Jaąnkowi-
ce, Kisielec, Nowe miasto (prepoz. św. Jerze-
go), Gwiździny, Chróśle, Jamielnik, Wonno,
Krotoszyn, Lubawa (00. bernard.), Ławice,
Gramoty, Wąpiersk, Wlewsk, Gniew (prep.
św. Jerzego), Młyny gniewskie, Szprudowo,
Janiszewo, Lipiogóra, Świecie (miasto), Swię-
te, Michale, Stwolno, Poledno, Gronowo, Kra-
jenka (prep.), Piecewo, Tarnówka, Ossówko,
Krzywa wieś, Kamień (wieś), Grudna, Sokól-
na, Złotowo, Potulice, Lipka, Batorowo, Więec-
bork, Skie, Tuchola (prep. św. Duchaiśw.
Klżbiety), Koślinka, Koźmin (wieś zaginiona),
Rocławki, Obiezierze, Zalesie, W. Klonia,
Blumfelde, Człuchowo (prep. św. Katarzyny),
Stolcenfelde, Chojnice (prep. św. Jerzego i św.
Ducha i kościół 09, augustyanów), M. Chojni-
ca, Hengowice, Powałki, Dorengowice, Pruc-
tenwalde, Schónwerder, Rosenfelde, Lendy-
czek, Krummensee, Breitenfelde, Barenwalde,
Domysław, Falkenwalde, Łoza, Gockowy,
Ruthenberg, Rychwałd, Ritterberg, Elznowo,
Wittfelde, Grabowo, Szonowo, Frydland, Brzeź-
no, Marienfelde, Lanok, Darzno, Sępolna,
Szezytno: kościoły te zaginęły częścią w sku-
tek reformacyi luterskiej, częścią też po oku-

pacyi pruskiej, Także i klasztory dawniej
liczne istniały w obwodzie; Chełmno posiadało
klasztory 00. dominikanów, franciszkanów, mi-
syonarzy, pp. benedykt, i sióstr miłosierdzia,
Toruń: frunciszkanów, dominikanów, jezuitów,
bernardynów, pp. cysterek, benedykt. i 10
konw. tercyarskich; Grrudziądz: jezuitów, re-
format., bened,, szarytek, zakład sióstr szkól-
nych i tercyarek; Swiecie: bernard. i szaryfek;
Lubawa: bernard. i szarytek; Chojnice: augu-
styamów, jezuitów i franciszkanek; Brodnica:
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reformatów ; | :ów i tercyarek, Swornigac: augustya-nów,
nard.: aszczoręk; begardów, Zamarte: ber-
tów; B we miasto: tercyarek; Łąki: reforma-
nnóówy: aiw benedyktynek, potem refor-
nów; Ch j POln0: paulinów; Rywałd: kapucy-
tyih. Dao franciszk.; Szynwałd: benedy-
tanek: R abłonowo: szaryftek; Kamień: elżbie-
większą amienica: służebn. P. Maryi. Naj-
waną R: tych klasztorów została skago-
Św ira Tządy pruskie po okupacyi; nie-

ai, RY Już dawniej skutkiem reforma-
wOlo c +. istnieją „Już tylko: szarytki
niu. wyg 1 Lubawie i elżbietanki w Kamie-
dentur a liczą w obwodzie superinten-

chojnieka, „paotówska, grudziąska, jastrowska,
oka i-4ąt „Widzyńską, suska, świecka, brodni-
fad oruńska, kościołów paraf. 86, fil. 61.

stowiki: (ai mają zborów 6, t. z. wolne
tak ł reie Gremeinden) 2, żydzi 48. Szkoły
w ózbie, sze jako elementarne co do liczby
nią ządoga”cy  cAd8, nie wszędzie jednak czy
katolików. słusznym wymaganiom Polakówi

w Chełm;;. Szkoły. wyższe: gimnaz. katol.
mnąz. „$> Chojnicach i Wałczu, luter. gi-
symult: »: widzynie, Grudziądzu i Toruniu,
Progi naa w Brodnicy i Nowem mieście;
bawię, se (symult,) w Świeciu iLu.
dziądzu ; Tuorć dla nauczycieli katol. w Gru-

ement W ewang. w Pr. Frydlądzie.
464, klas 5 ół publ. r. 1864 liczono: katol.
853, qzięc: 82, uczniów 48054; luter. 661, klas
964. Oprś 64239; żyd. 10, klas 16, dzieci
Szkół 5a tego znajdowało się prywatnych
ków podaj AB 86, dzieci 2002. Liczbę Pola-
czywistosj statyści rządowi za 258000, w rze-
300060 s Jednak liczbę tę co najmniej do
Polak Podnieść

iemeóny wemiecku umiejący bardzo często do
Todowości Przyłącząny bywa. Ogniskami ną-
W Chełmnie oki6J są Chełmno i Toruń.
Sarnia polsk.97Y innemi znajduje się księ-
Ria polska s Aż do ostatniego czasu drukar-
nego „Prz wydawała bardzo rozpowszechnio-
„Nadwięjany ela ludu' (obecnie w Poznaniu),
ską ), „Katólik: „Famienił się w Gazetę toruń-

półka pożyczkowy g37 na Szląsku); jest tu
,ają się * 78, towarz, przemysł., częstou BR : ySi., czę

Chełm : datne Przedstawienia amatorskie;
owarz stedzibą * wielce pożytecznegoY 06 :
tet Wyborczy $ Awe, tu zbiera się komi-
polski, g łka". Toruniu istnieje bank

Ejgczkowa polska, towarz.
rni,„ owe towarz. śpi dru-

, Przyjąwjy hodzi Gazeta toruńska,
odbywają Się sej „0, Kalend. Przyjaciela,

| Sroczne gospodarcze,
nych interesów, t0--

Ga muzeum zach.-pru-
! pożyczkowe znaj aukowę i t. d. Spół-

ć należy, zważywszy,iż u nich |
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choli, Czersku, Gniewie, Golubiu, Lisewie,
Brodnicy, Wąbrzeźnie,Nowem, Sztumie i t. d.
Władze: Na czele obwodu kwidzyńskiego
stoi prezes naczelny zachodnich Prus rezydu-
jący w Gdańsku, Reszta urzędów, jako regen=
cya (Regierung), naczelny urząd celny, na-
czelna dyrekcya poczty (Ober-Post-Direction),
dyrekcya naczelna landszafty, landszafta pro--
wincyonalna, dyrekcya towarz. zabezpieczenia
od ognia i t. d. znajdują się w K. Sądy ziem-
skie (Landes-Gericht): w Pile, Chojnicach, To-
runiu, Grudziądzu i Elblągu. Sądy: obwodowe
(Amts-Grericht): w Wałczu, Jastrowiu, March.
Frydlandzie, Słopanowie, Złotowie, Sępolnie,

| Więcborku, Grudziądzu, Chojnicach, Chełmnie
Człuchowie, Białoborze, Pr. Frydlandzie, Czar-
nem (Hammerstein), Świeciu, Nowem, Brodni-
cy, Lidzbarku, Grolubiu, Sztumie, Dzierzgoniu
(Ckhristburg), Uhełmży, Tucholi i Gniewie.
Urzędy i straże leśne: zarząd obszernych lasów |
w obwodzie podzielony jest na 4 inspekcye:
kwidzyńska, brodnieka, tucholskai wałecka.
Nadleśnictwa (Oberfórstereien) istnieją: 1).
w inepekcyi kwidzyńskiej: Woziwoda, Kónigs--
bruch, Czersk; 2) w brodniekiej: Golub”, Górz-
no, Wilhelmsberg, Łąkowa, Jamy, KRehhof;

3) w tucholskiej:Griinfelde, Lindenbnsch, Więc-
bork, Biilowheide, Osie, Opalenie (Misterwald);
4) w wałeckiej: Słopanowo, Pletnica, Schón=
thal, Lindenberg,. Zanderbriek i Eisenbriiek.
Wojska w Toruniu stoi: regiment piechoty i 2
kompanie artyleryi, w Chełmnie batalion pie=
choty, w Grudziądzuregim. piechoty, 2 komp.
artyl., w Suszu, Prabutech i Wałczu po je-
dnym oddziale (eskadron) ułanów. W Cheł:
mnie istnieje zakład kadetów. Katoliecy pro-
boszczowie wojskowi. utrzymywani są w Tos

runiu i Grudziądzu. Począwszy od r. 1843 za-
prowadzone są w pojedynczych powiatach t. z.
kasy oszczędności powiatowe (Kreissparkar--
sen); r. 1865 liczono depozytów 394733 tal.,
funduszu rezerw. 53741 tal., wypożyczonych
419101 tal. Procentu dają najmniej 3'/,, naj-
więcej 4'/,. Zwierząt domowych podają liczbę -
r.1868: koni 111167, bydła 249805 (krów ©
136874), owiec 1502620 (merynosów 603409),
kóz 14500, ulów było 34154. Drogi komuni-
kacyjne w ogóle dostateczne. Wodne odbywa=
ją się mianowicie Wisłą, na której prócz 2-ch
mostów żelaznych znajduje się w obwodzie re-
genc. około 26 przewozów, między tymi 4.'n.
szybkie (fiiegende Fihre) podToruniem, Cheł-
mnem, Grudziądzem, Kwidzynem i Gniewem.
Wszystkie miąsta. połączone są traktami bite-
mi, drutami telegr. i telefonami, które i po
wioskach coraz liczniej zaprowadzanebywają.
Także i koleje żelazne dochodzą do największej

części miast. R. 1882 istniały w obwodzie:
koleje żelazne: 1) pilsko-tczewska z dworcami = 5

| Krajenka, Złotowo, Lipka, Wierzchowo, Choj-



8000 Kwi

mice, Czersk; 2) bydgosko-tczewska z dworca-
_ mi Pruszcz, Terespol, Laskowice, Warlubie,

- Czerwińsk, Morzeszczyn (projekt.); 3) chojni-
cko-grudziąska naj Tucholę i Laskowice (nie-
dokończona); 4) bydgosko-toruńska: Cierpice,
"Toruń; 5) toruńsko-wystrucka: Toruń, Kowa-
lewo, Wąbrzeźno, Jabłonowo, Biskupice, Iła-
wa. 6) grudziąsko-jabłonowska: Grudziądz,
Mielno, Jabłonowo; 7) malborsko- mławska:
Mlerewo, Mikołajki, Prabuty, Susz, Iława,
Weisenburg, Montowo; 8) chojnieko-nowo-
szczecińska: Chojnice, Człuchowo, Birenwalde,
Czarne (Hammerstein); 9) pilsko-węgorzyńska:

_ Wałcz, Frydląd March.; 10) pilsko-nowoszcze-
cińska: Jastrowie; 11) nowoszczecińsko-słup-
ska: Białobór (Baldenburg); 12) chojnieko-
nakielska (buduje się); 138) malborsko-toruń-
ska: Sztum, Kwidzyn, Grudziądz, Chełmno,

_ Chełmża, Toruń (niedokończona); 14) newsko-
warlubska; 15) gniewsko-morzeszczyńska (pro-
jekt.). Poczt w obwodzie r. 1867 liczono 103,

_stacyj telegr. 14 (obecnie liczba znacznie po-
większona). Dla handlu fabryk i przemysłu
brak dotąd urzędowych stat. danych. Podług
zestawień prywatnych znajdowało się r. 1858
w obwodzie: drukarni 19, księgarni 12, litogr.
zakładów 6, przędzalni wełny 113, warszta-
tów tkackich płótna 193, wełny 204, szkarp.
9, warsztatów tkackich dodatkowych przy go-
spodarstwach 16908 (obecnie liczba zapewne
mniejsza, teraźniejsze posiądaczki mniejszych
gospodarstw płótna więcej nie robią), fabryka
materyj sukiennych 1, materyj płóciennych 1,
zakładów chem. bielenia 2, farbiarni 41, dru-
karni różnych tkanin 22, eukrowarni 3, fa-
bryk krochmalu 11, tytoniu 8, gipsu i cementu
4, smoły 84, browarów 75, gorzelni 131, ce-
gielni 252, pieców do wypalania wapna 77,
tabr. czekolady 1, mydła 7, octu 14, waty 3,
chemikaliów 1, powozów 2, dystylarui 48, re-
stauracyj 26, szynków 1190, hoteli 149, ober-
ży 10/1, winiarni 10, młynów wodnych 375,
wiatraków 340, młynów konnych 121, paro-
wych 19, olejowych 87, foluszów 28, garb.
młynów 32, tartaków 154, innych młynów 14,
hamerni i fabryk żelaza, miedzi 18, fabryk
machin 3, hut szklanych 12. Liczbę rzemieśl.
ników, przemysłowców z opuszczeniem czela-
dników podają: fabr. świec, mydła 25, piek.
455, cukiern. 46, rzeźn. 417, garb. 116, szew-
ców 2981, rękaw. 16, kuśn. 144, rymar., sio-
dlar. 247, powrożn. 96, krawców 1863, szmu-
klerzy 10, modniarek 100, tapicerów 3, kape-
luszn. 35, farbiarzy 98, cieśli 249, studniarzy
7, pompiarzy 2, stol. 1136, kołodz. 610, bedn.
371, tokarzy 136, fabr. różnych wyrobów dre-
walanych 66, szczot. 13, grzebien. 16, koszy-
karzy132, mularzy 187, dekarzy 56, kamie-
niarzy 3/, kominiarzy 41, zdunów 306, szkl.
166, pozłotn. i malarzy 75, lakiern, 3, kowali  
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1566, ślosarzy 300, pasamoników 7, budują-
cych młyny 9, kotl. 22, ludwisarzy 11, blachn.
66, konwisarzy 6, śpilkarzy 27, mechan. 17,
zegarm. 53, złotn. 61, rytown. 1, balb. 59, ry-
baków 257, ogrodn. 77, introl. 53, muzyk. 260.
Nareszcie pod względem starożytnych zabyt-
ków, odkrytych nowszymi osobliwie czasy,
obwód kwidzyński niepoślednie zajmuje miej-
sce. lak zwanych palafitów znaleziono 4: po
jednym okazie w pow. świeckim, lubawskim,
chełmińskim i toruńskim; okopów czyli szań-
ców 37; w pow. świeckim 1, kwidzyńskim 9.
suskim l, grudziąskim 9, lubawskim 1, bro-
dniekim 8, chełmińskim 5, toruńskim 3; grób
nieciałopalny nieoznaczony 1 w pow. chełmiń-
skim; cmentarzysk grobów rzędowych 11:
w pow. kwidzyńskim l, sztumskim I, suskim
1, chełmińskim 5, toruńskim 3; ementarzysk
mogił kamiennych 23: w pow. świeckim 6,
chojn. 3, sztum, 3, chełm. 4, toruń. 7. cmenta-
rzysk grobów skrzynkowych kamiennych 98:
w pow. złotow. 2, tuchol. 7, świec, 19, chojn.
7, kwidz, 9, sztum. 2, grudz. 8, lubaw. 1, brodn.
4, chełm. 21, toruń. 18; cmentarzysk grobów
podkloszowych 5: w pow. świeckim 1, kwidz,
1, toruń, 3; kamieni ustawianych na ziemi i
w ziemi 21: w pow. tuchol. 1, świec, 1, chojn.
8, brodn. 1, chełm, 6, toruń. 10; kamień legen-
dowy l w pow.świeckim; dółkowany 1 w pow.
sztumskim; cmentarzysk z urnami odosobnio-
nemi 31: w pow. złot. 1, tuchol. 2, świeckim 1,
chojn. 1, kwidz. 6, sztum. 8, grudz. 1, brodn.
2, chełm. 7, toruń, 4; różnych wyrobów z ka-
mienia 118: w pow. złotow. 1, tuchol. 1, świe»
ckim 8, chojn. 8, kwidz. 24, sztum. 14, suskim
1, grudz. 27, lubaw. 1, brodn. 4, chełm. 14,
toruń. 15; wyrobów z bronzu 35: w pow. tu-
chol. 1, świeckim4,chojn. 1, kwidz. 8, sztum.
2, brodn. 1, chełm. 3, toruń. 13. Ob. dr. Ja-
cobson: Ntat, des Reg.-Bez. Marienwerder;
Stat.-topogr. Adress-Handb. von West-Preus-
son; Schemat. der Diózese Culm.; Utracone ko»
ścioły w dyecezyi chełmińskiej; G. Ossowski:
Mapa archeol. Prus zachodnich. Kś. F.
Kwidzynek al. Kwidzyn Stary, Wyspa Kwi-

dzyn, dok. Znsula s, Mariae, skąd pochodzi niem.
nazwa późniejsza Marienwerder; Quedin, Quidin,
(Quidino; Castrum parvum Quidin; nazywał się
zamek starożytny z osadą, na wyspie przez
Wisłę utworzonej położony, śród nizin opodal
dzisiejszego miasta Kwidzyna, w sąsiedztwie

wsi Tychnów, jak przypuszczają w tem miej-
scu, gdzie wieś teraz leży Mareza. K. należy
do najdawniejszych osad słowiańskich (pomor-
skich) całej tej okolicy, Lebrek w kronice
mindeńskich biskupów, II, str. 166, świadczy
o nim, że jeszcze za czasów Ludwika króla,
wnuka Karola W., około r. 875, Teodoryk bi-
skup, wojując przeciwko Słowianom, przy Kwi-
dzynie (Quidin) zginął. Potem nie 0 tej osa-
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i. aychać, „aż za krzyżaków. R. 1232
zianie ch ty, mistrz krzyżacki, zdobywszy
nął w tę c mińską, potajemnie Wisłą przypły-
spie Kw;JT i zamek wzniósł nowy na wy”
mi: ata zyn ku większej obronie zajętej zie-
zwoziłpkt potrzebne statkami wodą po-
i Gabi Jkazała się jednak ta budowa jako
Ni dwory grodu niezbyt korzystne, gdyż za-
ię *Pnego r. 1283 zniesiono gród tutejszy
gdzie a zamek zbudowano na górze,
wstało Od. miasto dzisiejsze Kwidzyn po-
WAKÓĆ tego cząsu dlą rozróżnienia nazy-
Maję olmą osadę Kwidzyn Mały, Kwidzynek,
ń ae Parvum (uidin, górne zaś miasto ja-
mistrz„,ażniejsze Kwidzyn. R. 1236 land-
GRóŚ a krzyżacki Herman Balk nadaje
Obaóię az Dytrykowi (Teodorykowi)z Ty-
sią (de Dypenow) zamek Kwidzynek, Ca.
rolia Quedin, wraz z 300 włókami
oe 040 grodu od Nogatu aż do boru sosno-
aŚŚ Resia, którą już przedtem upra-
RA: eżeliby zas ta ziemia nie starczyła,
w Re; ie sąm dobrać gruntów nieuprawnych
za Vi aż do 300 włók, Lasu jednę włókę

wolą, 7-326 w dodatku, Także otrzymał
gród| rybołóstwo w jeziorach wyspy (gdzie

7 po drugiej stronie Nogatu.... Za to
jeczmie nam będzie od pługa po korcu żyta i
e SKY Od służby wojskowej jako i czyn-

chectwo niony ze względu na zasługi i szla»
czynsz ET zas od niego dobra te nabył,

dostawić acić będzie i 2-ch konnych na wojnę
wiązanid akże osądnicy po wsiach zobo-
wątpieni o obrony kraju, Nie podlega prawie
familii Sta pia Dytryk pochodzi ze sławnej
SZY cZaS ae która następnie przez dłuż-
easę a posiadała. R. 1236 zapewne
widzyn ytryk zachodzi jako sędzia wyspy
tenżę 7) ak insulae Quidin). R. 1239
drodze | ryk otrzymał 29 włók gruntu przy
stronie j o eatna doDzierzgonia po lewej

stwo ; 20 8; także łąki, rybołów-
s .„wĘ biskupi pomezańscy czyli
mie jak. r tych zapragnęli z powodu,

tu w mieście Początkowo w Dzierzgoniu, ale
R. 1285, Widzynie stolicę sobie obrali.
na korz sy 181z Dytryk von Stange zrzeka się
około Rio kapttuły kwidzyński; Ędób ichbył 1 Widzyna położony kiej dóbr swoio

-. Otrzymał w... nych, które ojciec jego
włók innych. SłużącM dostał za to 1200
zbrojnymi konnyn Jć miał zakonowi z 4-ma
pełni na zamku © Za straż wojenną, którą
rząd zamku imi; . ostanie rocznie 150 m. Za-acupstwa pomeząjękię. z YNA niemniej i bi-
nywa, oddać ma JAR: który dotąd wyko-
a gdy ten nie otrzyma, Z Lniska (von Elniz),

eLUpa, może dalej prow.ytwierdzenia_ od bi-
«etny Dytryk St > ic. R, 1293 szlą-ł anko ać,zrzeka się praw swych, jakie orzyść biskupa  miał do zamku.
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kwidzyńskiego i miasta, jako i połowy. dóbr
przez biskupa Alberta nadanych, poczem jemu
i krewnym resztę dóbr potwierdzają. Ob. Perl-
bach: Preuss. Regesten; Kętrzyński: Ludność
polska wPrusiech, str. 178. Następnie po
osuszeniu nigin Wisła przybrała teraźniejszy
kierunek pół mili ku zachodowi odległy. a po
zamku kwidzyńskim ani śladu nie pozostało;
nawet nie wiedzieć na pewuo, gdzie owa wy-
spa Kwidzyn leżała, choć ogólnie przypuszcza-
ja, że teraz na tem miejscu znajduje się wieś
Marecza-zamek, niem. $chloss-Marese. Ks, P.

Kwiecie, niem. Sorge, dwa folw. w pow.
międzychodzkim i międzyrzeckim. |
Kwieciewo, ob. Kwiecowo,
Kwiecin 1.) mko pryw., pow. dzisieński,

gm. Jazno, o 10 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 29
mk.; murowana cerkiew paraf. i kaplica dre-
wniana. 2.) K. al. Konaszewszczyzna, osada
szlach., pow. dzisieński, o 9 w. od Dzisny, 1
okr. adm., 4 dm.,.26 mk, katol. 23.) K., folw.
pryw. nad jez, t. n., pow, dzisieński, o 10 w.
od Dzisny, 1 okr. adm., 1 dom, 14 mk. katol.
(1866).

„ Kwieciszewo, miasto przy ujściu rzeczki
Zabienki do Małej Noteci, pow. mogilnicki, o 8
kil. od msta powiat., w okolicy pagórkowatej
z gruntem gliniastym i piaszczystym; pod po-
kładami gliny lub piasku znajdują się głębokie
warstwy marglu. W r. 1880 było około 900
mk.; wr. 1875: 895, a w r. 1871: w 82 dm.
837 mk., 236 ewang., 573 katol., 28 żyd, Mie-
szkąńcy się zajmują wyłącznie rolnictwem,
Sąd okręgowy w Mogilnie; kościół katol. pa-
rafialny należy do dekan. Żnińskiego; kościół
protestancki należy do dyec. inowrocławskiej;
szkoła elemen. kilkoklasowa; 282 analf. Agen-
tura pocztowa, poczta osobowa chodzi z Mogil-
na przez K, do Strzelna; listowa z Mogilna
przez K. do Grembic; st. kol. żel. i tel. w Mo-
gilnie o 8 kil. K. dawniej było położone w wo-
jewództwie gnieżnieńskiem; wr. 1811 miało 59
dm., 401 mk.; wr. 1831: 62 dm., 513 mk.; -
329 katol., 181 prot., 538 żyd. W r. 1383 w za-
mieszkach wielkopolskich Mazurymiasto zni-
szczyli i zrabowali. Kod. dypl. pol. II, 23i
Łaski, Lib. ben, I, 328. M. St.

- Kwieciszki, folw., pow. maryampolski, gm.
Kwieciszki, par. Maryampol, odl. od Suwałk
68 w., od Maryampola 2 w., ma 11 dm., 197
mk. K. gmina ma 6281 mk., rozl. 20692 mr.;
sąd'gm. okr. I-go i st. poczt. w Maryampolu.
W skład gm. wchodzą: Adamiszki, Adamiszki
Nowe, Aleksandrowo, Baroginie, Bendoryszki,
Borsztynie, Dąbrówka, Dzięciołówka, Elżbie- ©
cin, Elżbiecinek, Griełażynie, Gołębiszki, Gu-
stajcie, Iżdagiele, Jegieryszki, Kantaliszki,
Kaźmierzpol, Kiermelinie, Klewinie, Klewin-
kalnie, Kuzy, Kwieciszki, Łopiszki, Marczuki-
nie, Narty, Nartele, Nendryniszki, Netyczkam=
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pie, Nowina-Narty, Ochotna, Oczkiszki, Pod-
dzięciołówka, Podgołębiszki, Podkantaliszki,
Podklewinie, Podśmilgie, Podtopieliszki, Pod-
węglisko, Podwysoka, Pokuzy, Posienie, Po-
taszynie, Puskielnie, Rajczyska, RudziszkiI,
Rudziszki II, Sosnowo, Stefaniszki, Smilgie,
Swirnowecie, Tabun, Topieliszki, Trabiszki,
Trokiszki, Walczewo, Węglisko folw., Węgli-
sko I, IIi III, Wiszniołówka, Wojtyszki, Wo-
wieryszki, Wysoka, Zarzeczki i Zujkiszki.
Kwieciszowa, przys. do 'Naściszowy, leży

w okolicy pagórkowatej, podszytej lasami, pow.
sądeckiego, należy do par. rzym.-katol. i urzę-
du poczt. w NowymSączui liczy 220 mk.

 rzym.-katol. Leży na płn. od Naściszowy a
_ płd. od Librantowy, 355 mt. npm., graniczy na
wsch. z Koniuszową a na zach. zWielopolem.

, Prawdopodobnie ta osada została ząłożoną
przez Kwiecisża lub Kwiecisła włodarza sądec-

_ kiego a sołtysa w Falkowy około r. 1409.
(Morawski: Sądeccz. LI, 70). W Długosza Lib.
ben. III, 88 jest wymieniona około 1470 r.
jako posag klasztoru premonstratensów w No-
wym Sączu, miała wówczas łanów kmiecych
3 i płaciła biskupowi krakow. dziesięciny 4
grzywny. Por. Dąbrówka, I, 936. _ Mac.
Kwiecowó, niem. Queżż, w dok. Queczow,

Quetcz, wś, pów.licbarski, na polskiej przed-
tem Warmii, przeszło milę od Dobrego miasta
(Gutstadt), oddawna własność biskupów war-
mińskich: Pierwszy przywilej wystawił bi-
skup Herman sołtysowi Janowi. R. 1372 bisk.
Jan wydał nowy dokument dla Egarda Plathen

- na 90 wł. prawem chełmińskiem. Nadto znaj-
dowało się jeszcze nadmiarowych włók 10.
Egard' sołtys otrzymał wólne 10 wł., pół czyn-
szu z karczmy, sądy mniejsze, a od większych
łowić ryby na własńą potrzebę małemi narzę-
dziami miał prawo w jeziorach Subange, Tu-
seyn'i Queczow. Dla kościoła, kiedyby tu
powstał, przeznaczył bisk. 4 wł. Od reszty
mieli płacić z włóki pó pół marce denarów
oprócz pańszczyzny. Od 9 nadmiarowych włók
(1 otrzymał sołt.) pańszczyznaim się Qpuszcza,
dla tego że już dawniej zapłacili od nich bi-
skupowi Janowi 60 m. Karczmy 2 tu istniały.
R. 1528 osadnicy okupili się z szarwarku. R.
1656 liczono wł. 90, gbur. 19, sołt. 1, karczm.
2, dawali ówsa ł. 1 k. 54, kur 108, gęsi 27,czynszu fl. 288. Oprócz gburskiej wsi istniał
folwark biskupi o 15 wł.; na 11 wł. siedzieli
gburzy; biskupi wydawali folw. w nagrodę
zasłużonym dworzanom, urzędnikom; r. 1698
trzymał go Ludwik Pacek, po nim Aleks, Spi-
nek na 30 lat, Zygm. Stanisławski na 30 lat.
R. 1765 starosta bisk. braniewski Jakób Gór-
ski trzymał go na 30 lat; r, 1772 ustąpił
swóje prawa Antoniemu von Niesewandt. Ko-
ściół tutejszy, nie wiedzieć kiedy fundowany,
nowo budowany zapewne a konsekrowany

niszek Tomaszą Bilewicza,
okolica szlachecka rodziny Dowejków, potem
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przez bisk. Kromera 17 wrześ. 1580 na cześć
św. Jakóba ap. R. 1693 ponownie budowany,
konsekr. przez bisk. Załuskiego 6 grud. 1699.
Po rozbiorze Polski rząd pruski zabrał tę wieś
i wydał na własność prywatną. Kś, F.
Kwiedajny, ob. Chwejdany.
Kwiegławki, wś, pow. szawelski, gm. kru-

piewska, 28 osad, 300 dzies. ziemi, J. Godi.
Kwieki, wś, pow. chojnieki, w okolicy le-

sistej i piaszczystej, 2471 mr. obszaru, 32 bud.,
20 dm., 144 katol., 6 ewang. Parafiai poczta
Czersk, szkoła Kłodnia. „Kś, F.
Kwiesy, Kwesy, wś rząd. nad Niewiażą,

pow. kowieński, okr. polic. i par. wilkijska,
o 28w. od Kowna, 22 dm., 249 mk. (1859).
Kwjetanecy, niem. Quitzdor/, wś w zniem-

czonej części pruskich górnych Łużye, w pow.
rozbórskim. A.J. P.

Kwietkalnie, wieś, pow. szawelski, gm,
Chwałojnie, 28 osad, 179 dz. ziemi. J. Godi.

KKwietkapusze, wś, pow. maryampolski,
gm. Antonowo, par. Pilwiszki; odl. 21 w. od
Maryampola, ma 2 dm., 26 mk. "

Kwietki, po źm. Kwetkaj, mko w pow. no-
woaleksandrowskim gub. kow., nad Niemen- ..
kiem, o 90 w. od m. pow.; kościół paraf. św.
Jana Ohrzciciela, zbudowany 1772 kosztem
Komorowskiego. Parafia katolicka dekanatu
abelskiego, dusz 2034.

„ Kwietkiele, folw., pow. szawelski, par. kur. ».
szańska, o 5 w. od Kurszan, należy do Stefa-

Była to niegdyś

wś pańszczyzniana, J..Godl.
„Kwietnik 1.) niem. Blumengarten, także |.
Ogród Waklenberga, wielka polana, porosła
bujną trawą, w dolinie Wielkiej, w Tatrach
spiskich, tak nazwaną dla wielkiej ilości tu
rosnących rzadkich roślin tątrzańskich. Jest.
ona dnem zaginionego jeziora, czego dowodem
są jeszcze w pobliżu istniejące młaki. Długość.
wynosi 1500, a szer. 500 kroków.  Spiżacy
zowią to miejsce Zawadką. Wzniesienie 1794
m, (Kolbenheyer). 2,) K., niem. Blumenta/,
nązwa uroczej i pięknej dolinki w Tatrach
niżnich, między górą Krzyżową (9438 m.)
a górą Schlósschen (922 m.), na południe od
Popradu, na jego obszarze.
Poprad wystawiła tfu dla gości obszerny i
wspaniały budynek. Piękny rozpościera się
stąd widok na Tatry. Miejsce to urocze, spo-
kojne, otoczone do koła lasami, posiada wszel-
kie warunki do założenia zakładu klimatycz-
nego czyli uzdrojowiska, do czego gm. po-
pradzką usilnie dąży. (Czyt, Zipser Bote z 4
czerwca 1881 r. Br. G.

Kwietupis, strumień, lewy dopływ Wilkii. |
Kwietyszki 1) wś, pow. maryampolski,

gm. Michaliszki, par. Preny; odl. 28 w. od
Maryampola, mą 7 dm., 61 mk. 2.) K., wś,

W r. 1881 gm.
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Kwi

ow. z
a aa) pda gm. Gudele, par. Skraw=
Sa c od Maryampola, ma 20 dm.,
Kwik | = ap Br. Ch.

ski, prz = niem, Quicka, wś, pow. janśbor-
15 8] RE bitym z Janśborka do Lecu,
śród s, > e pow., nad jez. Białoławskiem,

oszyńwkie, między jez. Śniardławskiem i
aż, iem, osuszonych już w części i przez
| żę jeziora łączący, wykopany od

dzą; zamienionych na grunta uro-
Aa : Mk. 304 ewang., mówiących po pol-
stęż a: a: się obok rolnictwa rybołó-
stale 9 andlem ryb. Osada powstała w XV
an ad 3 gorzelnie, w miejscu agen-
hase. e 1 poczta osobowa do Lecu i Janś-
dach, > 1434 Grerlach von Mertz, wójt ra-
Gad "R nadaje Będkowi (Sandek) 30 włók

skie R prawie chełmińskiem z o0bo-
Ba * óch służb zbrojnych. QOzyt. Kę-
dc w: Ludność polska, str. 470. 2.) K.

« Kuiken, dwie wsie i os. leśna, pow. goł-
dąpski. .wóbac,. stącyą pocztowa Gołdap” i Sai

Kwików (z Kopaczem), WŚ na prawym RAE
E :
aw pow. brzeskim (w Galicyi), 187
jaka 3 w okolicy podmokłej, łącznej. Kraj
slegi 7 równy, tak, że największe wznie-
0 ilę z, zaledwie dostrzegalnem, a grunta,
dk > podmokłe i dla tego używane na
ni = 1 urodzajne, Ta wś ma 3507
wie, ia, utol.; należy do parafii w Zaboro-
wa E w Radłowie a urzędu poczt.
ma 406 zł olmem. |IKasa pożyczkowa gminna

« w. a. kapitału. Pos. więk. (Nie-
mr, PŁ pos. 238 mr.

nic K logr. i 09 mr. pastw. Gra-ży na wschód z Zaborowem, zA dełdduiez fol: |;

przemykogo | łoszynem, a na północ z Wolą

(ua VSką. Na lewym brzegu Uszwio)
„* zachód) rozle 8 yniemi wś Roe gają się obszerne łąki a za

: wa.
A ob. Kwilinka. a

Nad rzeczk Ro] 15m., pow. międzychodzki,

08 jezioreni; wilczem, poboczną Warty, i ma-
ej w pagórki w pięknej okolicy, leśnej, boga-
cym do Śkwier łąki, nad gościńcem prowadzą

„miejge.:a) rzyny (Schwerin an der Warthe);
miihle), folw. > 5) Nowy młyn (Neu-
„ewanę tyn kwilecki; 28 dm., 330

kańcy trudai,R „328 katol., 86 analf. Miesz-

mianowicie tr. Się rolnictwem, chowem bydła,
rzelnie. R:ay chlewnej; w okolicy 38 go-
cekim wystawie, katol. paraf. w stylu goty-
Urząd poczto MY, nal. do dekan. lwoweckiego.
osobową z Poza ciej klasy, st. teleg
wierzyny; mia przez Kwilez chodzi do

(Zirkoj; st klonya denłów
om,, 4; waż onki o 24 kil. 2.)K,,

'Wś; ©) Sośnia, folw.; 80 dm., 473
Słownik geograficzny. Tom V. --- Zeszyt 49.

roli, 87 mr. łąk i

., pocz. 

Kwi R.

mk., 9 ewang., 464 katol., 124 analf. Piękny:

pałac z parkiem i bażantarnią. Gorzelnia, pa-

rowa fabryka mączki o sile sześciu koni i młyn

parowy. Własność hr. Arsena Kwileckiego.

K. jest gniazdem starożytnej wielkopolskiej

rodziny Kwileckich, herbu Śreniawa, i dotąd

utrzymał się w tej rodzinie. Kościół katol.

paraf. jej staraniem wzniesiony istniał już na

początku XVI wieku. Około zaś roku 1570

wszystka szlachta do parafii kwileckiej nale-

żąca przyjęła wyznanie braci czeskich i na-

kłoniła ówczesnego dziedzica, Jana Kwileckie-

go, swego spółwyznawcę, do oddania kościo-

ła braciom czeskim, co nastąpiło r. 1577. Ko-

ściół pozostał w ich ręku aż do 14 marca roku

1644; wtedy go zwrócono katolikom. Aż do

r. 1782 był drewniany; w tymże roku Kwi-

leccy wystawili nowy, murowany. Z dawnych

pomników nie nie pozostało; przed r. 1644

były tu nagrobki Kwileckich, Kurnatowskich,

Gruszczyńskich i Rozbiekich. Z nowszych
znajdują się w dzisiejszym kościele 4 pomniki:

1) Barbary z Lipskich Kwileckiej, kasztelano-

wej lędzkiej, i Łukasza Kwileckiego kaszt.

lędzkiego; 2) Teresy z Szczanieckich Kwile-

ckiej kaszt, kaliskiej, pani dóbr. Wróblewa, i

Franciszka Kwileckiego, kaszt. kaliskiego,

dziedzica Wróblewa; 3) Konstantego Kwile-

ckiego, chorążego wojsk polskich a pułkowni-

ka wojsk saskich; 4) Jana Kwileckiego, kaszt.

międzyrzeckiego, dziedzica Kwilcza, Syna Łu-

kasza i Barbary. M. St.

Kwilez. rz., wypływa z błoń pod Witucho-

wem, pow. międzychodzki, przepływa przez

trakt berliński, mija wś Kwilez, płynie przez

kilka jeziór, oblewa wś Łążce, przerzyna jez.

Białcz i Lutom, a pod miastem Sierakowem

łączy się z Wartą. Długość całego biegu wy-

nosi około 27 kil.

Kwileń, wś, os., post. pogr. straży nad Pro=

sną, pow. kaliski, gm. i par. Chocz (Łaski, Lib.

ben. II, 29, zowie tę wś Kwilina); odl. od Ka-

lisza w. 31. Leży na samej granicy od W.

Ks. Poznańskiego. WŚ ma dm. 25, mk. 231; 08.

dm. 1, mk. 8; post pogr. dm. 1. "W 1827 r.

było tu 45 dm., 189 mk. |

Kwilice, ob. Sżlice, niem. Quidlitz, pow.ol-

sztyński.
Kwilina, ob. Kwileź. :

Kwilina, wś nad rz. Kwilinką, pow. włosz=

czowski, gm. Radków, par. Kosów. Leży przy

wschodniej granicy powiatu; mk. 279, dm. 28;

w 1827 r. 10 dm., 93 mk, Ziemi w ogóle po-

siada 3375 mr., a mianowicie dwors. ornej 422

mr., nieuż, 55 mr., łąk 204, lasów 1383,

pastw. 1180 mr.; włośc, ziemi orn. 120 mr.,

łąk 11 mr., pasćw. 19 mr. Grunta tu są czę- ©

ścią rędziniaste, częścią piaszczyste, dosyć uro-

dzajne; ogólna powierzchnia lekko falowata;

tutaj poczynają się wzgórza, ciągnące się ku

9
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wschodowi przez powiat jędrzejowski ku Chę-
 Ginom i Kieleom. Obszerne lasy mocno prze-
trzebione skutkiem nieracyonalnego gospoda.
rowania dawnego właściciela Anglika; obecnie
na dość znacznych przestrzeniąch wykarczo.
Wane, zamienione sąna pola orne. W lasach
przeważą sosna, chociaż nierzadkie są i dęby.
Do 1869 r. istniała tu gorzelnia, obecnie zam-
knięta. K. stanowi folwark, do dóbr Dzierz-
gów należący. Lud tu jest biedny i bez oświa-
ty. W XV w. była K, dziedzictwem Jana h.
Lis (Dług. I, 22). Por. Kossów. Dr. E. B,

Kwiliniec, wś, pow. włoszczowski, gm.
Radków, par. Kossów (ob.). Leży przy wscho-
dniej granicy powiatu, ma 4 dm., 59 mk. 37_ mr. gleby ornej piaszczystej. Dr. E. B.
- Kwilinka, Cwdina, Kwilanka, rzeczka, bierze
początek pod Chlewicami w pow. włoszczow-
skim, płynie ku północy przez Kwilinę, Kos.
sów, poczem, skręciwszy na wschód, wchodzi
w pow. jędrzejowski, płynie przez Uhyczę i
wpada z praw. brzegu do Nidy poniżej Oksy.
Długa 11 w. | J. Biz.
Kwilno 1.) kol., pow. łęczycki, gm. Ro-

góźno, par. Gieczno (Łaski, Lib. ben. II,
410—469); odl. od Łęczycy w. 22; dm. 49,
mk. 390. W 1827 r.4 dm., 104 mk. 2.) K.,
wś ifolw., pow. nieszawski, gm. Osięciny,
par. Byczyna. W 1827 r. 6 dm., 54 mk. Folw.
K., od Nieszawy w. 17, rozl. mr. 300, grunta
orne i ogr. mr. 283, łąk mr. 1, nieuż. i place
mr. 16, bud. mur. LI, z drzewa 3. WŚK. 08,18, z grun. mr. 14. Folw. K. al. Konice
(z wsiami: Konice, Biernatki,
Dąbia) w gm. Piaski, par. Lubraniec, od
Włocławka w. 17, rozl. mr. 7 17, a mianowi-
cie: grunta orne i ogr. mr. 627, łąk mr. 38,
pastw. mr. 1, wody mr, 4, nieuż. i place mr.
26, w dzierżawie wieczystej mr. 26, bud. mur.
8, z drzewa 2; płodozmian li-polowy. WśŚ_ Koniee os. 14, z grun. mr. 12; wś Biernatki
08. 15, z grun. mr. 44; wś Lubrańczyk 0s. 18,
z grun. mr. 53; wieś Dąbią os. 5, z grun.
mr. 117. A. Pal,
Kwiła, rz., ob. Skwiła i Smotrycz.
Kwiram, ob. Chwżrama. |
Kwirynowo, wś, pow. lipnowski, gm. Os-_sówka, par. Czernikowo (ewang. Ossówka),

odl.o 17 w. od Lipna, ma 16 dm., 132 GRY,
190 mr. gruntu,7 nieuż.
Kwissa, Kwisza, ob. Kwiaź.
_Kwist, ob. Wardawa.
Kwitajny, wś, pow. holądzki, ob. Zlohen-

dorf. cha
Kwitki, wś, pow. kaniowski, położona o 10

w. od m. Korsunia, w pozycyi leśnej, przy ru-
czaju Listwinie, formującym później kilką ob-szernych stawów i przepływającym przez
drogę prowadzącą od m. Korsunia do m. Ol-szany. Ma cerkiew prawosł. i liczy 3200 mk.

Lubrańczyk i
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prawosł., 8 katol. Ku stronie zachod. od wsi
posiada tak zwane uroczysko Monastyryszcze,
okrążone naokoło wysokiemi wzgórzami i la.
sami, należy do Korsunia. W lustracyi ststwa
korsuńskiego 1765 r. K. zwane są mkiem,
miały wtedy 135 chałup. Cerkiew w K. P.
w. ś. Mikołaja, wzniesiona 1757 r. na miejscu
poprzedniej, drew., z r. 1728, ma 42 dzies,
ziemi.

Kwityniszki, wś, pow. rossieński,
żwingowska,
Ky al. Kykammer, Kia, według Triesta fry-

szerka w W. Droniowicach, pow. lubliniecki,
Kybissen (niem.), ob. Ktbisze, pow. jań-

sborski.
Kycznia, ob. Kiczna.
Kyczory, ob. Kiczary.
Kyendorf (dokum.), ob. Kaindorf (niem.),
Kyhammer (niem.), ob. £y. |
Kyiw, ob. Kzjów,
Kykoit, ob. Kikożży.
Kykatt-Andres-Barsden al. Wewerischken

(niem.), wś, pow. kłajpedzki, st. pocz. Kłaj-
peda.
Kyna, potok, wytryska z błotnisk na gra-

nicy gmin Derżowa i Tejsąrowa, w pow. ży-
daczowskim, płynie na północny wschód przez
błotniszcza i wchodzi w obr. gm. Demenki le-
śnej wlas Czarny, który przepłynąwszy, wy-
chodzi z niego znowu na moczarowate łąki i
wpada w staw pod Demenką leśną. Z tego
stawu rowem wykopanym spływa woda pod
Demenką poddniestrząńską do Dniestru z praw.
brzegu. Długość biegu 9 kil. Spad wód na-
der powolny. Źródła leżą na wysokości 263
m., ujście 250 m. npm. Br. G.
Kynau (niem.) al. Koenigsberg, Kynsburg,

ruina zamczyska, w pow. walbrzyskim na
Szląsku, w pięknej dolinie nad Bystrzycą, i wś
tamże. Zamek założył około 1300 r. książęna Świdnicy Bolesław. Potem przechodził i
w różne ręce i był zwany przez kronikarzy
„Raubnest,* gniazdem łupieżców. F. S.
Kynast, Kienast (niem.), ruina zamczyska

i gniązdo rodzinne hrabiów v. Schaffgotsch,
założony 1292 r. przez księcia na Świdnicy
Bolesława, dziś w pow. jeleniogórskim, na.
płd. od Warmbrunn, 1847 stóp npm. W XVI
w. ufortyfikowany silniej K., oparł się znisz-
czeniu w czasie wojny 30-letniej, ale r. 1675
od pioruna uległ pożarowi i zniszczeniu. R.
13893 już Chynast należał do rycerza (rotsche
Schof, F. 8.
Kynthenau (dok.), ob. Kitnowo,
Kyoewen (niem.), ob. Kżjewo.
Kyprznia, ob. Kipszna.
Kyrnycia, potok, wypływa w północnej

stronie gminy Drohiczówki, w pow. zaleszczy-
ckim. Płynie na południe, przepływa wieś
Drohiczówkę, następnie Szutromińce i na ob-

par.
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koza Latacza, w przysiołku Bidyńcach,
KSS z lew, brzegu do Dniestru. Długość

Su 10 kil, Br. G.
yschau (niem.), ob. Kiszewa.
yschin (dok.), ob. Kisiny.
YSI, ob. Gzin.

Mik e: potokgórski, wytryska w obrębie
deł ZPika w pow. nadworniańskim, ze źró-
mi, jużsir ; płynie na połd.-zach., już to lasa-
: RE eż polanami, i w Mikuliczynie uchodzi

5 kil. 850 brzegu do Prutu. Długość pat
Br. G.

KYSsOW (dok.), ob. Kiszewa.
ythelitz (dokum.), ob. Ketlicy,

asf Kiwity (ob.),w dok. Kibiten, wś ko-
atinit „pah licbarski, na polskiej dawn.

sick dawna własność biskupów warmiń-
= SEA: okupacyi przez krzyżaków osady
„Campus Kibiteni tylko pole nazywało się

SaiiĆ. Eberard wygotował przywilej na
Kibitoneć i (jeszcze nie wieś) „in campo
upoż Gerarda von der Miil; czynszu za
bisku a= 8 m. denarów. R. 1319 tenże
Górka = <jew wydał inny przywilej dla
a zło: 2 syna (rerarda, żeby wieś
rigie 3 A . „Włók sołeckich otrzymał 3,
w tak SA > że on pierwszy się odważył
wieś zało, ogiych i niebezpiecznych stronach
Przyjącj > bo już nieraz Litwini i inni nie-

Jeiele ludność chrześciańską tu napadali

u stąrych Prusaków. Roku
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i mordowali. Prawo było chełmińskie, Grerko
ma sądy wszelkie; małe, aż do 4 soldów wyno-
szące, sądzić może tak niemców jak i prusa-
ków; od większych sądów dostanie */, część
dochodów. Osadnicy od włóki po latach wol-
nych dawać będą po pół marki a proboszczowi,
jak zwyczaj, po korcu żyta i owsa. Ażeby
Litwini i inni nieprzyjaciele Krzyża znowu
okolicy tej nie napadali i nie niszczyli, wolno
im obrać miejsce jakie bezpieczne i wzmocnić
je ku obronie (construere castellum vel propu-
gnaculum), żeby bezpieczne schronienie mieli
czasu napadu. R. 1361 bis. Jan potwierdza
10 włók boru, które mieszkańcy dawniej byli
dostali. R. 1685 bisk, Michał Radziejowski
odnowił stary przywilej wiejski; włók było
wtedy 45: wiejska 1, kościelne 4, sołt. 4, wol-
ne 2, gburskich 34. O kościele, kiedy fundo-
wany, nie nie stoi w dokumencie. Ma włók
dotacyjnych 6, tytuł św. Piotra i Pawła; roku
1882 zachodzi prob. tutejszy Herbart, r. 1582
F Jan eppus simbaliensis et suffr. warm. prob.
kiwicki (?)i tu pochowany. Filia jest jedna:
Schulen, ma 2 wł. dotacyi. W parafii leży
wieś Springborn, gdzie r. 1689 bisk. Mik.
Szynkowski kościół nowy zbudował i oddał
go 00. franciszkanom na pamiątkę zawartego
ze Szwedami pokoju, Po okupacyi rząd pruski
zabrał wś K.i oddał ją na własność prywatną.

Kyzia, ob. Kizia. s RE
Kyzykermen, ob. Dniepr, str. 48.

 

, Korszuń,
w leży nadNiejrzeczułk J nad

niową, o 33 ą Korsuń

SZ, 490 3%

znan a”
dziś dł Ru? K. sięga odległych czasów. Do
tradycya. Ak SIę pomiędzy ludem prastara
W czasach ae miejsce, przed wiekami t. j.
jakoby przeza nie objaśnia historya, było
ne ludowe Sa zamieszkiwane, Ale podo-

wielu inn a Amie, nie tylko do K., ale i do
wno jest prz miejscowości ukraińskich zaró-
szych naszych 1AE: Niektórzy z dawniej-
mylnie brali zą-'YKÓW K. ukraiński nieraz
—1ETSONeM), g Jedno z Korsuniem tauryckim
tiskiego i wad starożytniejszym od ukra-
mi dwomawspółnyj "3 jednakże pomiędzy te-
jakiś konieczni Box nemi miastami musi być
Wsze z nichwino *Wlązek i być może, iż pier-
8iemu, jaknp. P 2 Jest pochodzenie swoje dru-
Stawowi bul + ereasłąw zadnieprzański, Pre-
Karolem Ri ONI Nowosielski, idąc za
sunia wyraz ae W nazwie tauryckiego Kor-

0708 dostrzegał; który to wyraz

łac. Corsunia, mko, pow.
rz. Rosią i wpadającą do
ką; odl. o 43 w. od Ka-od Bohusławia. Dłg. g. 49055',

8 olica Ż ZNĄ 3, R ś Ę

Początek yzna i malownicza. Nie

 

Koros oznaczał boga słońca, a ten miał tu być
jakoby czczony (stąd od tego wyrazu pochodzić
może i ruski korszun czyli jastrząb, ptak słoń-
ca). Ale dzieje ruskie czynią wzmiankę o Kor-
guniu ukraińskim dopiero w XII w. Był to
najwięcej naprzód wysunięty, najwięcej w ste-
py zapuszczony punkt ziemi ruskiej, To też
bywał on od czasu do czasu i łupem ościennej
dziczy. Jakoż widzimy, że w 1169 r. tłumy:
Połowców stanęły około K., paliły, rabowały.
wsie cerkiewne, należące do świątyni N. Pan-
ny Dziesięcinnej kijowskiej (Karamzin III, str.
2, nota 2). R. zaś 1173 stale już tu onizako-
czowali, tak dalece, że dla rozróżnieniaichod
innych hord, ,„korsuńskiemi* je mianowano
(Ipat. letop., str. 376). Kronikarz wspomina, że
ks, Hleb szedł do nich „zrobić mir* (tamże 379).
Ale ponieważ K. uchodził za bardzo ważne
stanowisko u dzikich ludów głębszego stepu, ©
książęta ruscy darli się prźeto o prawo nad nim;
itak widzimy, że ks. Ruryk daje go w 1195
r. jako dzielnicę Wszewołodowi, a potem
w tymże roku od tegoż odbiera i oddaje Ro--
manowi, to jest daje, jak mówi kronikarz ,,po-
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_łony i połtoraka korsuńskoho* (?) (Ipat. letop.
str. 462). Nawał atoli dziczy pogańskiej pod
Batuchanem, co w 1240 r. ogniem i mieczem
zniszczył Ruś, zapewne był powodem, żei K.
stał się na długie wieki miejscem opuszczo-
nem. Jakoż odtąd przez lata setne głucha tylko
leżała tu pustynia — step odludny, przez któ-

_ ry przewijał się jeno ten czarny szlak, wyde-
 ptywany rokrocznie prawie przez najeźdźców
krymskichi gdzie główny był punkt przepra-
wy ich przez Roś, Rewizya zamku wojew. ki-
jowskiego z 1570 r. mówi: „„Horodyszcz w tem
wojew. kijowskiem pustych bardzo wiele, któ-
re gdyby były zabudowane, wielkaby obrona
1 bezpieczeństwo stałoby się, nie tylko wojew.
kijowskiemu, aleiwszelkiej koronie polskiej.
Tych liczbę posyłamy przez towarzysza na-
szego p. Jana Bystrzykowskiego, bo się we-
spółek z nami temu dobrze przypatrzył, a on
będzie umiał dać sprawę JKr. Mości, które
z nich są potrzebniejsze ku zabudowaniu'*, Spis
ów obronnych a pustych zameczków na Ukrai-
nie sporządzili rewizorowie na własne żądanie

króla Stefana Batorego, który, przez zapewnie-
nie w pewnych umocnionych punktach stałej
obrony krajowi, chciał go urządzići zabezpie-
czyć od najazdów, Jakoż już w 1584 r. tenże
król Stefan Batory dał K. przywilej, na prośbę
ks. Michała Wiszniowieckiego kaszt. kijows. i
ks. Aleksandra Wiszniowieckiego ssty kanio-
wskiego i czerkaskiego, którzy przedstawili
królowi, że w kaniowskiem sstwie znajduje się
W dobrym stanie uroczyszcze Korsuń, leżące

na drodze tatarskiej, po której Tatarzy mieli
zwyczaj wpadać w granice rzpltej, i gdyby
w tem miejscu założono miasto, byłoby też
z korzyścią rzpltej, ze spokojnością i bezpie-
czeństwem tutejszego kraju. Przychylając się

_do tego pozwolił król na założenie miasta, na-
dając je prawem magdeburskiem a usuwając
wszelkie polskie i ruskie ustawy i obyczaje
z tem niezgodne. Oswobodził obywateli i mie-
szczan od władzy wojewodów, kasztelanów,
sędziów, podkomorzych, podsędków i innych
urzędników koron. i ziems.-w wielkichi mało-
ważnych kryminalnychi cywilnych sprawach;
tak żenieobowiązani byli przed nikim odpo-
wiadać, tylko przed wójtem i ławnikami, od
miasta wybranymi, a wójćprzedsądem króle-
wskim. Ustanowił w K. trzy główne jarmarki
do roku: na Pokrowę, Woznesenje i Rożde-
stwo Bożej Materi, i oprócz tego naznaczył
w tygodniu targi co poniedziałek; zobowiązał
wiecznemi czasy mieszczan K. czasu wojny
występować pod komendą starosty i wójta
K.iuzbrajać się przeciwko każdego nieprzy-
jaciela. Granice K. z przyległościami nazna-
czone od uroczyszcza Olszanicy do Sinicyi do
Uhorskiego Tykicza, a od Uhorskiego Tykicza
do Sinej wody. Wójtom kors. za osadzeniemia-
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sta dozwolony dochód z łowili rybnej, bobrowej,
każdego innego zwierza, a także pozwolono
szynków i młynów trzymanie dożywotnie. ,,Bie-
gunów* t.j. włóczęgów przyjmować do mia-
sta na osadę wzbroniono (Arch. J, Z. R. część 5,
t. I, str. 541). Oprócz tego, korzystając z da-
wnych obwałowań, urządzono przy osadzie no-
wej dorywczą warowienkę, która wraz z Osa
dą zączęła nosić miano ,,Korsunia czerkaskie-

go, a to stąd zapewne, że ludność w niej osia-
dła przeważnie była kozacką. Roku zaś 1585
tenże król Batory temu „,na pustyni'* nowo
osiedlonemu miejscu, wydał inny jeszcze przy
wilej na herb, wyobrażający łuk naciągnięty

ze strzałą na nim. (Akty otn. k ist. Z. R., t.

II[, str. 242). Następnie Zygmunt III wydał
również przywilej, z którego widać prawa mia-
sta i magistratu, a takżeiż dozwalał mieszcza-
nom wiecznemi czasy mieć karczmyi szynki
piwne i miodowe. (Arch. JZR; ezęść 5, t. I,
str. 542). Tymczasem mieszczanie tutejsi, za-
mieniając się coraz to więcej w kozaków, za-

częli się wybijać z posłuszeństwa dla starosty
swego i z kozakami niżowymi się znaszać;
owoż jeszcze w 1589 rzplita, chcąc temu prze-
szkodzić, konstytucyą nakazała, aby hetman
kozakom mieszkającym po horodach dał star-
szego szlachcica i setników szlachciców; ży-
wności, prochu, aby w miasteczkach niżowym
kozakom nie przedawano, a nakoniec aby nie
puszczano do miasteczek żadnego z nich, chy-
baby miał świadectwo od starszego. Wojty i
burmistrze mają zarówno bronić, aby z mia-
steczek nikt nie chodził na Niż, i żadnym swa-
wolnikom, aby nie przemieszkiwali po miaste-
czkach, bronić, (Vol. leg. II, str. 310). Roku
1596 Nalewajko krył się, z ostatkami rozbitej
szajki swawolnej swojej, na polach korsuń-
skichi bezpiecznie przebywał (Listy Żołkiew.
str. 310). Podstarości korsuński był snać bez-
silnym, aby temu przeszkodzić. Gdyby chciał
to zrobić, możeby kozacy korsuńscy w tem
byliby go nie usłuchali; czuwał on tylko z u-
rzędu swego, miał oko na wszelkie ruchy tata-
rów, ale widać że i w tem był niedbały, kiedy
w 1599 r. hetman Stanisław Załkiewski umyśl-
nie musiał go ostrzegać, że tatarzy chcą iść na
K., a więc żeby wysłał straż na Boh i miał
się naostrożności (tamże str. 98). Ale może
w tem nie jego tylko była wina, bo mieszcza-
nie, coraz to otrząsając się z posłuszeństwa dla
starosty, nie chcieli nawet chodzić w stepy
ną zwiądy dla dawania przestrogi o Tatarach,
co dotąd było ich powinnością. Kłócili się za
to ustawicznie ze starostą. Jakoż w 1603 r.
wynikł pomiędzy nimi a starostą spór 0 szyn-
ki piwne, miodowe, woskobójnie i o inne po-
żytki. Ntarosta chciał, aby ich odsądzono od
tych praw, opierając się na dawnym przywi--
leju Stefana CAM który te pożytki wójto-
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okył: oszOżRnOm tylko dożywotnio przezna-
ci z leszczanie zaś późniejszy przywilej

żywo RAA III pokazywali, który nie do-
szynki em ale wieczystem prawem karczmy i
chowie e mieć dozwolił. (Regestr arch. La-
dania w zbiorach pana Zygmunta Ra-

mie ies 0). R. 1605 sąd królewski w spra-
ta erował dekret, ale nie wiemy na czyją

musiał on stronę; sądzimy jednak, że starosta
Karem wygrać, bo, jak to niżej zobaczymy,

ala do i SA faz w 1616 r. nie do mieszczan,
|. ochodów starosty już należały (0b. lu-
ab z 1616 r.) Tymczasem przeciw bun-
Ah k. się teraz ukraińskiemu mieszczań-

cały sz onstytucye zaczęły ogłaszać za karę
SEA nieprzychylnych pastanowień, co-
si: urowszych ograniczeń i zakazów. Toć
Ria r. postanowiono, „aby buntujący się
MA R korsuńscy, czehryńscy, steblow-

dalekie niłowscy w wojew. kijowskiem i w po-

SRR ORSARCY i bojarowie wszycy sta-

a podlegli byli i służbę odprawiali pod

5a > i utraceniem praw i wolno-
ją 2 A jeśliby eo pomimo tę konstytu-
zo > 0 z kancelaryi królewskiej, to bę-
byli k asowane". Jakoż w 1609 r. wysłani
aa ne (Zbigniew Oleśnicki, Szczęsny
Ast, 1 Floryan Oleszko) na Ukrainę, aby

wiedzi użowych w porządek wprawili i do-
ao i się na miejscu o przyczynach buntów
ach ARS zwierzchności, i winnych

kie te (Vol. leg. II, str, 465). Atoli wszyst-
a owiana jątrzyły tylko kozaków,

innego Y oliwy do ognia. Ale przejdźmy do
aPoem, Przy osiedlaniu się coraz
Wa starostw ukrainnych, z większych
bale ano mniejsze, I tak z kaniowskiego

509 czasu powstały aż dwa sstwa: czer-
taskie j PW,

Chodziły A», i te prawie dziedzicznie

Gzów. Gi. 6z jakiś czas w rodzie Daniłłowi-
dy zaś w 1616 ;tegoż w 1616 r. pierwsza lustracya

ana Bor odbyć się miała, to słudzy ssty
owicza wojewody ruskiego, chcieli

Wzbronić

i6 lu gRiE :
dochodó stratorom wdawać się w badanie

Przywilej ;
go Justa i PAWO, za którem do żywota swe-

jednakże m 1 płaceniu kwarty nie podlega;
zali, lastraf Gż słudzy tego prawa nie poka-

ności, z ace przystąpili do swojej czyn-

żadnego Jednak, aby prawu ssty w tem
zr. 16

Steblow SĘ sstwą korsuńs. należał Czehryn,
domów Miej W* słoboda. „,W mieście K.
czynszu ię ai pod posłuszeństwem 200,—

służby wojcnuc: A0501 nie dają żadnej, prócz

miestnikiem ; 8), którą tak z p. starostą jak na-

konnó z or J850, przeciwko nieprzyjacielowi
domów N 1300 służyć powinni. Kozackich

nie czyni RE: 0. Pożytków innych. to miasto
|./.9-3 procz arendy, do której należą mły-

w - 0 :
« albowiem ssta Daniłłowicz miał|

uszczerbku nie było. Podług lustracyi|
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ny, myta i karczmy; co wszystko czyni na rok
złp. 3500;— wraz ze Steblowem, Czehrynem i

Daniłłowem summa prowentu rocznego 5400

złp., a to respektując na wielkie ekspensa,

które wydawać muszą na tych miejscach ukra-

innych, niebezpieczeństwu i odmianie częstej

podległych, pod któremi i Korszuń, z temi

dzierżawami jest, defalkowaćby się musiało

2350 złp. Przychodzi od tego kwarty 590 złp.'*

Tymczasem swawola kozacka do tego stopnia

wygórowaną została, iż nie tylko mieszczanie

„kozakujący* w starostwach, względem swo-

ich starostów byli w stanie niemal ciągłego

buntu, ale pomimo najsurowszych zakazów

wciąż oni łupiezkie czynili wycieczki na mo-

rze, co znów plątało Polskę w nieporozumienia

z Turkami i Tatarami. Porta zatem domagała

się wprost zniesienia pałanek kozackich (Kor-

sunia, Białejcerkwi, Czerkas, Kaniowa i Ber--

szady); ale rzplta naturalnie uczynić tego nie

mogąe, starała się przynajmniej Turków i Ta-

tarów od wojny powściągać ponawianiem dość

częstych z nimi przymierzy i rozejmów. Jakoż

w 1617 r. hetman Żółkiewski zawarł rozejm

z Turcyą, u w 1622 roku z Tatarami. Tegoż

roku przejeżdżał przez K. poseł królewski, ta-

tar wileński Sulejman, wraz z posłami hana

krymskiego, który ich wysłał dla uczynienia

rozejmu z królem polskim (Kulisz: Materyały).

Podług lustracyi sstwa kors. z 1622 r. Ste-

blów, Lisianka i Daniłowa słoboda należały

do K., ale należała też wtedy do niego i Zwi-

nogródka, jak to wiemy skądinąd. K., mówi:

lustracya, położony jest nad rz. Rosią, palami

w koło ostawiony. Jest w nim mieszczan po-

słusznych N. 262, drudzy kozacy. Czynsz ro»

czny płacą; dostaje się go 149 złp. groszy 24.

Stacyą dają corok panu staroście, która się

obecnie obraca na wychowanie podstarościego.

Przy tem mieście zamku żadnego niemasz,

tylko przygródek, w którym rozmaici ludzie

mieszkają. Armata: działo śpiżowe 1, hako-

wnie 10, prochu beczek półtory. Arenda w sa- *

mem mieście K. czyni na rok 2500 złp. Budy

potaszowe na Tykiezu dają na rok 1500 złp.

Summa jego prowentów 3978. Z przyległo-

ściami summa prowentu wynosi 4998 złp.,

z której przychodzi kwarty 998 złp. gr. 18.

Wsi w tem sstwie niemasz, tylko futory wiej-

skie kozackie, których część do K., a część do

Bteblowa ciągnie, Jednakże na starostę Da-

niłłowicza, który dla powiększenia dochodów

sstwa swego pozakładał był w lasach na Ty-

kiczu budy potaszowe, mieszczanie białocet-

kiewscy skarżyli się, iż, z powodu wyniszcze-

nia lasów, cierpią oni wielkie niebezpieczeń-

stwo w odprawianiu corocznych swoich straży

polnych ku ostrzeżeniu samych giebie i wszyst-

kich włości ukraińskich, którą straż przy la- sach odprawować było dogodniej, a za ich spu-
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stoszeniem staje się to trudnem i niepodobnem.
_ Tymczasem rozruchy kozackie zakłócały wciąż
spokojność miasta, tak że przyszło do mordów
w Kijowie, Bohusławiu i Korsuniu. W roku
1625 komisarze od rzpltej domagali się u ko-
zaków, aby, zadość czyniąc rozkazowi króle-
wskiemu, wydali naprzód hersztów, którzy po

- chocimskiej ekspedycyi na morze chodzili, jako
też i tych, którzy mordów kijowskich, korsuń-
skich i bohusławskich stali się przyczyną. (Zb.
pam. Nieme. VI, str. 213). Oprócz zawichrzeń,
które były na porządku dziennym, jeszcze po
całej Ukrainie srogie grasowało powietrze.
"WK. zaraza morowa moc ludu sprzątnęła,
Hetman Stanisław Koniecpolski, idąc na Ukra-
inę dla poskromienia kozaków, dla przecięcia
komunikacyi z zapowietrzonemi miastami po-
ustawiał szereg wojskowych posterunków (Ku-
lisz; Materyały, t. II, str. 183 i 201). R. 1629
za rządów Zofii Daniłłowiczowej, wojew. ru-
skiej, taksa całego sstwa wynosiła 6861 złp.
Osławieni z drapiestwa nieraz też Zaporożcy
zbójeckiemi napadami swemi niepokoili K.; ja-
koż w 1630 r. skarży się przed sądem na Zapo-
rożców podstarości kors. Andrzej Pawłowski,
że oni pod wodzą Tarasa, wpadłszy z armatą
do K., całe jego mieszkanie zagrabili, (Opis
akt, N. 14). Ale ten podstarości skarżył się
na łupiestwa, a sam się ich dopuszczał, Oto
w 1630 r. nasłał on ludzi swoich na Bohusła-
wszczyznę, którzy ją złupili. Oddawano mu
wszakże pięknem za nadobne. W tym też ro-
ku Stanisław Rokosz, podstarości białocerkie.
wski, napadł na transport potażu, przedanego
kupcom gdańskim przez wojew. ruską z K, i
zabrał go. (Opis akt, N. 14). W roku nastę-
pnym 1631 król Zygmunt III dał konsens Zofii
Daniłłowiczowej na ustąpienie sstwa korsuń-

_ skiego z miastami K., Czehrynem, Steblowem,
Lisianką i Zwinigródką na rzecz jej syna Sta-
nisława Daniłłowicza. (Arch. JZR. część 5,
t. I, str. 260). Za starostowania tegoż starosty,
Zwinogródka wszakże odpadła na osobę Kaza-

 nowskiego, wojewody podolskiego (tamże, str.
560). Stanisław Daniłłowicz, młodzian wale-
cznego ducha, zebrawszy swoich korsuńskich
kozaków, czynił nieraz w dzikie pola przeciw.
ko Tatarom wycieczki. Szczęśliwie jednak
kilkakroć pogromił Nogajców, i nie wierząc
już w podobieństwo przegranej, jeszcze jeden
raz w 1680 r. przeciwko poganom wyruszył.
Ale tym razem nie powiodła się wyprawa.
Zaskoczony w stepach przez nieskończenie li-
czniejszy zastęp Nogajców, prowadzony przez
 murzę Netszeja, i nie słuchając rady weteranów,
ażeby bronić się w taborze, został w niewolę
wzięty. Netszej odesłał go baszy białogródz-
kiemu, okrutnemu Kantemirowi. Ten zaś, 8ą-
dząc, że Daniłłowicz jest Lubomirskim, to jest
synem Stanisława Lubomirskiego, wojew. ru-  
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(skiego, który przed latypobił go pod Ujściem,
i syna jego wziąwszy kazał ściąć, zemstą po-
wodowany, w ocząch swoicli, pomimo składa-
nego okupu, kazał zamordować Daniłłowicza.
Przytomny sługa Daniłłowicza Rzeszowski, na
barkach swoich wyniósł krwawe zwłoki mło-
dzieńca. Był on ostatnią iskierką rodu Da-
niłłowiczów, i majętności Daniłłowiczowskie
przeszły po kądzieli w dom Sobieskich. Toż
na grobowcu starosty korsuńskiego w świątyni
żółkiewskiej wyryto te słowa: „Aviti sangui-
nis ultor*', niedoszły mściciel krwi dziada swe-
go: tem ostatni z Daniłłowiczów rodził się
bowiem z Zofii Zołkiewskiej, córki w. hetmana
Stanisława Zołkiewskiego, poległego w bitwie
z Turkami pod Cecorą. (Ob. Szajnochy: Opow.
o Janie III, str. 92—3 i Pam. do panow. Zygm.
III, wyd. Wójcickiego, t. I, str, 239). Tym-
cząsem już od 1637 r. bunt rósł na Ukrainie, i
Pawluk, wpadłszy do K., odebrał od starszego
wojsk zaporoskich Tomitenka buławę, insygnia
i armatę;następnie inny buntownik Karp Ski-
dan, opanowawszy miasto, uczynił tu koło
wojskowe i wydał rozkaz, aby korsuńscy i ste-
blowscy kozacy Śpieszyli do Moszen i z bun-
tem się łączyli. Ź korsuńców atoli tylko t. z.
„nieposłuszni'* pod wodzą pułkownika Nesto-
renka stawili się na rozkaz; regestrowi i „„po-
słuszni* zostali. Ale na odgłos tych buntów
Mikołaj Potocki, hetm. pol. kor., pośpiesza na
Ukrainę i w Bohusławiu zątrzymawszy się, d.
LI grudnia (1637 r.) wyprawia przednią straż
na podjazd ku K., który to podjazd, zamiast
znaleść tu opór, wchodzi bezpiecznie do miasta
przez bramy, które podstarości Przedrzymirski
kazał pootwierać. A więc nazajutrz i sam het.
man z wojskiem całem wszedł do K,, skąd na-
stępnie wyruszył dalej ku Kumejkom, gdzie,
jak wiadomo, kozacy pamiętną ponieśli poraż-
kę. W rzędzie zaś tych kozaków, co się po
bitwie pod Kumejkami w Borowicy hetmanowi
poddali, był i Nestorenko, pułkownik korsuń-
ski. (Dyaryusz Okolskiego, str. 44—66). Po
buntach zaniosło się atoli na pokój. Jakoż
Stanisław Koniecpolski hetman w. kor., korzy-
stając z tego, umyślił odwiedzić swoje dobra
zadnieprskie; po drodze wstąpił też do K., któ-
rego sstą był wtedy syn jego Aleksander cho-
rąży kor. Było to d. 14 października 1643 r.
W K, przyszło mu załatwić z urzędu kilka
spraw. Pułkownika czehryńskiego Zakrze-
wskiego naprzód usunął, a na jego miejsce
mianował Krzeczowskiego, a to na prośbę sa-
mychże kozaków, którzy przełożyli mu swoje
uciążenia i krzywdy, czyniące ujmę ich stano-
wi rycerskiemu, jakich doświadczali od Za-
krzewskiego, a nareszcie dał odprawę posłowi
sylistryjskiego baszy, który tu umyślnie był
zjechał do niego. Hetman stąd w dalszą uda- |
wszy się drogę, przejeżdżał przez Osetrów
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Wiłę gaclnowkę i przez Berezkowce czyli
"|" po, gdzie rezydował pułkownik

gościł 8 I kozacki Zabokrzycki, który hetmana

w rę siebie radośnie. (Dzien. Oświecima
yk R kijew., zesz. I 1882, str. 133 —4).

ka = sail w której było widać tu wszę-

zd, ZA, szą i porządniejszą gospodarność kra-
s aż zw coraz więcej obszaru pod rolę,

Ki. e bydła niemałe przynosił korzy«

przysi 0ż przed r. 1644 czytamy w aktach

aasługi ssty korsuńskiego (Aleksandra
aśtę z: iż on prowadzi 500 wołów

ARA wa korsuńskiego zabranych i tamże

seu onych. (Regestr dawny ks. grodz. i
Wa w zb. Konst. Swidzińskiego). Z darów
dka ; niedługo atoli korzystano. Nadchodzi

Sona 1648 r., i Bohdan Chmielnicki, zwa-
skim d się śmiertelnie z podstarostą czehryń-

aa 6 zemście oddany, zbiega na

s"pd4 nieprowe, zbiera swawolną kupę a

zi -ra kozaków korsuńskich, stojących zało-.
AG pok zajmuje sicz i tu już jawnie
Si A untu podnosi — sprzymierzywszy się

Roni hanem krymskim, z połączonemi

Gz a i tatarskiemi, garstkę ry-

maiś polskiego pod Żółtemi wodami rozgra-
;wojskiem | pod K., gdzie już obu hetmanów

ko a koronnem zastaje, Obaj hetmani,
stali a : ikołaj Potocki i polny Kalinowski

opach A sk kilku dni, rozłożywszy się w 0-

samo x legoś starego obozowiska, bo tylko
iz p z przygródkiem było opalisado-

dzieliśm zamku właściwego, jak to wyżej wi-
beka * nie było w niem. Niezwłocznie więc

* stron oto otocki rozkazał szańce sypać z trzech
tóry aa z czwartej był jakiś stary wał,
szaniec de poprawić, i krom tego średni piąty

ja) ka przez noc. Tegoż dnia (24 ma-
Orsuń = e; mówi naoczny świadek — „dał

Przyjaciołę up żołnierzowi, żeby się to nie-

ukazali e” nie dostało*; 25 maja już się byli
2aCy | prz rugiej Stronie rzeki Tatarzy i Ko-

sprawiać się zaczęli jedni poniżej
Korsu i

nacisnęłę, ny przez sam K. Kiedy się ich

najbliższy „,. 518, hetman kazał folwark
wszystko > zapalić, ,,z którego zajęło się

sam SMMeGae | Ę wszystko zgorzało, jeno

na, stronięćć T (przygródek.) został, a cerkiew

AREK nęw była do-70,000, Chmiel
w milowej +wysjpez tysiącami Kozaków stał

_ która stamtąd ali pod Steblowem nad Rosią,

Siłfortelnię Pynała do K. Chmielnicki umy-

w Steblowie = wodę Polakom, odwracając

azało się, ;Ria rzeki: jakoż w istocie po-

opadła. Pda* w K. na Rosi znacznie

bieństwa, a l, biorąc to za pretekst niepodo-

się przydłużsa ae trudności utrzymania

Przeciwnego h

wydać wstępn etmana polnego, który chciał
ym bojem bitwę, rozkazał woj-

sprowadziły plagi nieobliczone,

mu w okopach, wbrew zdaniu 
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sku mieć się do odwrotu. Wiadomy dalszy A

nieszczęśliwy los tego kroku. Oto wojsko pol-

skie, opuściwszy K., zaczęło się cofać taborem

ku Bohusławiowi, ale w drodze na t. z. Krutej

bałce, wpadłszy niespodzianie na przygotowaną

zasadzkę przez nieprzyjaciół, którzy dolinę

rowami przekopali, ze szczętem zniesione 20-

stało. Była tam istna rzeź a nie bitwa. Z woj-

ską sześcio-tysiącznego mało kto uszedł. Dwaj

hetmani i wielu innych znacznych godnością

rycerzy roszło w jassyr pogański. Grdzież owa

niefortunna Kruta bałka (kręte jary) na drodze

z K. do Bohusławia? Na lewej stronie rz. Rosi,

naprzeciw Jabłonówki, nieopodal Wyhrajowa,

jest rizany jar, widocznie nazwany od rzezi;

pierwej nazywał się głęboki jar; nad nim 6 lub

7 mogił. Dalej o pół wiorsty od Steblowa,

mniejszy jar, także rizany; ciągnie się ku Sa-

morodni i Setnikom. Tam wielka mogiła je-

dna, i w kierunku drogi coś nakształt szań

ców. Miejsce to, o 4 wiorsty od Wyhrajowa,

nazywa się ,„Sieliszezem*. Mogła to być owa

wieś Grochowce, o której nadmienia świadek

naoczny bitwy w tak zwanej „Relacyi”, acy-

towanej przez Szajnochę. Tu Kozacy zasiedli i

oczekiwali Polaków. Po bitwie Kozacy wró-

cilizjeńcami; tamże hulali, hareowali, pijani

z radości i sieliszeze (zapewne Grochowce)

przezwali ,„Wyhrajowem*. Miejsce to od ri-

zanych jarów do Korsunia, Samorodni, Wy-=

hrajowa zalega wyniosły Kosohor; na południo-

zachód ciągną się połogi, t.j. niziny, błota za-

rosłe trzeiną i łozą, i łąki. Stara pieśń wspo-

mina o zakopaniu drogi przez Kozaków na

Krutej bałce, w tych słowach:

„Oj druzi mołodci — mowi ataman — Kozaki
Zaporozci;

Dobre znajte, barzo hadajte;

Od Sotnikow horoda Korsunia, szlach kanawoju
perekopajte;

Potoćkoho pojmajte, meni w ruki podajte. R

Hej Potoćki, Potoćki, majesz rozum żynoćki;

Ne hodyszsia wojowaty

Łutszeb tebe do p. Chmielnickoho oddaty;

Syroj kobylicy zowaty;

Albo żytnoj sołomachy, z buzynowym molokom
zażywaty ete.*

Tymczasem Korsuń stał się zdóbyczą Kozaków.

Pułk korsuński kozacki ze wszystkich pułków

był najliczniejszy, bo obejmował 3482 ludzi.

Roku 1651, gdy po niefortunnej bitwie dla

Kozaków pod Beresteczkiem, Chmielnicki i Ta-

tarzy cofnęli się na Ukrainę, Korsuń okupił

się Tatarom od rabunku; tegoż jeszcze roku

Chmielnicki przebywał tu jakis czas. (Ks.

pam. Michałowskiego, 646 i Ambr. Grabo-

wskiego: Staroż. I, str. 387). Wojny kozackie
bo oprócz wy-

lania całych krwi potoków, jeszcze mór i

dżumę śzczepiły: jakoż w 1651 1 52 r. w Kor-

suniu mnóstwo ludzi padło ofiarą srogiego

powietrza, tak że, jak mówi świadek spół-
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czesny „puste stały dwory (Letop. Samo-
widca str. 20). Gdy zaś w 1654 r. Bohdan
Chmielnicki poddał się Rossyi, wysłano do
horodów ukraińskich stolników i strapczych,

_dla przyprowadzenia do przysięgi pułków ko-
zackich. Do K. był wysłany kniaź Wasili

_ Gorczaków (Bantysz, I, nota 319). Roku 1656
zwłoki szwagra B. Chmielnickiego, Iwana Zło-
tarenka, zmarłego z ran odniesionych pod By-
chowem, zostały przywiezione do K. Kroni-
karz kozacki, tak zwany „Samowidiec,* był

_ na jego pogrzebie, i, jak sam opowiada „„nie-
małym nabawił się strachem.* Naprzód tru-
mnę ze zwłokami umieszczono w cerkwi św.
Mikołaja za miastem, skąd miano ją z całą so-
lennością przenieść do cerkwi Rożdestwa, fun-
dowanej przez tegoż Złotąrenka. Ale zaledwie
duchowieństwo zaczęło odmawiać obrzędowe
nabożeństwo, od swiec, któremi był katafalk
ostawiony, wszczął się pożar, który wnet pło-
mieniem objął całą cerkiew: zgorzało w niej
ludu do 430 osób. Trup z trumną się spalił.
Bohdan Chmielnicki był wtedy w K., mówi
Jerlicz, ale, zajęty przygotowaniami do stypy
w domu nieboszczyka szwagra, szczęśliwie ka.
tastrofy był uniknął. Opalonego trupa Złotaren-.

_ ka wziął brat do domu, i znowu włożywszy
do trumny, mówi kronikarz kozacki, po raz
drugi sprawił mu pogrzeb już w cerkwi Roż-
destwa, ale i tu w czasie śpiewów pogrzebo-
wych trup po dwakroć się zapalał (Letop. Sa-
mowidca, str. 25). Kochowski powiada, iż
Daniel Wyhowski, obecny tej katastrofie,
w sześć lat potem opowiadał w Warszawie, że
sam patrzał jak trup Złotarenka zaczął się ru-
szać, powstawać istraszyć wołając: „Utikaj-

_ te, utikajte;* wszyscy w nogi ruszyli, tłumem
siła ludzi zagnietli, a świece i zapalone lampy
porzucili; potem ogień się wszczął, którym cer.
kiew i z trupami, i ze wszystkim splendorem
zgorzała (Hist. Jana Kaźm., wydał E. Raczyń-
ski, I, str. 203). Po traktacie hadziackim
w 1659 r. zaczęto nagradzać wiernych rzplitej
kozaków: jakoż tegoż r. d. 23 maja w Warsza-
wiekról Jan Kazimierz na sejmie walnym wś
Derenkowce z futorami Czerepinem i Kapu-
stynną Doliną, należące do sstwa kors., nadał
wiecznemi czasy Tomaszowi Nosaczowi, oboź-
nemu generalnemu księstwa ruskiego (Archiw.
Ląchowieckie). Roku zaś 1660 Jerzy Chmiel-
nieki, syn Bohdana, rozbity pod Cudnowem,
powrócił pod zwierzchność rzplitej. Stanisław
Bieniewski, wojew. czernih., zjechał do K.
w roli komisarza od rzplitej, aby mu wręczyć
w jej imieniu hetmańskąbuławę: jakoż w tym
celu d. 21 grudnia była do tego miasta rada
czerniecka zwołana. Był to dzień głównego
jarmarku, i cała tłuszcza, z20-tysiącznej czerni
złożona, stanęła na placu przed cerkwią Spasa.
Jerzy Chmielnicki, nie wiedząc jakiego czerń 
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jest ducha i usposobienia względem niego, bał
się pierwszy pójść; posłał więc do wojew. Bie-
niewskiego, że już w radzie czekają na niego—
a sam ze starszyzną jeszcze we dworze przy-
został. Bieniewski, sądząc, źe i Chmielnickiego
zastąnie już, pośpieszył do koła czyli rady.
„Wjechałem tedy, mówi Bieniewski, suponu-
jąc, że w kole Chmielnicki; — usiadłem na zy-
dlu;—pytam o p. hetmana? Zawołali: że wasz-
mość na miejscu królewskiem; gdy poszlesz,
powinien przyjść tu;—posłano tedy po niego;—
gdy przyszedł z pułkownikami, według zwy-
czaju, z odkrytą głową, kłaniając się, wszedł
w cirkuł, i tamże położywszy na czapce na
ziemi buławę, co jest signum u nich abrenun-
tiationis, rzekł kilka słów do czerni, że z Bo-
skiej i Waszej woli powróciliśmy do pana
przyrodzonego.* Potem przemówił wojewoda
Bieniewski; na co czerń wołała „„bijącemi aż
w niebo okrzyki, i dziękowała Bogu i królo-
wi.* Nareszcie podniósł z ziemi buławę Bie-
niewski, i oddawszy ją w imieniu króla, jako
zesłany komisarz, Jerzemu Chmielniekiemu,
a drugą Nosaczowi na oboźniowstwo, zażądał
przysięgi na wierność. Hurmem wszyscy te-
dy poszli do cerkwi, gdzie na środku posta-
wiono ołtarz a na nim ewangelią. O. Muży-
łowski, po przemowie, powołał do przysięgi
czerń, która się cisnęła i „dobrowoluie, z wiel-
ką solennością ją wykonała.* Chmielnieki
zaprosił wojew. czernihowskiego do dworu,
gdzie go traktował „,po polsku i dostatnio.
Podczas biesiady, w późną noc bito z dział po-
tężnie;—czerń szczególnie wysławiała królo-
wę, wołając wciąż: „Maty nasza, z ust jej
prawie nie wypuszczając, Nazajutrz wojew.
Bieniewski wręczył pieczęć Pawłowi Teterze,
usunąwszy z urzędu dawnego pisarza Semena
(Pamiatniki izdaw. wremiennoju kom. Kijews.
LV, 5, str. 114). Jerzy Chmielnicki d. 15 li-
stop. tegoż roku wysłał list datowany z K.,
z podpisem własnym i starszych i mniejszych
kozaków do króla z prośbą o przebaczenie win
dawnych, o elementią i o zachowanie przy
wolnościach dawnych i paktach hadziackich
(tamże, str. 30). Tegoż jeszcze roku na zimo-
we leże stanął w K. pułk konny i dragoński
Jana Sobieskiego, chorąż. kor.,i dwa regimen-
ta piesze Cellarego i Debolego. Sobieskiemu
polecono mieć oko na pułki kozackie w Kanio-
wie i Korsuniu (Dispositia hiberny wojsk J.K.M.
w Ukr. 1660, rkpsm). R. 1661 w m. marcu
zjechał do K, Dyonizy Bałaban, metrop. kijow.
(Pamiat. kiews, IV, 5, 154). Ale Jerzy Chmiel-
nicki niedługo dzierżył buławę; w 1662 roku
w m. styczniu zrzekł się dobrowolnie hetmań-
stwa i buławę oddał w ręce Pawła Tetery;
sam się postrzygł w mnichy w monasterze
korsuńskim, Obrzędu postrzyżyn dopełnił me-
„trop. Dyonizy Bałaban, w dzień Trzech Króli,
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"mae ng A zakonne Gedeona (Letopis Bie-

eż e Po zejściu zaś z tego świata
mieście sę ałabana, tu w Korsuniu, w temże

i 638 w listopadzie Józef Tukalski
kijowaa.nie został wybranym na metropolitę

ani hot 6 Nie życzył tego sobie ani król,

za Taka] spację „ale ten, widząc jednomyślność

NAGA skim, nietylko go uznał, ale jeszcze

sia 2 prosił, R. 1664 w K. krwawa

ij ak się scena. Jam Wyhowski wojew.

Mies hist był wezwany z Chwastowa do K.

zókito et. Teterę i pułkow. Machowskiego pod

pasoy rady; — gdy przybył, schwytano go

ee ad adw „skazano na śmierć przez

e o Nazajutz po wyroku, jak tylko

wynn ask poczęło się zabierać, przed gospodę
aa P a: i z kilku karabinów rozstrzela-

z ag 5 „Zarzucano mu, że się znosił

na K ującymi się kozakami (Hist. panow. Ja-

upie wydał Raczyński, I, str. 277). K.

sejm był w ręku Polaków. Stefan Czar-

mać w tymże 1664 r. powróciwszy z wy-
a zs208 „az dla przytulenia wojsk

aa ącerkiew „po cudzoziemsku ufortyfi-

nych s ZaGlągNĄWszYy inżenierów, wyćwiczo-
pich rzemiośle, według planów Jana Na-

aż so w. kor. (tamże II, str, 303).

sanie uew m. lipeu, Kossaków, z trzema
R - imi pułkownikami, podstąpił pod K.,

na gło acy korsuńscy, wraz z załogą polską,

Wada |80 poraziwszy, przepędzili (i'amiat.

polskie ijews. komis. IV, 8, 450). Załogi

z walk a były aż w czterech fortecz-

Pre, i p w Korsuniu, Białejcerkwi, Cze-

jo; awołoczy; ale w czasach burzliwych
tee . zwaśnionych, śród okolice wojną wy-

; Be© prowidowanie onych w zapasy

Chóraki ść, dla komendanta ich gen. Jana Sta-

: lego było rzeczą niesłychanie trudną
% .

opotliwą. Korespondencya tego generała
0
A Prażmowskiego, dochowanaw ca-

tenże Sta,skazuje to dowodnie. I tak np.

e: achorski d. 15 września 1665 r. pisze,

BB 1 w Białejcerkwi kawęczy bar-

gdyż Z „Poprzedawali wszystko co mieli,

| Bzą, Owa mich molestacye ponosić mu-

szukaćach a i mięsa, także i soli, pod Kijowem

ooerkiswak a z tego nie tylko tuteczną bia-

ować m A =R i korsuńską fortecę... prowi-

28 lute uszą,'* W innym zaś liście z 1666 d.

korsuński pisze tenże, iż lęka się „aby dla

effective iej fortecy białocerkiewską, w której

ogłodził h pawołocką mam dwa tysiące, nie

się aóG: 2 Tegoż roku z 11 września skarży

pów nieb an nad niedziel 6, z chło-

eatkiew e lzie miał chleba, gdyż pułk biało-

 (Teter Ski i pawołocki w pole pod K. do het.

nich V) pzsbodsi, a. więc trudno chleba od

skiea (w zbiorach Konst. Swidziń-

5). Ale pomimo, że Stachorski wciąż 

Kor 41

zrzędził, K. z rąk nie wypuszczał. Oddał go

w końcu Doroszenkowi, ale, Z rozkazu rzplitej,

gdy ten, po usunięciu się Tetery, zostawszy het-

manem ukraińskim, niby spokojniei ulegle jakiś

czas względem rzplitej zachowywał się. Do-

roszenko był wyrazicielem, jak wiadomo,

stronnictwa tureckiego w kozaczyźnie.. Zapo-

rożcy przeto nie lubili go, i zaczęli się też wią*

zać z Krymem przeciwko niemu. Tymczasem

-Doroszenko konszachtował i wprost znosił się

Prosił ją, żeby wysłała swego san-

dżaka na Ukrainę. Porta nie sandżaka, ale

czausa swojego przysłała. Doroszenko zbiera

więc radęw K. i wmawia w prostodusznych

kozaków, że tu nie idzie o poddanie się Tur-

cyi, ale o to, aby Porta wzbroniła hanowi łą-

czyć się Z Zaporożeami, którzy się przeciwko

niemu oświadczyli (Letopis Samowidca, Str.

54). Jednakże, skoro wieść rozeszła się po

Ukrainie o mającym jakoby przybyć sandża-

ku tureckim, wnet się wszystkie pułki koza-

ckie, oprócz czehryńskiego, pobuntowały i

oderwały od Doroszenka, tak, że wódz koza”

eki, dla bezpieczeństwa, zmuszony był otoczyć

się najemnikami (Bantysz, II, str. 114). Eur

ki atoli horodowe niedługo trzymały Z Zia.po-

rożem; zebrawszy się na radę w K. d. 22 lu-

tego 1671 r, oświadczyły się znowu za Doro--

szenkiem, potępiając razem z nim czynności

komisyi ostrogskiej z rzplitą, a na którą zga-

dzali się Zaporożcy. Stało się jednak wkrótce

to, do czego zmierzał Doroszenko. W 1672 r.

po wzięciu Kamieńca, "Turcy opanowali Ukra-

inę. Odtąd K. dzieli tragiczne losy bliższej

okolicy swojej, którą Samojłowicz i Doroszen-

ko z rąk sobie wyrywają. Ale nareszcie

w 1675 r. dla tegoż K. ostatnia już miała wy-

bić godzina. Oto hetman zadnieprski Samoj-

łowicz wpada tui całą ludność gwałtem prze-

pędza za Dniepr; a następnie „Lachy przy-

szedłszy, mówi kronikarz: spalili K, zcerkwia-

mi'* (Letop. Samowidea, str. 64). Ale ludno-

ści nie można tak łatwo z ziemi zdmuchnąć

i jakieś jej szezęty z pewnością przegon ów

pierwszy (zhin) musiał oszczędzić, kiedy

w 1679 r. Semen Samojłowicz, syn hetmański,

przepędziwszy z K. Janenkę i Tatarów, znowu

ludność tutejszą, ile jej jeszcze zostało, po raz

wtóry za Dniepr przeprowadził (Jużnoruskije

letop. Biełozierskoho, str. 63). Ale nareszcie,

po długich wojnach, oliwna różezka pożądane-

go pokoju. zakwitła. Przeszła groza krwa-

wych dni i Ukrainę opustoszoną znowu mu-

siano osiedlać i zażyzniać. Stanisław Jabło--

nowski, starosta, zajął się też raźnie około osie--

dlenia na nowo K. i starostwa. Odrodziła się

też na nowo cała ta okolica, zawrzała znów

zgiełkiem życia, a na miejscach byłych wsi,

dzikiemi zarosłych chwastami, w niedługim

czasie powstał też cały Szereg nowych osad.

z Portą.
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Oto mamy przed sobą uniwersał starosty Ja-
błonowskiego: ,, Wiadomo czynię, komu o tem
wiedzieć należy, wszelkiej condiciey, praeemi-

- mencyi ludziom, do sstwa mego kors. przycho-
dzącym, kiedy już teraz, za Boską ordynacyą,
do wiecznego z Najjaśniejszymi Ich Carskich
Weliczestw przyszło (przymierza), tedy jako
to Bogu Zastępów dziękować potrzeba, tak

chcąc restaurować ruiny i desolatią, która
przez ten czas trwała, sstwa korsuńskiego, do
niego na osadzcę pana..... sługę mego dekla-
rując, wszystkim, którzyby na grunty pomie-
nionego sstwa i miejsca osiadłości dawnej,
wprowadzeni tam i fundować się chcieli, do
lat dziesiąciu, zupełną i zwyczajną we wszyst-
kiem, od wszelkich ciężarów, danin, podatków,
robocizn, wolność i słobodę przyrzekając, iż
pomieniony osadzca mój, żadnych krzywd i
i aggrawacyj czynić nikomu nie będzie, ale
każdego przy prawie i wolności jego, do lat
zamierzonych, zachowa. Pozwolonie tedy wsze-
lakie, wszystkim osiadającym grunty te w
sstwie kors. daję, aby im wolno było budo-
wać, toż dobywać, zasiewać i pożytki z nich
sobie, bez żadnych exakcyj, czynić, handli pro-
wadzić, icokolwiek do utwierdzenia w posesyi
wolnegoiswobodnego należeć będzie, od tych-
że czasów lat dziesiąci, tego wszystkiego spo-
kojnie i bez przeszkody używać. Na co się
przy pieczęci mojej przyciśnięciu, własną rę-
ką podpisuję (podpis). Działo się w obozie na
Pererytej 5 augusta 1686* (Rkpsm w bibl.
Ossol. we Lwowie Nr. 250). Prócz tego, ten-
że starosta wydał inny jeszcze uniwersał. Oto
jego brzmienie: ,,Wiadomo czynię osiadającym
ludziom w sstwach moich bohusławskiem i
korsuńskiem, iż za generalnego administratora
i dozorcę do nich naznaczam i postanawiam
Jmci Pana Kobielskiego, rotmistrza JKr. Mo-
ści, do fortecy białocerkiewskiej komendero-
wanego; tedy tego, jako panowie osadzcy
w tych sstwach, tak i osiadający we wszyst-
kiem słuchać, a jego rozkazom dosyć czynić,
będą powinni. Przestrzegam także p. Kobiel-
skiego, aby żadna krzywda i ciężar ludziom
pomienionym, którzy w tychże starostwach
osiadać będą, do lat dziesiątka na słobodę
onym zamierzonych, nie działa się;, nie-
mniej w lasach i w czem będzie do pożytku
mego należało, żeby szkód i umniejszenia pro-
wentów żadnego nie było; w czym wszystkim
poczciwość, wiarę, sumienieJmci Pana obligu-
ję, aby tak o wszystkim wraz dając, i za in-
formacyą odemnie idąc, jakoby wdzięczności
i respektu za swoję był godzien usługę. Dzia-
ło się w obozie pod Pererytą 5 augusta 1686
r.'* (tamże). Nadto, czytamy ordynans staro-
sty tegoż do komendanta białocerkiewskiego:
„Gdy zaś po długiej i wielkiej ruinie sstwa
mego bohusławskiego i korsuńskiego osadzać  
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posyłam, tedy daję ten mój ordynans Jmei P.
komendantowi białocerkiewskiemu, aby, za
odebraniem i rekwizycyą p. administratora
mego starostw obudwóch pomienionych, dał
wszelką temuż p. administratorowi pomoc, że-
by ze starostw przerzeczonych dziesięciny
pszczelnej i inne prowenta od teraźniejszego
czasu, zawsze już po mnie wybierane były
i nikt się inny do tego nie interesował, ani
w tym przeszkadzał. 'To w pilnej uwadze ma-
jąc, aby z niwezym punktów i traktatu wiecz-
nego przymierza i pokoju między Najjaśniej-
szymi Monarchami naszymi zawartego, któ-
rego punkta w kopii posyłam, żadnej nie było
derrogaticyi i jakiejkolwiek z tej strony prze-
szkody i trudności. (Czego przestrzegać zale-
cam Jmci P. Comendantowi, i to wykona pod
surowością artykułów wojskowych. Działo
się w obozie pod Pererytą, 6 augusta 1686 r.*
(tamże). R. 1787 Stanisław Jabłonowski het.
w. kor. ustąpił sstwo korsuńskie synowi swe-
mu Aleksandrowi Jabłonowskiemu (archiwum
Lachowieckie). Antreprenerem zaś osady K.
i sstwa, niewymienionym po nazwisku, jak wi-
dzieliśmy w uniwersale Jabłonowskiego, jak
to wiemy skądinąd miał być Samuś, Ale
śród rojów osiadłej świeżo w sstwie ludności
było wielu też osadników, którzy, przed laty
przeprowadzeni za Dniepr gwałtownie, teraz
tu wracali i dawne swe zajmowali siedziby.
Owóż pośród tych przybyszów, wichrzących
niegdyś za wojen kozackich i niepoprawio-
nych, łatwo się też na nowo rozszerzyła gło-
wnia buntu. Jakoż Samuś, ów znany nam
osadzca, połączywszy się z Semenem Palejem,
na czele hultajstwa, w 1702 r. w K. mnóstwo
szlachty i żydów w pień wyciął (Pam. Otwi-
nowskiego, str. 41). Bunt ten jednak stłu-
miono. R. 1715 August II dał jus communica-
tionis na sstwo korsuńskie 'Teofili z Granowa
Jabłonowskiej. Nabiegi hajdamaków siczo-
wych były plagą tych czasów. K. był też
często przez niech nawiedzany. W 1734 r.
wpadli tu oni „„nocnym sposobem* i 27 żydów
zabili. (iz żydów co pozostali, wynieśli się
na Polesie kijowskie, tak, że w 17387 r. wk.
żadnego żyda nie było, oprócz jednego, który
w karczmie pańskiej siedział (Arch. JZR,,
część 5, t. I, str. 492). R. 1743 hajdamacy
znowu tu wpadli i zrabowali mezko, oraz Me-
dwedówkę i inne wioski (Kuryer polski), Su-
chodolski, ówczesny gubernator korsuński,
chcąc zażegnać to ciągłe niebezpieczeństwo
napadów hajdamackich, starał się zjednać so-

bie koszowego i żyć z nim w dobrych sąsiedz-
kich stosunkach. Jakoż w 1761 r. wybrał się
on był nawet do Siczy z wizytą sąsiedzką,
gdzie był przyjęty gościnnie. Grdy wrócił do
domu, posłał w podaruuku koszowemu „szyte
koszule'* i dziękując za piernacz wojskowy,
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. który mu dał

sał, żeby e i

koszowy dla bezpieczeństwa
ść i AAĘ SAO p

rzyjo z. 9Zacy zachowali dla niego dobrą

sa » w na jarmarkach w gub. kor:

Rć 7 towarami, bez żadnej obawy

5 ski, Znaczenie Zaporoża, str. 194).

a i żydzi Ę czasu ustały najazdy hajdamaków,
wnieśl; ż orzystając z bezpieczeństwa, doK.

ałówie lę na nowo. W 1763 r. płacili po-

80 475 złr. Lustracya z 1765 r. tak
stan sstwa kors onieu; ZDŻi E
płacą, podł ors. opisuje: „Poddani tu czynsz

ga-. dug mienia swego, dają osypy: żytni
cyą =kosić chodzą, ale tylko na sufficien-
partytuf Yspozytorów sstwa kors i wojska
doo ralńskiej, Za powinnością przycho-
atatGet e owsiany ustąpiony jest od JW.
RA ocha Jabłonowskiego) lchmość pp.

A e. orom tegoż sstwa in vim ordynaryi;
s. eż tenże owsiany osyp od intraty i
ŚR : WAY niżej. Zamek jest w
jtdze kwadratowym, z czterema rąde-

ik” e osypany; w koło tego zamku

SE ęboka, zdawna rżnięta i palami dębo-
żdża; E wale w około opalisadowany. Wje-
= > 0 tego zamku most ze zwodem, brama
i, = mostu ze strzelnicami, dla obrony

R zo WIOLA; w tej bramie izdebka dla

do na tej bramie izba z alkierzem i gar-

Bóieć:.tej izbie, t. j. na drugiem piętrze
> amie letnie tarcicami wyszalowane;

nie dla U zamku budynek, to jest pomieszka-

3% Jegomościp. gubernatora pokryty; na
: ać z piekarnią i przy niej chałupa

wnią . ów; śpichlerz stary; stajnia i wozo-
Sa, awnego także budowania; furta z tego

NA; wy od ketwem baszty, nowo zbudowa-

ną ża furcie alias baszcie pomieszczenie dla

skroń a na dole i górze z strzelnicami, dla
tej fa od hultajów ukraińskich; studnia około

RA 0 zawalona, reparacyi potrze-
- mieście lasto K. nad rz. Rosią. W tem
a Są żydzi, trunkami nie szynkują, tylko

sstwą, > posiedzenia płacą. [Intrata roczna

chału, orsuńskiego: 11 żydów płaci 76 zł.;

1624 >p rych 172, którzy płacą czynszu
3 za osyp żytni osmuch 72, osmucha

miej w l zł., razem 72. Arendy karcze-
6 zł. 159g) z majdanem salitrzanym na kotłów
"RK 0. Chałup libertowanych 2. Wsie
tów, N a należące następne: Harbuzyn, Nabu-

o7 ózkĆ Sachnówka, Browachy,

ryńcą A Kiczyńce, Hnojniki, Sotniki, Mo-

moroda =. Wyhrajów, Nechworoszcz, Sa-
| dwa z iski, Daeki, Kwitki, Sieliszcza,

chyny Ę rutylee, Taraszcza, Pietruszki, Su-
ż Gł araszynka. Dziesięciny  pszczelnej
scH sstwa kors. pni in N. 390 zł. 1950;

rocznąy50 7 tychże pasiek 176 zł. Tntraty
57509, w sstwie kors. r. 1763 in summa zł,

Kozaków w całem sstwie jest N. 57, 
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na których chałup osiadłych, od powinności

wolnych, idzie in N. 28, (i kozacy chodzą do
obozu wojska kor. partyi ukraińskiej, za or-

dynansami WW. PP. Regimentarzów. Przed

tymiż lustratorami mieszczanie i obywatele

star. kors. użalali się na krzywdy czynione im

ze strony sstwa bohusławskiego, od Tahańczy,

skąd od lat czterech poczęto najeżdżać z koza-

kami na ich grunta i lasy, wzbraniając wolne- -

go im użytkowania. Tudzież od dóbr wsi Pi--

sek, komisarze, gubernatorowie i administra-

torewie pomienionego sstwa, więcej jak na

milę gruntów kors. lasów, stepów, sianożęci,

futor Bezbachów i wś Moskalenki od sstwa

kors. do sstwa bohusławskiego przyłączyli i

swojemi słobodami osadzili. Z drugiej strony

od Śmilańszczyzuy, od mezka Kwitek, podo-

bnież doświadczają przywłaszczeń i zaborów

przez ks. Lubomirskiego dokonanych, a nako-

niec użalali się na ks. Jabłonowskiego wojew.

nowogródzkiego, który Steblów zdawna do

sstwa jakoby należący sobie przywłaszczył,

jako też sianożęcie, stawy, futory i pasieczy-

ska należne do sstwa kors., tenże najechał i

do dóbr Lisianki wcielił. A gdy ciż lustrato-

rowie, przez rządzcę Lisianki nie byli dopusz-

czeni do lustracyi, zostawiwszy zatem wś Ja-

błonówkę, Koszmaków, Hluszki i część Steblo-

wa, podług dokumentów, prawnie należących

do K., nie zlustrowawszy, odjechali, dając ZNAĆ

o tem do prześwietnej komisyi skarbowej

rzplitej dla skuteczniejszej rezolucyi. Z now-

szych wspomnień, wiążących się do tego miej-

sca, wszystkim na Ukrainie .8ą znajome tak

zwane proroctwa Wernyhory. Miał to być

kozak rodem ze wsi Dziurłykowki za Dnie--

prem. Ten nienawidził tak bardzo zbierają-

cych się szajek hajdamackich, że własną matkę

i rodzonego brata zabił za łączenie się i dawa-

nie pomocy temu hultajstwu. Po dopełnieniu

tego czynu, przyszedł w kraj polski do wsi.

Makedony w sstwie kaniowskiem, a niedługo

przed rzezią, bo w 1766 r., krył się w K., na

wyspie oblanej rzeką Rosią, między młynami.

Tam przepowiadał ludziom bliską hajdama--

czyznę, jej zbrodnie, stłumienie i kary. Prze-

powiadał także, że za lat kilkanaście będzie

wielki zjazd monarchów, co się w istocie

w 1787 r. sprawdziło. Dla tego też za wy-

buchem koliszczyzny setnicy hajdamaccy sta-

rali się schwytać Wernyhorę ale daremnie.

Wernyhora miał być przytem i lirnikiem,

składał dumy, które, a przynajmniej przypi-

sywanych jemu kilkanaście, zebrał i ogłosił

Erazm Izopolski. '
ńa Ukrainie, jak przepowiadał Wernyhora,

rozruchy, znajome dziś z krwawej pamięci, K.
smutnych też wtedy doświadczył przygód:—

hajdamacy wpadli tu z nożem i ze spisą. R.

zaś 1775 sstwo korsuńskie prawem emfiteu-

A w roku 1768 wybuchły
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tycznem zostało nadane Kacprowi Rogalińskie-
mu, lecz tenże w 1780 r. ustąpił prawa swego
synowcowi królewskiemu, ks. Stanisławowi
Poniatowskiemu, podskarbiemu litews, Odtąd
w losach K. zaszła zmiana na lepsze. Miasto
to uczuło wnet troskliwą rękę czynnego go-
spodarza. Ks. podskarbi dobra swe oczynszo-
wał i większą część ludności wyzwolił od
pańszczyzny (ob. dziełko: „O ustanowieniu
czynszu powszechnego w dobrach ks, Ponia-
towskiego*'); troskliwy o wzrost miasta, w chwa-
lebne porządki je zapomógł; rozkrzewiał rol-
nictwo i przemysł; w samym K. pozakładał
fabryki zamszów, sukna, jedwabiów i saletry.
W Taraszczy miał hutę szklaną i fabrykę
zwierciadeł, a w Sachnówce winnice i planta-
cye morw i tytuniu (Dziennik handl. 1787 r.,
str. 104i 1788, str. 575). Utrzymywał też
stada koni rasowych. W K. ustanowił szkołę
tańców dla młodzieży wiejskiej obojej płci.
Francuz Miiutz dopomagał mu w urządzeniu
dóbr korsuńskich. Na jednej z wysp. na Rosi,
w pięknej pozycyi, sród skał, inżynier ten
wybudował dla dziedzica obszerny drewniany
dom w 1788 r. i urządził ogród, pozakładał
winnice i plantacye morw. Licho jeszcze wte-
dy wyglądał K. Miasteczko to bowiem, po-
wiada Miintz, składało się z 50 niewięcej
skromnych wieśniaczych sadyb, ze starego
 ubożuchnego kościołka, chylącego się od sta-
rości, z wału obwodowego, zniszczonego przez
dobywaczy saletry, zresztą z pustych placów,
burzanami zarosłych, pełnych jam i dołów sa-
letrzanych. Ale ks. podskarbi, skoro objął K.,,
postarał się o większe osiedlenie jego, tak, że

odtąd to mczko zaczęło się rozwijać normalnie,
wzrastać i zabudowywać się, Oto w jakim
już ulepszonym stanie lustracya z 1784 r. je
zastała: „„Ogólna ilość domów wK.: chrześciań.
201, żydowskich 34, szlacheckich 23. Miasto
podług nowego planu założone 1784 r., ma
domów murowanych kształtnych 25; ulice
obszerne, figurami regularnemi przecinane,
wiele ozdoby dają. Rynek rozległy podługo-
watego kwadratu, 3 boki formują domy muro-
wane; czwarty okop wysoki z fosą głęboką,
kształt forteczki mający; w okopie dom duży
gubernatora, z oficynami i magazynem. Naj-
osobliwszej wagi są ostrowia czyli kępy, for-
mowane rzeką Roś. Najpierwsza z tych kęp
jest Ostrów zwana; ma pałac murowany na
dwa piętra; w nim pokojów 26, z salą długą
łokci 30, szerok. 20, wysoką przez obydwa
piętra: oficyn murowanych 3; stajen murowa.
nych 2, po 100 łokci długości. Zabudowania

_ te kształtne, będąc uregulowane, czynią miły
widok kępy, z której przewóz jest na drugą
kępę, zwaną Ostrów Denis, Na tym ostro-
wiu założony jest ogród figury pięknej z oran-

 żeryą i figarnią. W innych miejscach kęp  
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jest 5, bez nazwisk, które oddzielają się Rosią,
korytami skalistemi biegącą. W mieście znaj-
duje się dom doktorą i lazaret, mający sal 3,
na przyjęcie chorych z całych dóbr ks. pod=
skarbiego, który, przez ustanowienie tego do-
mu, daje dowody prawdziwego serca ludzkie-
go ku swym poddanym. Przedmieścia: Za-
korsunka i Mandżary; na pierwszem cerkiew
unicka, a w mieście ad żnierin kaplica, bo
cerkiew murowaną być ma. stwo zawierało
27 wsi, czyniło dochodu zł. 129150 gr. 12.*
Żywność tu była tania i obfita. Miintz, taki
wykaz cen przeciętnych w K. i okolicach jego
r. 1781 podaje: Pszenica 6 do 7 zł.; żyto 2 do
3; jęczmień 2 i 10 gr.; owies 3—10 gr.; proso
4; hreczka 4; wół trzyletni 3 dukatów; baran
3 do 5 zł.; owca z jagnięcięm 3 do 4 zł; nie-
rogacizna 8 do 9; gęś od 15 do 20 gr.; kaczka
6 do 18 gr.; kurczę 6 do 8 gr.: 12 jaj za3 gr.
(Voyages pictoresques par la Pologne ete. con-
sistants en esquisses originales de vues et
faitcs dans le cours de voyages en annóes
1781—2—38 par. J. H. Miintz, major au ser-
vice de Pologne; rkpsm). Tenże Miintz w tym
swoim albumie widoków zamieścił: Vue de la
riviere 4 Korsun, i une vue de Korsun. R. 1787
d. 11 maja, w powrocie z Kaniowa, zjechał tu
król Stanisław August. Ks. podskarbi urzą-
dził przyjęcie okazałe. Król zajął pawilon, bo
pałac, lubo był zbudowany, ale wewnątrz nie-
wykończony. W dzień królewskiego przy-
bycia wieczorem pałac i ogród były wspaniale
uiluminowane. D. 12 zaś maja cesarz austryacki
Józef II, jadący dla widzenia się z cesarzową
Katarzyną II w Krymie, zawadził też o K,,
dla złożenia wizyty królowi polskiemu. Przy-
był też tu o 3 kwadranse na 4-tą i poszedł
wprost do pawilonu króla, w towarzystwie
tylko ks, Kińskiego, brata ks. Poniatowskiej,
gdzie z królem rozmawiał z półtorej godziny.
Potem drzwi się gabinetu otwarły i król pre-
zentował cesarzowi ks. podskarbiego, hetm.
Tyszkiewicza i pp. Mniszchów. Poczem ce-
sarz w dalszą wyruszył podróż. Król Stan.
August, bawiąc tu przez kilka dni, podziwiał
ogród w ślicznem położeniu, a także robił po-
wozem wycieczki za miasto, do Sachnówki,
także malowniczo nad Rosią położonej, gdzie
oglądał sławną mogiłę „dziewiczą* ezyli „„pa-
stuszą.'* Ks. podskarbi, chcąc upamiętnić ową
drogą chwilę pobytu królewskiego w K., na
place obszerny sprowadzić kazał dwanaście par
nowożeńców, którym Ślub dał dziekan ks. Lu-
bieki w obecności króla, i miał do nich prze-
mowę w starosłowiańskim języku. Gdy ślu-
bne obrządki zakończyły się, ks, podskarbi, dla
uwiecznienia pamiątki najjaśn. pana, wszyst-
kich tych nowożeńców od wszelkich, nietylko
wysług dworowi, ale i opłat dożywotnio u-

wolnił, i osobnym dla każdego dokumentem
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Wydanym zabezpieczył. Kiedy prawo o mia-
stąch zapadło na sejmie czteroletnim, król
Stan, August wydał dla K, z przedmieściami
i słobodą Pilipowką przywilej renowacyjny

2r., mocą którego nietylko wszystkie da-
Wne prawa mu zatwierdził, ale na zasadzie
Onst, sejmowej pomnożył i rozszerzył, za

wolne je uznając, od wszelkiej juryzdykcyi
ślemskjej, zamkowej i starościńskiej wyjmując
l tylko sądom asesorskim podległem czyniąc.
: adto tymże przywilejem całe terytoryum do
080 miasta należące, mieszczanom kors. wła-
śnością dziedziczną nadał (Arch. JZR., część

9, t. I, str. 539). Jakoż tego jeszcze roku, na
Mocy konst. sejmowej i tegoż przywileju, m.

-« magistrat swój urządziło i sąd miejski obra-
0. Ale ks. podskarbiemu nie udało się ze-
brać owoców swych starań i pracy: wszystko
Poszło na marne, Za zmianą krajowych oko-

iGzności książę, wyniósłszy się do Włoch,
Wszystkie dobra swoje rozprzedał, a że sstwo
08, było emphiteusis na lat 50, rząd rosyjski

zapłacił mu 100000 rs.
ą.ycznia, ukazem Rządzącego Senatu, Najmi-

Osciwiej mczko K. z przyległościami zostało
adane generałowi ks. Piotrowi Łopuchinowi
(Istor, mater. iz archiw. Gubernskoho Prawle-
Ma) Ks, Paweł Łopuchin, syn Piotra, dawny
Pałac rozprzestrzeniłi przycozdobił. Przepyszny
©ż ogród angielski przez niego został założo-
DYz wielkiem znawstwem i na wielki roz-
Miar. Sród ogrodu orze się głębiną stromych
SKał rzeka i na mnóstwo dzieląc się ramion,

t0ztrąca, się, szumi i pieni, a z gęstego drzew
Płaszcza tu i ówdzie kształtne i wypieszczone
Wyglądają domki, owite zieloną siecią blusz-
ZU1 w bzowych utulone krzakach. Wszyst-
0 to ponętnie zatrzymuje oko. W pałacu

malowidła i obrazy zagranicznych i rossyjskich
Mistrzów; kilka marmurowych statuii biustów,
o Thorwaldsena i Kanowy; tudzież ko-

: cya rzadkich numizmatówi broni starożytnej,
Taz zbiór starożytności wykopanych w K.,

 Askładający się z zabytków grobowcowych,
Popielnie, naczyń złotych, łańcuchów, pacior-

= Mieszkańcy twierdzą, że niema miejsca
K. na którem kopiąc, nie natrafionoby na

botłuczony graz, starożytność lub kości. Dzi-
©]sze mezko żadną budową, żadnym pomni-

ah nie przypomina starożytnego pochodze-
4. Jestto mczko, jak wszystkie inne, z ży-
R zajezdnemi domami i chałupami,
całą jego ozdobą są skaliste brzegi i wyspa
> Tzece Rosi, na której się wznosi pałac ksią-
Taj - Z drugiej strony miasta na drodze ku
= pieczy są tu wysokie wały i przekopy;
a niegdyś warowne. Pod te ogromne
> o. schronił się ubogi kościołek katolicki,
> 9 raczej kapliczka. Naprzeciw zamku stoi
Spaniąła murowana cerkiew ruska, Preobra-

Roku zaś 1799 d. 20
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żeńska, zbudowana przez ks, Piotra Łopuchi-
na. Druga lIlińska z drzewa, zbudowana
w 1701 r. O 7 w. od K. na wyspie śród
lasu stoi monaster pustynny Onufryjski, Był
on fundowany w połowie XVII wieku przez
Grzegorza Hulanickiego, pułkownika korsuń-
skiego. Tu w tym monasterze umarł metrop.
kijowski Dyonizy Bałaban w 16638 r.; tu
w tymże roku mnichem został Jerzy Chmiel-
nieki, Cerkwie dawne w K. były: cerkiew
Sergiejska (niewiadomo gdzie stała); Rożde-
stwa Boharodzicy (za miastem); Nikołajewska
(znajdowała się tam gdzie dziś pożarna baszta);
Woskreseńska i Spaska (gdzie dziś sadyby
Baranowa i Chwesenki). Dziś w K. mieszk.
obojej płci: prawosł. 2245; katol. 158; protest,
135; żydów 2000. Domów 400 żydowskich i
300 chrześciańskich, Wsie następne należą
dziś do K.: Arbuzin, Neterebka, Sachnowka,
Browachy, Korniłowka, Sotniki, Bitniki, Sa-
moridnia, Pieszki, Wyhrajów, Dacki, Tarasz-
cza, Sieliszcze, Suchiny, Kwitki, Pietruszki,
Karaszyn, Listwin, Kiczyńce, Turkińce, Pru-
szylce, Moryńce, Nabutów, Hnojenki, Nechwo-
roszez, Huta; razem 9226 dusz męskiej płci i
51132 dziesięcin ziemi. Z nowszych wspo-
mnień wypada zanotować, że w 1855 r. woj-
sko rozpędziło zbuntowane tłumy włościan
(ob. Pośmiertny rozkaz Otea Ant. Kowalsko-
ho w Kijewskoj Starinie, m, luty 1882, t. I, str.
387). Rodem był z K. Jan Kopecki, artysta
malarz, który żył w pierwszych latach panowa-
nia Stan. Augusta w Warszawie, i gdzie zostało
po nim. kilka znanych jego pędzla portretów
(Przegląd nauk., 1845, t. II, str. 577, i Sło-.
wnik malarzów E. Rastawieckiego, t. I, str.
334). Oto wykaz imienny dawnych starostw
korsuńskich: 1590 Aleks. ks. Wiszniowicki;
1616—1625 Jan z Zurowa Daniłłowicz; 1631
żona jego Zofia z Żółkwi Daniłłowiczowa, wo-
jewodzina ruska; 1631—1636 Stanisław Da-
niłłowicz; 1660 Jan Leszczyński wojew. po-
znański; 1674 Samuel Leszczyński oboźny w.
kor.; 1686 Stanisław Jabłonowski het. w. kor.;
1687 Józef Aleks. Jabłonowski, wojew. nowo-
gródzki; 1715 Teofila z Granowa Jabłonowska;
1765 Roch Jabłonowski; 1775 Kacper Roga-
liński, posiadacz emfiteutyczny; 1780 Stan.
Poniatowski, podskarbi litew. Oto zaś kolej
następstwa podstarościch i gubernatorów (nie
zupełna): 1599 Roznoszyński; 1616 Stanisław
Kraszowski; 1637 Przedrzymirski; 1646 Mi-
siun (dzierżawca); 1746 Błoński; 1761—68
Suchodolski; 1795 Jaczewski. Pułk zaś ko-
zacki kors. miał następnych pułkowników:
1634 Kiryk Czyż (z ręki rzplitej); 1637—38
Maksym Nestorenko; 1643 Żabokrzycki (z ręki
rzplitej); 1648 Oleksy Tucko; Moroz albo Mro-
zowicki (szlachcie);.... Iwan Mozyra....; 1650
Łukjan Mozyra;,... Hubajło; 1656 Iwan Pe-
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_ trenko;... Timofiej Anikijew; 1662 Hrehory
Hulanicki; r. 1671 Fedor Kandyba (trzy-
mał z Doroszenkiem); r. 1674 Michajło So-
łowej. Hdward Rulikowski,

Kozin, mko (dawniej Koziaków), leży w pow.
kaniowskim, od Kijowa w. 120, od Kaniowa 28,
przy spływie rzeczki Potoka do rz. Rossawy,
niosącej swe wody ku nurtom Rosi, i z nią ra-
zem pędzącej do Dniepru;, Poprzecinane wyży-
nami, przesnute dolinami, pięknem i uroczem
jest dorzecze tych dwóch rzek, może najponę-
tniejszych w kijowszczyźnie; tych rzek, do któ-
rych w oddaleniu tęskni tak rzewnie wieszcz

"ukraiński, wraz ze „Skalną czajką'* wołając:
„Ujrzęż kiedy moje wody, i
"Rossawę i Roś!*

Kozin dzisiejszy jest stosunkowo niedawnego
założenia, ale posada, na której się wznosi,
sięga bardzo starych czasów. W ustach miej-
scowego ludu przechowuje się dotychczas po-
danie, jakoby w nieznanym od nikogo peryo-
dzie czasu, na Ukrainie trzech jednocześnie
panowało władców (watażków): Perepiat, Pod-
kowa i Batih. Każdy znich mieszkał osobno
w korodku (bo wtedy jeszcze siół nie było,
tylko były horodki). Perepiat tedy przebywał
gdzieś za Białocerkwią; Podkowa w Kryłowie,
a Batih w K., w owym horodku, który stoi
dziś jeszcze nad Rossawą, pomiędzy K. a Ma-
słówką. Ale po prawej stronie tejże rzeki
wznosi się jeszcze dotąd inny horodek, w któ-
rym w one czasy zasiedli byli Turcy; dokoła
też wysokie powznosili ziemne usypy (wały,
mogiły) i z tych strzelali z łuków (bo wtedy

_ broni palnej, rusznic, nie znano jeszcze). Owoż
Turcy ci porozpędzali stąd ludzi, tak, że jedni
z nich pouciekali za Dniepr, inni na Polesie.
Ipotem tu też czterdzieści lat panowała pu-
stymią ete. (Czubiński: Zapiski, I, str. 301).
Legenda ta, luboć pomięszała przedhistory-
cznego Perepiata z dziejowym już Batyjem i
Podkową, a także z Turkami, nie zdaje się
wszakże zupełnie być ogołoconą z prawdy,
z którą w tem mianowicie się schodzi, że isto-
tnie położenie tak owych dwóch horodków
w K., jak i wielu innych w okolicy się znaj.
dujących, jak np. w Połstwinie, Masłówce,

_ Tahańczy, Berkozówce, Browachach, Moskalen-
'kach, Sałowym futorze (M. Grab.: Ukr. str.
64), najniewątpliwsze nosi piętno obrony tych
stron od głębszego stepu, t. j. od owych ludów
stepowych, najezdniczych, które tak w odle-
głej przedhistorycznej dobie, jak i w później.
szej dziejowej, pełniły tu wciąż pracę destruk-
cyjną, eo chwila cały ten kraj wyludniając i
w doszczętne obracając pustkowie. Owóż ho-
rodek ów koziński, prawdopodobnie przeddzie-

_ jowy, dotrwał, jak to wiemy nie z podanio-
(wych, ale już archiwialnych wskazówek, aż
do XY w., znany pod nazwą „„Horodyszcza Ko-
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ziaków*. Niebezpieczeństwo nie groziło wtedy
jeszcze od Krymu, a więc na całej owej grzę-
dzie międzyrzecznej (którą Roś i Rossawa za-
myka) owe puste uroczyska, horodki, zaczęły
się zwolna na miejsca zamieszkałe zamieniać.

Szczególniej Olelko Włodymirowiez, ks. kijo-
wski (synowiec króla Władysława Jagiełły),
postanowił, jak się zdaje, pustą kijowszczyznę
zaludnić, i w tym celu zapewne, osobom pry-
watnym tu i owdzie obszerną ziemską darowi-
znę wydzielał; między innemi dał też słudze
swemu, Olechnowi Juchnowiczowi, szerokie
pustki za Dnieprem, tudzież nad rz, Unawą,
Irpieniem i Zdwiżem, a nad Rossawą dwa ho-
rodyszcza: Połstwin i Koziakin (ob. Kornin).
Ten to Olechno Juchnowicz, odniósłszy z łaski
księcia, za wysługę, tak hojną ziemską posia-
dłość, przelał ją następnie na syna swego Iwa-
na, który znów zostawiwszy synów dwóch:
Fedka i Waśka, i córek dwie: Oryszkę i Ma-
rusię, zapisał dobra swe dwu wymienionym
synom, z tem jednak, żeby ciż synowie, eórki
jego a siostry swe Oryszkę i Marusię wydali
za mąż, dawszy w posagu ,po dwa ruble, po
dwie krowy i po dwa woły (ob, Kornin),
Atoli Fedko i Waśko Juchnowicze zeszli z te-
go świata bezpotomnie, i dobra ich spadły na
siostry: Marusię poślubioną Fedkowi Łożce,

i Oryszkę będącą za Seńkiem Proskurą. Dobra

zaś nad Rossawą musiały się zaludnić, bo nie
tylko horodki, jak Kozin i Połstwin, ale nowe
w nich, około tego czasu, występują w doku-

mentąch osady, jak Tahańcza i Towarów (pó-
źniejszy Międzyrzecz), które, mocą działu po-
między dwiema siostrami, Oryszce Proskurzy-
nie się dostały, Tymczasem srogi najazd Men-
dligireja w 1483 r. znowu kijowszczyznę wy-
ludnił, i Koziaków z Połstwinem, nie jako osia-
dłe miejsca, ale jako puste ponownie horody-
szcza występują w dokumentach. R. 1571 po-
siadał je, wraz z Towarowem (Międzyrzeczem)
i Tahańczą Bohdan Proskura. (Rejestr dawny
akt kijows, w zbior. Swidzińskiego). Atoli nie-
długo potem dobra te zaczęły cierpieć od zbyt
bliskiego sąsiedztwa z Kozakami lub aspiran-
tami w większej części tylko do wolnego ko.
zactwa, którzy całą tę okolicę dzierżyli w sta-
rostwach: kaniowskiem, korsuńskiem i bohu-
sławskiem, tudzież w Trechtymirowie przeby-
wając. Stąd Proskurowie, uciskani przez tych-
że Kozaków, narażani na ciągłą przemoc z ich
strony i zaczepki, musieli się w końcu z dóbr
posiadanych nad Rossawą wyprzedać. Jakoż
widzimy, że w 1618 r. jeszeze, Fedor i Jerzy
Proskurowie, Towarów (Międzyrzec), Tahań-
czę, Połstwin i Koziaków sprzedają Hieronimo-
wi Charlęskiemu, staroście kaniowskiemu, a
już później, bo w 1648, wieś Hrehorówkę (ko-
ło Trechtymirowa) Jerzemu Hołubowi, pułko-
wnikowi kozaków kaniowskich (Arch. chała-  
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lmgródeckie). Roku 1646 wszakże, Katarzyna
Z Leśniowskich Charlęska, wtorych ślubów ks.
tefanowa Czetwertyńska, zniechęciwszy się

do tych dóbr, z tegoż samego powodu co i Pro-
skurowie, to jest z powodu ustawicznych i do-
egliwych zajść sąsiedzkich z kozakami, sprze-
ała je możnemu ks. Jeremiaszowi Wisznio«
Wieckiemu (tamże). Tymczasem dojrzała woj-
na Chmielnickiego, i ks. Jeremiasz te dobra
howonabyte utracił, Kozacy się rozgościli
W bliższej ich okolicy, ile że w samej między-
Tzecczyźnie, same się tylko pustki rozpoście-
rały, Zycie na długo je opuściło. Jednakże,
0d cząsu do czasu, głuche te stepy pomiędzy
O8lą a Rossawą zdawały się od ludzi rosnąć;

tętniły hałaślilwym gwarem, brzmiały od
Szczęku oręża; jednem słowem zapełniał je
Tuch, wrzawa wojennego, obozowego życia.
0 też był to punkt zborny, zwyczajne miej-

SCG w którem się gromadziły zbrojne zastępy
Ozącze, wybierające się bądź na wyprawę

Wojenną, bądź na „radę czerniecką* powołane.
Sremiasz Wiszniowiecki, bohater wojen ko-

Zackich, umarł, jak wiadomo, w 1651 r. i do-
Ta międzyrzeckie spadły na syna jego, Mi-

chała, ale z tytułu, mie z rzeczy, albowiem
ugo jeszcze one pozostać miały w rękach ko-

zackich, Dopiero gdy kozacy znikli z wido-
swa i gdy się Ukraina uspokoiła, po zeszłym
W 1672 r. królu Michale Wiszniowieckim, tak
Wszystkie jego dobra, jak i międzyrzecczyzna,
„5% związków familijnych, około 1715 r.,
AZ na Janusza i Michała Serwacego ksią-

Wiszniowieckich; z tych Janusz wziął Mię-
apa 02, a Michał Serwacy Tahańcz z Poł-
Winem i Koziakowem. Ale był to czas, kie-
z Ukraina znowu zaczęła już wychodzić
= pustkowia: widzimy, że w 1734 r. Tahańczę

Przyległościami trzyma w dzierżawie niejaki
ichał Kalityński, chorąży bracławski (Arch.
s" ©z. III, t. IV, str. 66). Michał Serwacy
3 iBzniowiecki, hetman w. lit., umarł w 1744

„ OStątni z rodu, i kolosalne dziedziczne posia-
nz przeszły na jego spadkobierców ks.
z skich i Zamojskich. W 1750 r. nastąpił

ż a pomiędzy tymiż, i na schedę Katarzyny
amojskich Mniszchowej, prócz wielu innych,

Tzypądł klucz tahaniecki, ze wsiami Kluczni-
zh Holakami, Mielnikami, z folwarkiem i
wę skiem Berkozy, Połstwinem i Koziako-
am. Aledobra te, jak w tymże akcie dziel-
«jg powiedziano „,w stepach leżące, in parte
: ne, in parte od różnych zabrane”, z powo-
nieokreślonych dokładnie granie i spornemu

"e ogających tłumaczeniu cierpiały na „awul-
"RR które trzeba było „windykować* (Dział
Siiskich i Mniszchowej w zbiorach piszącego).
uiszchowa tedy, zbywając się kłopotu, prze-

sęaLeonardowi Maciejowi Swiejkowskiemu,
emu wojew. bracławskiego (potem kaszt, 
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kamienieckiemu i wojew. podolskiemu). Swiej-
kowski zaś był to dorobnik możny, który wła-
Śnie dóbr z „awulsami* wyszukiwał, aby ta-
kowe odzyskawszy, odprzedać potem korzy-
stnie, (Ob. o nim w Gawędach przeszł. dra
Ant. J., t. II, str. 20). Zaczął też od tego, iż.
najpierw wystarał się w 1775 r. na sejmie
o komisyą do rozgraniczenia Tahańczy ze sta-
rostwem kaniowskiem; jakoż wkrótce potem
komisąrze zjechali i utwierdzili granice pomię-
dzy dobrami sstwa a Tahańczą, Połstwinem i
Koziakowem. (Ob. Vol. leg. str. 309 i Seriaż
z arch. Lubomirskich w bibl. Ossol. we Lwo-
wie, Nr. 1403). W r. 1775 rządził Tahańczą
z ręki SŚwiejkowskiego niejaki Łukasz Trza-
skowski (Arch. JZR., ez. 6, t. II, str. 145).
Tymczasem r. 1774, jak wiadomo, sstwa kor-
suńskie, kaniowskie i inne zostały przez stany
rzpltej darowane królowi Stanisławowi Augu-
stowi Poniatowskiemu; ten zaś w 1777 roku
darował je następnie synowcowi swemu ks.
Stanisławowi Poniatowskiemu, podskarbiemu
litews. SŚwiejkowski tedy, uporządkowawszy
klucz tahaniecki, odprzedał go teraz temuż
księciu, który, w celu zaokrąglenia terytoryal-
nego dóbr swoich, nabył go, ile że Tahańcza
z Połstwinemi Koziakowem przedzielały do-
tąd jego posiadłości. Wiadomo, jak książę
podskarbi dbał o dobre zagospodarowanie
swych dóbr, przykupnem wielu włości rozsze-
rzył je, i ząludnił; Koziaków już od 1761 był
zaludniony; w tym też roku stanęła w nim cer:
kiew; jednakże dopiero za czasów Poniatow-
skiego wzrósł on w budowniejszą osadę, stra-
ciwszy swoje dawne nazwisko, wymienił na
nowe, t.j.na K. K. był „mały i „wielki,
Podanie, złożone w pamięci miejscowych star-
ców, utrzymuje, że K. ówczesny należał do
Kaniowszczyzny i że za księcia podskarbiego
lud wcale niewielką odbywał robociznę: „,buło,
powiadają, „wsią Kaniowczyna dniw 20
poorut', taj hodi*' (Czubiński, Zapiski, t. I, str.
30). Błędnie zatem podaje Pohilewicz, ja-
koby K, należał do sstwa bohusławskiego;
włość ta, jak to widzieliśmy, nie znajdowała
się nigdy w obrębie tego sstwa, ale zawsze od
wieków stanowiła wraz z. Tahańczą, a wprzó-
dy i z Międzyrzeczem, odrębną dóbr naturę,
oddzielne terytoryum, które dopiero za Ponia-
towskiego zlało sięw jednę dóbr masę, nie do
bohusławskiej wszakże lecz do kaniowskiej
należąc ekonomii. Ks. Stanisław Poniatowski,
wyniósłszy się do Włoch, wyprzedał się ze
wszystkich dóbr. Lud K. pamięta tę chwilę
i opowiada, że wyprzedażą dóbr Poniatowskie-
go trudnił się Jaczewski. Jakoż r. 1798 K.
przez tegoż Jaczewskiego (Teodora), plenipo-
tenta ks. Poniatowskiego, został sprzedany
Wincentemu Montresorowi,brygadyerowi wojsk
polskich i generałowi adjutantowi wielkiej
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buławy (ob. w archiw. kozińskiem: kontraktu

wieczystoprzedażnego 0 wieś Kozin, między

JOX. Stan. Poniatowskim a W. Wincentym

Montresorem brygadierem zawartego robo-

rata r. 1799 d. 26 Januar. w Kięgach "Sądu.

Głównego Grub. Kijow. departamentu wtóre-

go). Wincenty Montresor wyniósł K. na sto-

pień mczka i w nim zamieszkał, Uznane po-

wszechnie światło jego i enoty obywatelskie,

zjednały mu przyjaźń uczonego Tadeusza Cza-

ckiego, który z nim korespondował i bywał

gościem w domu jego. Montresor, jako mar-

szałek ptu bohusławskiego, opiekował się

szczególnie szkołą kaniowską, znajdującą się

w jego powiecie, usiłował dać jej stosowne

rozwinięcie i obudzić dla niej ogólny interes

mieszkańców; wielkie też koło niej położył

' zasługi, która, lubo nie była z pierwszorzę:

dnych, jednakże nie mało na oświatę tego kra-

ju wpływała. Qzacki z d. 21 lutego 1804 r.

tak pisze do Montresora: „Miałem honor bydź

w domu JWPana Dobr.... Chciałem mu zdać

sprawę o stanie szkół. kaniowskich, chciałem

w najważniejszej sprawie oświecenia wezwać

Jego światłej rady. Zachowuję sobie dopeł-

nienie tego obowiązku. Ufam, że, przez oświe-

coną gorliwość, przekonasz obywatelów, iż ża-

łować nie zechcą udziału małego dla szczęścia

dzieci, w ułatwieniu środków edukacyi......**

W innym liście tenże Czacki pisze do tegoż

Montresora: (1805 r. d. 15 lipca z Porycka):

„„Miałem honor w dniu dzisiejszym odebrać od

JWPana Dobr. łaskawą odezwę w interesie

szkół kaniowskich. Jesteś tych szkół prote-

ktorem, znasz miejscowe okoliczności, co uznasz

rzeczą potrzebną, ja z szanującą powolnością

przyjmę...... Ośmielam się przyłączyć przed-

stawienie o potrzebie wołyńskiego gimnazyum.

Wydrukowany teraz będzie cały plan. Pewny

łaskawego wsparcia JWPana Dobr., śmielej

stanę wśród obywatelów, by mówić o ich potrze-

bie. JW. Minister Oświecenia będzie wKijo-

wie dla ułożenia się o gimnazyum w Kijowie.

Magistrat daje na nie 10 tysięcy rs. kapitału.

Obszerne przedstawienie JW. Pankratiewa

przesłał mi ks, Czartoryski, lecz rozumiem, że

Panowie zostawią ten plan trudny do wykona-

nia miastu, aplan dogodniejszy swojej potrze-

bie ułożą.* R. 1834 uczony geolog i archeo- 

Koz

log franeuski Dubois de Montpóreux (Fryde-

ryk), wracając z podróży swej do Krymu, Kau-

kazu i Kaspijskiego morza, w domu Włady

sława Montrezora (syna Wincentego) w K.

jakiś czas przebywał, skąd czynił wycieczki

dla zbadania tutejszej okolicy, tak pod wzglę-

dem geologicznym, jako też i archeologicznym.

Owocem tych jego badań jest znane dzieło je

go: Des tumulus, des forts et des remparts de

la Russie occidentale, w którem ciekawą roz:

winął hypotezę o tak zwanych mogiłach wy-

drążonych (mardelles). Pamiątką jego też po-

bytu w K. jest w tutejszym parku bór sosno-

wy (rozciągający się na pezestrzeni 10 dzie-

sięcin), jego zasiany ręką. Niemniej w tymże

parku, z płonek wierzby kaspijskiej (salix

caspica) przez niego zasadzonych, obecnie po-

tworzyły się piękne klomby drzew. K. dziś

jest rezydencyą p. Władysława Montrezora

(syna Władysława, wnuka Wincentego), mar-

szałka ptu kaniowskiego, który w domu swym

bogatą kolekcyą zielników flory krajowej po-

siada; tudzież zasobną w tymże przedmiocie

bibliotekę. Znaną jest jego praca w druku:

„Spis rzadszych roślin w różnych miejscowo

ściach gub. kijow., podols. i wołyńs. rosnących

a znajdowanych, w latach 1877—8—i 9, Kijów

1882.* K. ogółem zawiera chrześciańskiej lu-

dności 1200 obojej płci, żydów 300; ziemi

dwors. 3000 dzies., w tej liczbie 500 dz. lasu.

Dom właściciela, park, cerkiew, kaplica kato-

licka, bóżnica, szkoła wiejska, sklepy, jarmar=

ki co dwa tygodnie i roczne, młyny wodne i

wietrzne, ekspedycya istacya pocztowa, emen-

tarz prawosławny i katolieki, Trakt poczto-

wy i linia telegraficzna, stacyą kol. żel. fastow-

skiej, Mironówkę łączące z m. Kaniowem. Ma-

jętność K. graniczy z dobrami: Jemczychą,

Berkozówką, Tahańczą, Mironówką, Jachnami

i Kutelewym futorem (który w 1799 r. wraz

z K, został przez ks. Poniatowskiego sprzeda-

ny brygadyerowi Wincentemu Montrezorowi

i następnie od tegoż odprzedany). W lesie

kozińskim: „jar tatarski* i „jar chołodny.* Na

granicy mczka K. ze wsią Masłówką nad rz.

Rossawą horodok, kształtu owalnego, otoczo-

ny potrójnym wałem. Podobnyż horodok jest

po drugiej stronie rzeki. Kdward Rulikowski.
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La i Laa (dok.), ob. Zoke (niem.).
aabe (niem.), ob. Zaduń,

, Laachendorf (niem.), ob. Zakendorf i Lal-
endorf, : |
kiLaak (niem.), pow. tylżycki, moczary, przez
a dawniej płynęła rz. Niemen, jak sądzą
= ogowie. (Ob. A. Weiss: Preuss. Littauen

Masuren, 1878, pag. 50, II). Ke. Fr.
str aasan (niem.), 1369 r. Zazan, wś, pow.

„„y8łowski, ma kościół paraf, katol. i pier-
Ę. na Szląsku z 1796 r. most żelazny na

dzie strzygłowskiej. Majorat hr. Burghauss.
waj nie. węgla brunatnego. Gisernia żelaza,
gie M2 fabryka maszyn, huta szkła, ce-

18, garncarnia, fabryka chemikalij.
ase (niem.), ob. Zasy, i

abli M (niem.), folw. dóbr Cieszowa, pow.
iniecki. Według Knie kol. do dóbr Strzebin.

1368 y 018 PSR 1228 r. Zasnitova parva,
azeni. ć j 1 . ;Rogchlitz, ik, wś, pow. jaworski, par. ewang

aba, rz., niem. Zlbe, ob. Zaża.
p» gabab (niem), folw., pow. węgoborski, st.
 pteinort,

Ma, Dab-Doben See (niem.), jez. na pruskich
5 ph, pow. węgoborski, zostajew związku

> lewientyńskiem. Kś, Fr.
Ż abagienen (niem.), wś, pow. labiewski,
*.P. Labiewo, |

gliną and (niem.), wś i dobra, pow. toszecko»
mk. p; nad Kłodnicą: 69 bud., 95 dm., 1189
rol; > obra, niegdyś Wilezków, mają 4758 mr.
Pach; 146 mr. łąk i 6000 mr. lasu (L., Nie-
ai Utz, Gliwice Stare, Petersdorf, Przyszów-
BE zechowice), wielką cegielnię, piec wa-
Osąd > gorzelnię. WŚ ma 908 mr. ziemi, 59
*nhiiępe katol. i walcownię żelaza Hermi-
(Wedł e (Labandhitte), r. 1848 założoną.
nicą ; © Knie do L. należą osady: Górów, Ku-
(1 młyn Kuźnieki). Par. K. dek, gliwi-

Słownik geograficzny. Tom V. -- Zeszyt 49.

Ww

ckiego 1869 r. miała 5168 katol.,

 

45 ewang.,
19 izrael, F. $.
Labanówka, karczma na obszarze dwor-

skim Szlachcińce, pow. tarnopolski.
Labardzie, ob. Zabdardzie,
Labaschke (niem.), folw. do miasta Stra--

bórka, pow. mielieki. | aiE
Labatag-Michel i Z.-Michel-Purwin, dwie

wsie, pow. kłajpedzki, st. p. Kretynga Niemie-
cka i Kłajpeda. O”
Labau (dok.), ob. Zadwń.
Labbehn (niem.), ob. Zażeź,
Labben (niem.) al. Gritz-Spuck-Z., WŚ, pów.

szyłokarczemski, st. p. Schakuhnen.
Labegow (dok.), ob. Zadiawa, i
Labegraschen (niem.), wś, pow. nizinny,

st. p. Seckenburg. i
Labehn (niem.), ob. Zebino, Lażeń (2).
Labehnen (niem.), Gr i K2., dobra ryc. i

folw., pow. prusko.iławski, st. p. Ureuzburg.
Labeik i Z.-Klocken, dwie wsie, pow. nizin-

ny, st. p. Kaukehmen. DR AA
Labeń, niem. Zabbełmn, wś, pow. lęborski, -

na Pomorzu.
Labendszoewen (niem.), ob. Zażędziewo,

pow. reszelski, i <aaś
Labendtken (niem.), pow.

Łabędki,
Łabens (niem.), pow. olsztyński, ob. Zadędź

świecki, ob.

al. Ohros.

Labenz (niem.), pow. chełmiński, ob, Zażędź.
Labenz (niem.), pow. lęborski, ob. Zubieniec,

Łabędź al. Lebinc (? według Zarańskiego).
Labenz-See (niem.), jez., ob. Zabędź.
Labenzowen (niem.), pow. reszelski, ob.

Zabędziewo 4
Labes-See (niem.), ob. Zawiezka.
Labiawa al. Labiewo, Lubiawa, Zabiawa,

niem. Zabiaw (dok, Labiow, Tabie, Lebbye, La-
begow, Labio), msto powiat, w obwodzie regen--

4.
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cyi królewieckiej, leży 6 mil na wsch. od Kró-
lewca, pod 54" 60” płn. sz. i 389 47" wsch. dł.
g., 4.7 m. npm., nad lew, brzegiem spławnej
Dejmy, 3 kil. od jej ujścia do zatoki Kuroń-

_' skiej. Ponieważ ta zatoka jest bardzo miałka
i burzliwa, dla tego przeprowadzono z Dejmy
aż do Gilgi spławny 18 kil. długi kanał, któ-
ry Wielkim Fryderykowskim przekopem na-
zywają (Gr. Friedrichs Graben), 1857 r. było
tu 243 dm, mk. zaś 1824 r. 2360, 1857 r.
3990, 1883 r. 4683, którzy po większej części
są ewang. i mówią po niemiecku. Dla Litwinów
mieszkających w pobliskich wioskach odpra-
wia się tu w ewang. kościele raz w miesiąc
nabożeństwo w litewskim języku. Murowany
kościół ewang. pochodzi jeszcze z krzyżackich
czasów i ma już przeszło 500 lat; ponieważ
stol na gruncie bardzo mokrym, dla tego mury
o jakie 4—5 stóp w ziemię się zagłębiły. L.
jest siedzibą zwyczajnych władz powiatowych,
mianowicie landrata, fizyka i notaryusza po-
wiatowego, miernika, budowniczego, inspekto -
ra tam i sądu okręgowego, przy którym jest
3 sędziów, 2 rzeczników. Prócz tego jest tu
filia banku państwowego, towarzystwo poży-
czkowe, apteka, drukarnia, browar, poczta 2-ej
klasy i st. telegr., która r. 1878 odebrała 3192
depesz, a wysłała 3164. Listów nadesłano do
poczty 150400; wysłano zaś 102400. Przeka-
zów pocztow. nadeszło 8876 w kwocie 437286
marek, wysłano zaś 12397 sztuk, reprezentu-
jących 706050 marek. Poczty idą do Królew-
ca, do Tapiawy wprost na dworzec, do Mela-
wiszek i do Niemenic. Liczba podróżujących
wynosiła 2472 osób, które zapłaciły 27172 m.
Najbliższast. kol.żel. jest w Tapiawie, ale r.
1888 rozpoczęto już roboty wymiarowe dla
nowej kolei między Labiawą a Tylżą przez
trzęsawiska nad zatoką Kurońską. Mieszkańcy
trudnią się rolnictwem, rybołówstwem a szcze»
gólnie szewctwem; prócz tego kwitnie handel
drzewa, któremu sprzyjają drogi spławne na
Dejmie, na Pregoli, na zatoce Kurońskiej i na
przekopie fryderykowskim. Dwom tartakom,
w mieście się znajdującym, dostarczają po-

_ bliskie lasy litewskie drzewa budowlanego
w wielkiej obfitości. Jarmarków odbywa się
tu 7 do roku: 3 kramne,3 na bydło i konie il
na płótno; dniami targowemi są środy i soboty.
Labiawa istniała prawdopodobnie już przed
przybyciem krzyżaków, lecz zamek tutejszy
został przez nich zbudowany dopiero po roku
1274 jak przypuszcza Tóppen (Seript. rer.
Prus. I, 184), aby sobie przezeń zabezpieczyć
żeglugę z Dejmy do zatoki Kurońskiej, a
stamtąd do Kłajpedy, dokąd już podówczas

 krzyżacy byli zapuścili swoje zagony. Tędy
chodziły niegdyś statki polskiei litewskie
z Niemna przez zatokę Kurońską, Dejmę i Pre-
gołę do Królewca, a cło na nie postanowione  
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r. 1433 dało powód do kary przeciw zakono-
wi. Aż do upadku zakonu był zamek labiawski
siedzibą wójtów (Pfleger), z których Voigt wy-
licza następujących: Wernicke 1288, Hans von
der Narbe 1457, Hans Reber (Rober) 1517 —
1523. Wójtostwo labiawskie należało do kom-
turstwa ragneckiego. Wielki kapitularz zam-
ku jest ozdobiony portretami;i herbami książąt
brunświckich. R. 1699 odnowiono te obrazy.
Dziś mieszczą się w tym gmachu władze rzą-
dowe i więzienie. Około zamku labiawskiego
toczyły się krwawe zapasy między krzyżaka-
mi a Litwinami. R. 1352 w lutym Litwini, na
których czele stali wówczas Olgierd i Kiejstut,
najechali znienacka Sambią. Dotarłszy do za-
toki Kurońskiej, podzielili się na cztery hufce,
z których trzy z bogatemi łupami uszły szczę-
śliwie do Litwy. Ostatni oddział jednakowoż,
i to właśnie ten, który wzdłuż Dejmy posuwał
się ku L., uprowadzając z sobą 400 jeńców,
wpadł tuż przy mieście w zasadzkę, którą mu
zgotował komtur ragnecki, Henryk Schinde-
kopf, i został tu pobity i zniesiony prawie do
szczętu. Resztą usiłowała ratować się ucie-
czką, ale lody na Dejmie i zatoca Kurońskiej
były za słabe, w skutek czego 500 ludzi, jak
powiada stary kronikarz Wigand (Serip. rer.
Prus, II, 519), tu zątonęło. W następnym roku
jednakowoż (1358) znowu wkroczyli Litwini,
chcąc pomścić klęskę, którą pod L. ponieśli, do
Sambii i, spaliwszy wiele wiosek, z wielką
zdobyczą wrócili do domu. W najstarszym
znanym nam przywileju labiawskim z XIV
stulecia, nadaje komtur ragnecki Kuno v. Lich-
tenstein (1392—1396) za czasów w. mistrza
Konrada v. Jungingen karczmarzom przed zam-
kiem i osadnikom tamże się znajdującym dwie
włóki lasu i zarośli, które mieli wykarczować,
za co byli zobowiązani odstawiać co rok kilka
tłustych gęsi do zamku. Mocą drugiego przy-
wileju z r. 1462 nadał w. mistrz Ludwik von
Erlichshausen za wierne usługi sołtysowi, ła-
wnikom i całej gminie przed zamkiem 3 włóki
bagien niedaleko młyna i tamy mad Dejmą
położone na pastwisko, z obowiązkiem dostar-
czania 20 tłustych gęsi na Ś. Marcin. R. zaś
1495 w dzień ś, Jakóba zapisuje Hans Scherff-
chen, komtur ragnecki, óśmiu wiernym kąrcz-
marzom w L. rozgart, na którym ich stodoły
stoją, na prawie chełmińskiem, nie wkłądając
za to na nich żadnych nowych obowiązków.
We wszystkich tych przywilejach jest mowa
o L. jako osadzie już od dawna istniejącej. R.
1642 posiadało miasto według urzędowej lu-
stracyi 31 wł., 8 mr. i 104 pr. kwadr. R. 1642
wyniósł elektor brandenburski, Fryderyk Wil-
helm III L. do rzędu miast. Za to mają mu
płacić prócz dotychczasowego czynszu przy
odebraniu nihiejszego przywileju 109 tal. i ty-
leż co rok na Ś, Marcin. Mieszkańcy mają się
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Tządzić prawem chełm. Nowa pieczęć, której
odtąd używać winni, ma przedstawiać na bia-
e] tarczy na wpół zielone z niebieskiej chmu-
Ty wystające ramię, a w ręku róg myśliwski,
8 dole ma się znajdować drzewo zielone, a

Nad tarczą żubry według dołączonego wzoru.
leszkąńcy miasta powinni burmistrzowi, soł-

Ysowi albo sędziemu jako i radnym i urzęd-
nikom sądowym być posłuszni, powinni na ich
Wezwanie dobrowolnie się stawiać i oczeki-
Wać ich rozkazów. Dalej ma każdy sumiennie
Wykonywać to, co nakazuje wilkierz, który
"m, podobnie jak innym naszym miastom, nada-
NY zostanie. Kto zaś w czemkolwiek przewini,
Ma według wilkierza być karany. Corok mają
się odbywać 4 jarmarki: w 4-tą niedzielę po

« [rójey i w poniedziałki: przed Wielkanocą,
Przed Zielonemi SŚwiątkami i przed Gwiazdką.
tiem targowym ma być sobota. Mieszkańcy

Mająj także mieć prawo warzenia piwa. Od kar
Pieniężnych będzie sołtys pobierał trzeci fenig
A kasą zamku 2 fenigi. Kary zapadłe w spra-
Wach kryminalnych będzie pobierał sołtys
BAM. TDochód z jatek jarmarcznych wpływać
ma dą kasy miejskiej. Dan w Królewcu d. 28
za 1642r.Dokument niniejszy przechowuje
JĘ jeszcze po dziśdzień w aktach magistrackich
aa: W historyi powszechnej miasto to pamię-
ne jest traktatem lebiawskim, zawartym d. 30
Paźdz, 1656 r. przez elektora brandenburskiego
:„Jderyka Wilhelma i Karola Gustawa, króla

pił pzkie8o, mocą którego ten ostatni odstą-
elektorowi i jego potomkom płci męskiej

wa Prusach Wschodnich i zwierzchnictwo
: tymże krajem i nad Warmią. Rzeczpo-
Politą polska układ ten traktatem welawskim
A ) w części zatwierdziła. Poznał też nie-
+ Fryderyk Wilhelm, że L. pod wzglę-

dla + strategicznym ważną zajmuje pozycyą;
kóm ©go rozkazał już r. 1657 miasto, którego
> endantem był wówczas Krysztof Hilde-
ać V, Nettelhorst, od strony połud. i zach.
ttyfikować, bo drugie dwie strony, gdzie

stoi zamek, były już od dawna głęboką fosąz ża
2.oezpieczone. Z dalszych wiadomości o L.
ło,jemy jeszcze następujące: R. 1680 by-

: u według ksiąg czynszowych 16 karczma-
ić 38 mk. posiadających domy w starem
qq (le, 22 mk, na przzdmieściach (Kahlenberg
n.. gaS86), trudniących się rolnictwem.  Je-

przędęca ZMarzy, burmistrz Neumann, który
Cząa 1 *ę płacił tylko 4 grzywny, płacił wów-
Tesztą _BTrzywien i22'/, szelągów -czynszu,
Także 15 każdy po 16 grzywien 52'/, szel.
cej s drudzy mieszkańcy płacili daleko wię-
mów,Wniej. R. 1692 liczono tu 100 do-
jeszcz ". za8 1725 już 110, ale ratusza i tedy
L. Gej było. R. 1812 przechodziły przez
MiG, i franeuskie, a Dejmą, Pregolą i Nie-

M szły duże łodzie z Żywością i amunicyą  
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dla wojska. 2L. była wtedy siedzibą francuską
kontr-admirała Baste, mającego główny do-
zór nad flotą transportową. Następnego roku
ciągnęły tędy niedobitki armii francuskiej i
stoczyły tu 2 styeznia 1813 r. małą potyczkę
z nieprzyjacielem. Większe pożary nawie»
dziły miasto r. 1685, 1689, 1721 i 1835. Zró-
dła: 1) Adresshandbuch von Ostpreussen 1857,
p. 194—195. 2) Altpreuss. Monatsschrift, IV,
p. 515—527. 3) Beckher: Beschreibung d. La-
biau, t. 2, str. 716, f. 721. 4) Preuss. Prov.
bliitter, rocznik 184b, p. 676. Powiat labiewski
leży między 54% 41 i 5074 półn. szerok,
a 38727 139? 28 wsch. dłg. geogr. i grani-
czy na północ z zatoką kurońską, na wschód
z pow. nizinnym (Niederung) i wystruckim,
na połud. z pow. wystruckim, welawskim i
królewieckim, a na wschód także z pow. kró-
lewieckim. Obszar ziemi wynosi 25 mil kw.
(czyli 106,355 ha.); blisko 5 milkw. zajmują
wody; mk. jest 51342. Jedynem miastem.
jest L. R. 1857 było w pow. 7 parafij ew.,
23 dóbr ryc., 66 szkół i około 47000 mk.,
Niemców */,, Litwinów '/,. Dziś stosunek ten
zmienił się znacznie na korzyść żywiołu niem.
Katolików było r. 1857 tylko 150, żydów 90.
Z większych rzek zasługują na wzmiankę:
Elxne, Śchwenboge, Kanał Timberski, Niemo-
nin, Gilia, Laukne i Parwe; są to wszystko
same niem. nazwy z wyjątkiem Gilii, którą
Niemcy zowią Gilge. Rzeka Elxne bierze
swój początek w pow. wystruckim, wstępuje
przy Eszerninkach w pow. labiawski, przerzy-
na go w północ.-zach, kierunku aż do Pippli-
nai łączy się tu z rzeką Schwenboge, przy-
chodzącą z południowej części labiawskiego
pow., który na małej przestrzeni dzieli od we-
lawskiego. Odtąd przybierają te dwie złączo-
ne rzeczki nazwę Kanału Timberskiego, który
się ciągnie na północ i pod wioską Timber u--
chodzi do Niemenicy. Niemenica przychodzi
z pow. nizinnego, wstępuje przy Pietrzykach
w pow. labiawski, przerzyna go aż do wioski
Timber w połudn, kierunku, zwraca się potem
na zach. i wpływa przy Niemenicąch (Nemo-
nin) do zatoki kurońskiej. Rzeczka Parwe
(niem.), mająca swe żródło w pow. wystru-
ckim, wstępuje pod Parwiszkami w pow. la-
biawski, tworzy potem w średnim biegu na
kilkomilowej przestrzeni granicę między temi
dwoma powiatami i wpada do rzeki Laukne
(niem.), która przychodzi od wschodu z, po-
wiatu wystruckiego i pod wioską Timber
(niem.) łączy się z wzmiankowaną już Nieme-
nicą. Mniejsze strugi są jeszcze: Aula, Dume*
i przekopy Beck-Grraben, Brase-Graben, Fau-
ler-Graben i Mauergraben. Rzeki te w mo--
krej porze.często występują z swego łoża i za-
lewają żyzne pola i łąki, Jeziór nie ma w po-
wiecie, ale w północnej części są rozległe trzę*
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sąwiska (das grosse Moosbruch), a w połu-
dniowej obszerne lasy (der grosse Baumwald).
Bite trakty przerzynają lab. pow. w następ.
kierunkach: 1) z Labiawy do Królewca na
20.6 kilometrowej przestrzeni; 2) z Królewca
doTylży (14,6 kil.); 3) z Labiawy na Lau-
kischken i Mehlauken do Wystrucia (40 kil.);
4) z Labiawy do Tapiawy (5 kil.); 5) z wioski
Agilla na Laukischken do Welawy (23 kil);
6) z Nautzken przez Sielkeim do Tapiawy (9
kil.; 7) z Mehlauken do Piplina (6 kil.) i 8)
z Viehof do Berwałdu (10 kil.). Drogi żela-
zne nie przechodzą dotychczas przez pow. lab. |-
Sądy okręg. są tylko w Labiawie i w Mehlau-
ken, gdzie jest po 3 sędziów. Pod względem

_ urodzajności jest gleba po lewej stronie Dejmy
daleko żyzniejsza, niż po prawej, gdzie jest
piaszczysta i bagnista. W końcu nadmienia-
my jeszcze, że w średnich wiekach osiadali tu
i polscy koloniści, czego według Kętrzyńs,,
dowodzą nazwy niektórych miejscowości, za-
chodzące w księgach czynszowych z roku
1436—87, jako to: Bartusze, Krokowo (Kro-
kau), Pliki, Pierogi (Pierragen), Popielki i o-
berskie (Ob. Kętrz., o Ludn. pols., str. 569).
W pow, lab. zajmuje rola orna 30.8 proc. ca-
łego obszaru, ogrody 1.2; łąki 13.4; pastw.
1.0; bory 348. Jeden hektar roli ornej przy-
nosi przecięciowo 12.6 mrk. czystego zysku,
I ha, ogrodu 15.3, 1 ha. łąk 13.5, 1 ha. pastw.
7.2, 1 ha. lasu 3.0. Przecięciowo przynosi
każdy hektar 7,5 mrk. zysku. K. Fr,

- Labiewo, ob. Zabiawa.
Labiewski powiat, ob. Zabiawa. |
Labiki, mały folwarczek w pow. borysow-

skim, własność Filipowiczów, ma obszaru
przeszło 130 mr. Al. Jels,

Labina, potok górski, wytryska w obr. gm.
Mikuliczyna, w pow. nadwórniańskim, na po-
dłoninie w Gorganie jaworniekim; płynie na
południe, już to lasem, już też połoniną, opły-
wając wschodnie stopy góry Żeńca (1153 m.),
i po 2 kil. biegu uchodzi z lew. brzegu do po-
toku Żeńca, lew. dopływu Prutu. Br. .

Labio, Zabiow (dok.), ob. Zabiawa.
Labischin (niem.), ob. Zadiszyn.
Labitsch (niem.), 1482 r. Zawatz,

kładzki, par, Kładzko.
Lablack (niem.) 1.) wś i folw., pow. ra-

stemborski, st. p. Korsze. 2.) I, dobra ryc.,
pow. labiewski, st. p, Seith. 3.) .,folw., pow.
gierdawski, st. p. Gierdawa.
Labodda (niem.), ob. Zoboda.
Laborcza (mylnie), rz., ob. Zatorcza.

- Laborianów, folw. pryw., pow. wilejski,
0 24 w. od m. Wilejki, | okr. adm., 1 dm., 15

wś, pow.

__ mk. (1866).
_ Labowischken (uiem.), wś, pow. darkiem-
ski, st. p, Sodehnen.

|
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„ Labraggen (niem.), dobra, pow. hazenpo-
cki w Kurlandyi, par. Sakkenhausen.
Labrenzischken (niem.) al. Gedwili. Paul,

os, pod Kłajpedą. -
Labschicken (niem.), folw., pow. darkiem-

ski, st. p. Jodlauken..
Labschiitz (niem.), ob. Zabisica.
'Labuch (niem.), Zabuck (dok.), ob. Zaduchy.
Labuessow (niem.), ob. Zebiszewo, al. Lu-

bieszewo. 4
Labuhn (niem.), ob. Zabunie, Lubań al. Le-

buno (? u Zarańskiego).
Labuhn (niem.), ob. Zeżuny.
Labuhnken (niem.), wś, pow. starogrodzki,

ob, Trzeżńsk, Szczyńsko (?).
Labun (dok.), ob, Zabuń.
Labun, nazywał się dawniej gaj święty

u starych Prusaków w ziemi dawniejszej Sam-
landyi. R. 1286 po wytępieniu Prusakówi
zajęciu tej okolicy przez krzyżaków, otrzymali
mieszkańcy nowo założonego miasta Królewca
prawo wolnego wyrębu drzewa w tym lesie
dla swojego użytku. Leżał ten las po drugiej
stroniej Pregoły aż do pola (campus) zwanego
wtenczas Laut, Ob. Perlbach, Preuss. Rege-
sten. Ks. F.
Labussow, ob, Lebiszewo, al. Lubieszewo,
LŁabusznia, wś, pow. bałcki, u źródeł Mo-

łokisza, gm. Pisarzówka, nieopodal drogi ode-
skiej, między stacyami Kodymą i Krutem. Mk.
1451, osud 250, ziemi włośe. 1912, dwors,
1598, cerkiewnej 150 dzies., parafia katolicka
w Kodymie, Cerkiew na miejscu pod nazwą
Wniebowzięcia, do której należy 1850 para-
fian. Dziedzictwo niegdyś Komarów, dziś Lu-
cyi Rusanowskiej,. | Dr, M.

Labusztyn al. Zadusztynek, nazywą się kie-
dyś wś czy folw. do dóbr Trankwice należąca
w pow. sztumskim, Powstała ta osada na sta-
rodawnem polu pruskiem zwanem Wissewil,
na pograniczu wsi Trankwie, Istniała r. 1669,
później albo inne imię przybrała, albo zaginę-
ła, gdyż pod nazwą dawniejszą nie jest znana.
Ob. Schmitt, Gesch. des Kreises Stuhm,
str. 255. Kś, P.
Labutowo, niem. Wipplarsdorf, wś w gm.

Bielau, pow. bilowiecki na Szląsku Austrya-
ckim.
Laca (2), niem. Sałzbrunn (ob.), powiat

opolski.
La easoici, Kasoja, folw. na obszarze wsi

Dragojestie, w pow. suczawskim. Br. G.
Lacczański potok, ob. Zacko.
Lacewicze, wś włośc. nad rz. Ryczą, pow.

lidzki, 3 okr. adm,, o ŻŻw, od Szezuczyna, 4
dm., 56 mk. (1866).

' Lacha. Tą nazwą mianują częstokroć dol-
ny bieg potoku Zalaską zwanego. Ob. Zała-
ska. Br. Q.
Lachawa (al. Zachowa), wś, pow. dobromil-
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- ski, 32 kil. na płn. zach. od Dobromiła, 10 kil.
na płd. od sądu powiat. i urzędu poczt, w Bir=

Szy,14 kil. na płn. wsch. od najbliższej stacyi

kolejowej w Załużu. Na zach. leży Dobra, na

płn. wsch. Dobrzanka i Leszczawka, na płd.

Wsch, Kreców, na płd. zach. Wola Krecowska

W pow. sanockim). Zabudowania wiejskie

s: dwór leżą w stronie płn. obszaru, a napłd.

0d nich grupa domów Nowawieś. Na granicy

płn, wsch. wznosi się góra Rowienka i docho-

dzi na krańcu płn. 556 m. wysokości. W płd.

Wsch., lesistej stronie obszaru wznosi się Ho-

Todek (al, Horodok) do 585 m. Wody z tego

joSzaru płyną na płd. i za pośrednictwem ma-

ego potoku wpadają do Tyrawy, dopływu

anu. W płd. zach. stronie obszaru dochodzi

najwyższy punkt do 545 m.  Własn. więk.
Mą roli ornej 120, łąk i ogr. 9, pastw. 18, lasu|

mr, 204; własn. mniej. roli ornej 175, łąk i

Ogr. 11, pastw. 22, lasu 38 mr. Według spi-

8U zr. 1880 było 196 mk. w gminie, 15 na
obsz, dwors, (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem kil-

unastu rzym.-katol.). Parafia rzym.-katol.

W Mrzygłodzie, gr.-kat. w Krecowie. Zu. Dz.

_ Lache (niem.), ob. Śmieszkowo, wś, pow.

Wschowski. |

Lachen (niem.), ob. Zachy.

" _ Lachi, ob. Zachy.
Lachiwci, ob. Zachowce.

Lachmierowice, niem. Zachmirowićz, dom.,

Pow, inowrocławski; 2 miejsc.: a) L., dom.; b)
Alsen, folw.; 1420 mr. rozl., 7 dm., 179 mk.,

ć 8 ew., 71 katol., 73 amalf. Poczta we Wło-

a ówie (Loslau) o 2.5 kil., tel. w Kruświcy

„ 09 kil, st. kol. żel. w Inowrocławiu o 24 kil.

Alegdyś dziedzictwo Wichlińskiego.

„jachmithle (niem.), młyny w dobrach szlą-

ich W. Borek i Kostellitz.

qy Achnica, struga w pow. lipnowskim, gm.

uchowo, płynie pod wsią Kamień kmiecy.

Lachnowka, ob. Zechnówka.

3 Lachocin (?), niem. Seedorf, według Zarań-

tlego, wś, pow. wyrzyski.

Lachów, ob. Zachów. |
gi Lachów, właściwie ZLaków, wś, pow. ros-

sielski, par. Niemokszty, leży między Betygo-

= a Paszkajciami, własność niegdyś Ukol-

kich, później Kochanów. Na łąkach L. ślady

ugiego wału ochronnego. >

_Lachów, dobra, pow. lepelski, 1 okr. polic.,

„be Ułła, własność Bohdanowiezów, przedtem

! awi Kossowów. Kaplica katol. z roku

"063. Ziemi dwors. 1283 dzies. M. K.
> Lachów, mały zaśc. w pow. mińskim, nad

= 5 wpadającą do Usy, © w. 4 na zachód

: óbr Nowosiołki, w okr. policyjnym koj-

ną aim, w par. kojdanowskiej położony;

doby "OŚĆ bezleśna i wzgórkowata, gleba

RA, | AL, Jel.

Lachów, wś, pow. ostrogski, o „13 w. na

skim (0d zach.).
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płd. od Ostroga; należała niegdyś do dawnej

rodziny Jeło-Malińskich, potem Sosnowskick,

i dziś jest w ręku Tomasza Oskara Bosnow-

skiego, znanego rzeźbiarza, Leży w okolicy

górzystej, ma glebę średnią, cerkiew parafial-

ną i szkółkę wiejską. Por. Dołocze i Kotuń

ka. Z. Róż.

Lachów, ob. Zachowa. +

'Lachow (dok.), ob. Zaszewo.

Lachów, szczyt i góra, w obr. Bilicza,

w pow. staromiejskim, pod 48?” 31 30 wsch.

dł. g. F.,a 499 28 7 płn. sz. g. U południo- - *

wych jej stóp, w dolinie potoku Bilicza, rozło-

żyła się wś Bilicz. Stoki tej góry pokrywają

pola orne. Na północny wschód od L. wznosi

się góra Huta (729 m.). Wzniesienie L. czyni

721 m. (szt. gen.) .  - BMG:

Lachów, potok górski, wypływa na poło-

ninie w granicznem paśmie Karpat wschodnich,

w ich dziale skolsko-delatyńskim, na granicy

Galicyi i Węgier, z pod szezytu Busztula

(1693 m.); płynie na północny wschód, two-

rząc granicę wzdłuż całego swego biegu mię-

dzy powiatami: kałuskim (od wsch.) a doliń-

Wpada do Łomnicy z lew.

brzegu, 3 kil. poniżej źródła Łomniey. Dłu-

gość biegu 3kil. Wody naderrwące. Br. G.

Łachowa, wś, pow. radomyski, par. pra«

wosł. Zańki (przed 1839 r. Borszcze), Śród

lasów, o 6 w. od Zaniek. Mk. 328 prawosł.,

95 katol. 5 izr.; 1784 r. było 150 mk. Dzies.

ziemi 671. Własność Szaramowicza,

- Lachowa, mylnie Zachów, wś, pow. bałcki,

ob. Zachowce. p

Lachowa 1.) ob. Zachawa. 2.) l, nazwa

pól i łąk w płd. stronie Strzelezysk, pow. mo-

ściski. j =

- Lachowce, wś włośc. nad Niewiszą, pow.

lidzki, 3 okr. adm., o 34 w. od Szczuczyna, 8

dm., 77 mk. (1866). z

Lachowce, wś rząd., pow. bałcki, gm.

Piszczanka, par. Krzywe jezioro. Dawniej

należała do dóbr królewskich, do folw. Po-.

|znańskiego; r. 1816 nadana na lać 12 genera-

łowi Mezencow i przez tegoż Janowi Bykow-

skiemu ustąpiona. Kwarta wynosiła 774 rs. 70

kop. L. mają 774 mk., 99 dm., 1084 dzies.

obszaru. Dr. M.

Lachowce, wś, pow. żytomierski, na płd.=

wschód od m. Kodni, par. Kodnia, przy trakcie

z Nikonówki do Leszczyna, ma kaplicę katol.

na cmentarzu, cerkiew drewnianą, gorzelnię. ©

|Własność w połowie Umińskich, w połowie

rządu. KMB:

-(/Lachowce, miasteczko, pow. ostrogski,

gm. L., o 17 w. od Jampola, o 40 od Ostroga,
nad Horyniem, par. Jampol, okr. polie, lacho-

wiecki (obejmujegminy: L., Siemionów, Uniów,

Pererosłów, Płużnów), kaplicę katol., młyny,
stawy rybne, piec wapienny. Była tu parafia
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katol. dek. ostrogskiego z kaplicami w Załużu,
Szunkach, Mikłaszach i Semenowie. W 1441
r. posiadał tę wś Denysko Mokosiejewicz za
przywilejem Kazimierza w. ks, litew. Później
L. miała posiadać królowa Bona, a około 1520
r. Daszko Kalenikowicz, którego córka wyszła
za Jaśka Sieniutę w 1538 r. Zygmunt I, za-
łatwiając spór o Lachowce pomiędzy Jarmo-
lińskiemi i Sieniutami, przysądził je ostatnim.
1588 r. Siefan Batory nadał miastu prawo
magdeburskie iinne przywileje. W 1617r.
stał pod L. obozem królewicz Władysław. Sie-

- niutowie utrzymywali tu kalwinów, ale Paweł
Krzysztof Sieniuta, przeszedłszy na katolicyzm,
wyrugował ich stąd i w 1612 założył kościół
dominikanów, do którego, stawszy się potem
aryaninem, sprowadził nauczycieli tego wy:
znania, z kolei wyrugowanych 1644 r, dekre-
tem trybunalskim. Do 1794 r. należały L. do
pow. krzemienieckiego, od tego roku do nowo
sformowanego pow. ostrogskiego zostały wcie-
lone. Za panowania Jana ILI, przez zajazd,
L. dostały się ks. Jabłonowskim. Z tych je-
den Dobrogost usypał na Horyniu groblę i
wyspę, na której zbudował drewniany zamek,
a Józef Aleksander ks. Jabłonowski wojew.
nowogrodzki, wymurował około 1745r. zamek
w kształcie pięciokąta, Przed 30 laty w pra-
wem skrzydle była już urządzona gorzelnia,
wołownia, browar. Kościoła z klasztorem ks.
franciszkanów już i śladu nie było, a reszta
budynków powoli przechodziła w ruinę. Sa-
mo mezko zabudowane na równinie a ku za-
chodowi rozpoczyna się pasmo wyniosłych
gór; jeszcze dotąd egzystują wały oddzielające
mezko od przedmieść Leoncina i Staryki. Ko-
ściół w 1866 r. odebrany i obrócony na cer-
kiew, a parafia została rozdzielona: jedna część
do Kuniowa, druga do Teofilpola, a trzecia
do Jampola; był tu jeszcze i trzeci kościół, ku
zachodowi na górze, przy drodze wiodącej do
wsi Wielkich Kaletyniec. Obecnie w L. jest
6 cerkwi. W 1768 r. byli i tu hajdamacy ukra-
ińscy; gubernator lachowiecki, o tem donosząc,
prosił o przysłanie wojska na obronę. Mko
niewielkie, błotne, z obszernym rynkiem, na
którym liczne jarmarki co roku się odbywają,
a najznakomitszy jarmark w dzień ść, aposto-
łów Piotra i Pawła. Jest tu synagoga ży-
dowska, szkółka parafialna dla wiejskich dzie-
ci, zarząd gminy i sąd gminny. Żydów obojej
płci liczy się do 2000, chrześcian do 800 głów;
stan wiejski zamożny, gleba czarnoziem dru-
giej klasy, pszenna. W mku L. urodził się
znany pedagog Teodozy Sierociński. Księ-
żniczka Teofila Jabłonowska, wyszedłszy za
ks, Liwa Sapiehę, wniosła tę majętność w dom
męża. Gdy ks. Sapieżyna za granicą w 1852
r. życie skończyła, majętność lachowiecka zo-
stała skonfiskowaną a w 1872 r. L. darowane
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generałowi Gallerowi. O L. obszernie w ,„Sta-
rożytnej Polsce'* Balińskiego i Lipińskiego,
jako też w „Kłosach* (tom XV, 45, 55) arty-
kuł Steckiego. Do klucza lachowieckiego na-
leżały wsie: Zemielińce, Suszowce, Mikłasze,
Tychomel i Czothuzów (to w ostatnich czasach:
a w dawniejszych): Hulowce, Książęcin, Bi-
sowka Wielka, Semenów, Daniłówka, Deny-
sówka, Turówka, Berezyńce, Wodyczki, Ka»
letyńce Wielkie, Kaletyńce Małe, Choroszów,
Kurjanki, Jurówka, Szymkowce, Dzwonki,
Okniny, Kaszczyńce, Unijów, Żyznikowee,
Niwki, Szunki i Warywodki. Te wszystkie
wioski ks. Teofila Sapieżyna jedne sprzedała
z wolnej ręki a inne wyszły z jej posiadania
przez kolokacyą. Z. Róż,

Lachowcee (al. Zachowiec, po rusku Zachiw=
cż), wś w pow. bohorodczańskim, tuż na płd.-
zach. od sądu powiat. i urzędu poczt. w Boho-
rodczanach. Na płd. wsch. leży Horocholina,
na płd. Żuraki, na zach. Hlebówka, na płn.-
zach. Sadzawa, na płn. Stare Bohorodczany.
Środkiem obszaru płynie Bystrzyca Sołotwiń-
ska, od płd. na płn., dzieląc się na ramiona.
Od lew. brzegu wpada do niej w obrębie wsi
Dźwiniacz (ob.) płynący od płd, zach., z Dźwi-
niacza, na płn. wsch. (z pot. Serednym i Hu-
benem od lew. brzegu), pot. Korczowy i pot.
Roseński, płynący wzdłuż granicy płn. zach.
W dolinie Bystrzycy, głównie na prawym jej
boku, leżą zabudowania wiejskie. Stronę płd.
zach. zajmuje las Oseredkie, ze szczytem 406
m. wys., stronę płd, wsch. las Dąbrowa. Własn.
więk. ma roli ornej 414, łąk iogr. 18, pastw.
50, lasu mr. 616; własn. mniej. roli orn. 1580,
łąk i ogr. 1587, pastw. 1262, lasu 18 mr.
W r. 1880 było 1947 mk. w gminie, 14 na
obsz. dwors. (obrz. gr.- katol, z wyjątkiem kil-
kunastu rzym.-katol,). Par. rzym.-katol.w Bo-
horodczanach, gr.-katol. w miejscu, dek, boho-
rodczański, archidyec. lwowska. We wsi jest
cerkiew, szkoła niezorganizowana i kasa po-
Żżycz. gmin. z kapit. 1578 zł, Za czasów pol-
skich należała wś do dóbr koronnych ziemi
halickiej, do dóbr Bohorodczany. R. 1787 za-
jął ją rząd austryacki wraz z innemi wsiami
do tych dóbr należącemi dla salin, a w r. 1837
sprzedał ją wraz z Bohorodczanami (miastem)
i Sadzawą Franciszkowi hr. Stadionowi. Wieś
ta wspominana w r. 1441 (ob. Akta grodzkie i
ziemskie, t. I, str, 27) przy sposobności, gdy
Jan z Buczacza, starosta trębowelski, obowią-
zywał się wypłacić Piotrowi Odrowążowi,
wojewodzie lwowskiemu, 300 grzywien. Ten
Jan z Buczącza był wówczas właścicielem
wsi. Lu, Dz.
Lachowce, Zjachuwci, węg. O-Lehocz, wś

w hr, użhorodzkiem (Węg.); kościół paraf. gr.-
katol., winnice, lasy, młyny wodne, 447
mieszk. H. M.



Lac

Lachowice, dawniej Zubdnica, także Koby-
anką zwana, wś w pow. żywieckim, w dye-

<ezyj krakowskiej, dekanacie suskim, w oko-
7. górskiej, na południe od gościńca susko-

Ywieckiego, w dolinie potoku Lachówki, do-

pływu Stryszawki, od Suchy na zachód 8 kil.
Taniczy od północy z Kukowem, od wschodu

że Stryszawą, od południa z Koszarawą a od
zachodu z Kurowem, Pewelką i Huciskami.

schodnią granicę tworzy dział wzgórzysty
aWworzynązwany, południowa jego część po-
Tyta lasami i tutaj wznosi się szczyt Solniska
zwany (848 m.); z działu tego spływają liczne

strugi do Lachówki, między innemi potoki
Wątrobów i Wojtaszków. Zachodnią część
Obsząru przerzynają potoki Kurówka i Mocz-
manka, Doliną potoku Lachówki, w której
SIĘ wś rozłożyła, wiedzie droga z doliny su:
skiej do doliny Koszarawy. Wzniesienie wsi
NA górnym jej,końcu, na granicy z Koszarawą,
Przy karczmie, czyni 647 m., koło kościoła
W dolinie potoku 424 m. W południowej stro-
Mie wsi na zachodnim brzegu Lachówki roz-
Pościera się kilkanaście chat, które się zowią

Talami i Zagrodami; chaty, leżące nad poto-
iem Wojtaszkowym, zowią się Wojtaszkami.
Szar więk. pos. wynosi roli orn. 56, łąki

O8T. |, pastw, 25, lasu 1414; mniej. zaś pos.

gacimuje roli orn. 1687, łąk i ogr. 168, pastw.
36, lasu 254 mr. W r. 1869 zabudowań
Worskich 4, chłopskich 279; mk. 1872 (895

ję” 977 kob.); a wr. 1880 mieszk. 1929.
= miejscu szkoła ludowa filialna, jednoklaso-
: 4. Parafia łać. w miejscu, Kościół drewnia-
1 P. n. św. Piotra i Pawła, zbudowany wr.
» 89 przez Teresę hr. Wielopolską, poświęca-

RE r. 1855 przez Józefa Alojzego Pukalskiego,
iskupa tarnowskiego. Pierwotnie należały

_ „Achowice do parafii w Krzeszowie, od r. 1636
> filia do parafii w Suchej, a w r. 1841
Worzono tu samodzielną kapelanią. Jest tn
s że kaplica murowana. Według szem. dyec.
w z r. 1888 liczy ta parafia 2071 dusz
Ym.-katol., 16 żydów. Sąd powiatowy i

Pocztą w Suchej. Należy do spadkobierców
Po Ś. p, Aleksandrze hr. Branickim, Br. G.

w Lachowice 1.) podróżne (po rusku Zacho-

s, podorożni), wś w pow. żydaczowskim, 20
a * Ra płd. i płd. wsch. od Żydaczowa, 7 kil.
s zach. od sądu powiat. i urzędu poczt.

Urawnie. Na płn. leżą Jajkowce, napłn.

= i wsch. Włodzimirce, na płd. wsch. i
Pid. Lachowice zarzeczne, na płd. zach. Sula-
o na zach. Izydorówka, na płn. zach. Kre-

wa w. Wzdłuż granicy płd. płynie na pewnej
zi Świca, dopływ Dniestru, od zach.

u Wsch.; od lew. jej brzegu wypływa jedno

Mię, (, zw. pot. Roztok i płynie zrazu na

da wWsch., potem na wsch. do Włodzimirzec,

 Bdzie ię znowu łączy z głównem łożyskiem. 
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Płn. część obszaru przepływa dopływ Dnie--

stru Krechówka. Wchodzi ona tu z Krecho-

wa, płynie na wsch. a potem na płn. wsch.

do Włodzimirzec. Na lew. brzegu Roztoku

leżą zabudowania wiejskie (cerkiew 264 m.),
na lew. brzegu Swicy część wsi Demnia lacho-

wieka (al. Demny); w stronie płn. wsch. na

praw. brzegu Krechówki grupa domów Ma-

rynka (al. Marynki). W stronie zach. leży

las Switlańka; najwyższe jego wzniesienie wy-

nosi 271 m. Własn. więk. ma roli orn. 485,
łąk i ogr. 180, pastw. 202, lasu mr. 736; włas.

mniej. roli orn. 1025, łąk 1ogr. 632, pastw.

184 mr. W r. 1880 było 897 mk. w gminie,

38 na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat. z wyjątkiem

50 rzym,-katol.). Par. rzym.-katol. w Zura-

wnie, gr.-katol. w miejscu, dek. żurawieński,

archidyec. lwowska. Do parafii należą Izy-

dorówka i Krechów. We wsi jest cerkiew,
szkoła niezorg., i kasa pożycz. gmin. z kapit.

1222 zł. w. a.; dwór, folw. i młyn. 2.) U.

zarzeczne (al. podgórne, po rusku Z. cariczni), |

wś w pow. żydaczowskim, 22 kil. na płd. płd.

wsch. od Żydaczowa, 9 kil. na płd, zach. od

sądu powiat. i urzędu poczt, w Żurawnie. Na

pła. leżą L. podróżne, na wsch. Dubrawka, na.

płd. Czerteż, Łysków i Korczówka, na zach,

Sulatycze. Płn. część obszaru przepływa Świ-

ca z Sulatycz od zach. na płn. wsch., krętym

biegiem, tworząc w środkowej części biegu

granicę od L. podróżnych, Zach. część ob8za-

ru przepływa Dubrawka, dopływ Świcy.

Wchodzi ona do wsi z Łyskowa i płynie na

płn. wsch. do Dubrawki. Wzdłuż granicy od
Czerteża płynie pot, Podbereza, dopływ Lu-

tynki, od zach. na wsch. W środku obszaru

leżą zabudowania wiejskie, Na płd. od nich

wznosi się jedno wzgórze do 306 m. W stro-

nie płd. zach. leży las Brzezina. Włas. więk.

ma roli orn. 153, łąk iogr. 59, pastw. 115,

lasu mr. 92; włas. mniej. roli orn. 559, łąk i

ogr. 87, pastw. 755 mr. W r. 1880 było 869
mk. w gminie, 3 na obsz, dwor. (obrz. gr.'kat,
z wyjątkiem kilku rzyra.-katol.), Par. rzym.-
katol. w Żurawnie, gr.-katol. w miejscu, dek.

żurawieński, archidyec. lwowska. Należą do

niej Łysków i Korczaków. We wsi cerkiew,

szkoła niezorg. i kasa pożyczk. gminna z kapit.

1223 zł. w. a, a: Lu. Dz.

' Lachowice, częśćChlebowie Wielkich, pow.

bobrecki.
Lachowicze 1.) Górne, folw. szlach., pow.

trocki, | okr. adm., 24 w. od Trok, par. Kieto-

wiszki, 3 dm., 35 mk. katol. R. 1850 włas.

Zielińskiego. 2.) L. Dolne, wś szlach., pow.

trocki, tamże, 4 dm., 44 mk. katol. 8.) L.,

folw. różnych właścicieli, nad bezimiennym

strumykiem, pow. wilejski, o 49 w. od m.

Wilejki, 3 okr. adm., gm. Miadzioł, 1 dm., 8

mk, kątol. 4.) L., wś rząd., nad rzeczką Ko-
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majką, pow. święciański, 3 okr. adm., o 30 w.
od Swięcian, 29 dm., 243 mk., z tego 240) kat.,
3 żydów. 5.) Ł., folw., pow. wilejski, 3 okr.

- adm., o 49w. od Wilejki, 3 dm., 23 mk. pra:
wosł. (1866).
Lachowicze, wś, pow. kobryński. Była

tu kaplica b. parafii katol. Braszewicze.
Lachowicze 1.) mko i dobra w dawnem

województwie nowogródzkiem, teraz w gub.
mińskiej, w pow. słuckim, o 84 w. od Słucka,
nad rzeką, nie Daradem jak inni podają, lecz

nad Wiedźmą, z zarządem gminy lachowickiej,
składającej się z 14 starostw wiejskich, 35
wiosek, 3217 włościan płci męskiej; okr. poli-
cyjny 2 klecki; mko drewniane ma dm. prze-
szło 350, zasiedlone przeważnie przez żydów
i nieco tatarów, od czasu Witolda tu żyjących;,
posiada do 2000 mk. obojga płci, cerkiew,
szkołę żydowską i meczet tatarski, O założe-
niu tego miejsca niema żadnych śladów. Staro-

- żytna ta osada stanowiła własność korony do
wieku XVI i będąc kiedyś silną warownią,
po kilkakroć zapisana jest w dziejach kraju.
W wieku XVII widzimy L. we władaniu mo-

 żmej rodziny Chodkiewiczów, którzy mieli tu
zamek, upamiętniony przebywaniem nieśmier-
telnego hetmana Karola Chodkiewicza. Z kolei
L. przechodzą do Sapiehów, a w 1775 r. za-
garnął je wszechwładny, chciwy biskup wi-
leński Ignacy Massalski; lecz sejm tegoż roku
chcąc, aby silna forteca lachowieka pozostała
w zawiadywaniu państwa, postanowił zamie-
nić królewszczyznę lachowicką na starostwa
połągowskie, mejszagolskie i szyrwinckie
z przyległościami, które to dobra na Źmudzi
oddano za L, Massalskiemu (ob. Vol. Leg., t.
VIII, f. 657). W r. 1660 Chowański przez
pół roku dobywał twierdzy lachowiekiej, gdzie
się zamknęła z całym majątkiem okoliczna
szląchta. Michał Judycki, wojski rzeczycki,
długo broniąc tej warowni, okrył się nieśmier-

_. felną sławą i doczekał się chwili, w której
sławny wódz Stefan Czarniecki, idąc mu na

"_ odsiecz, wraz z hetm. Pawłem Sapiehą zniósł
całą armią Chowańskiego pod Połonką, L.
oswobodził i obóz kosztowny nieprzyjaciela
zabrał (opis bitwy w Pamiętnikach Paska, str.
90). Sejm z r. 1661, biorąc pod uwagę straty
mieszkańców lachowickich i ezterokrotną pożo-
gę miasta, uwolnił je na lat 9 od wszelkich
podatków i powinności rządowych, a hetm.
w. ks. litew. Pawłowi Sapieże, ówczesnemu
dzierżawcy L., dozwolił chować w twierdzy
200 piechoty na żołdzie państwa (ob. Vol. Leg.,

"IV, fol. 820—821). Nadto król Jan Kazi-
mierz i sejm, chcąc wynagrodzić odwagę Mi-
chała Judyckiego, folwarki jego w pobliżu L.
leżące: Hołdowicze i Denisowszczyznę na lat
30 od wszelkich podatków uwolnił i polecił
wypłacić Judyckiemu 21400 zł. bonifikaty za 
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poniesione uszczerbki w czasie wojny (ob. Vol.
Leg., IV, fol. 809—810). Ponieważ pow. mo-
zyrski podlegał okupacyi rossyjskiej, konsty-
tucya więc 1661 r. postanowiła, aby sejmiki
mozyrskie do czasu spokojnego odbywały się
w L. (ob. Vol. Leg., IV, fol. 828). W dobie
północnej wojny, w r. 1706, pozycye około L.
zajmowali Rossyanie. Tu wysłał Karol XII
swych jener. Trautfettera i Krejca, którzy
obległszy L., po kilku miesiącach wzięli
twierdzę szturmem9 maja, a miasto w perzy-
nę obrócili (ob. Pamiętniki Zawiszy, str. 241).
W r. 1709 po dwakroć zdobywali Rossyanie
w L. sprzymierzeńca króla Stanisława Lesz-
czyńskiego Mazepę, który się tu zamknął
z mężnymi swymi Kozakami. Kościół farny
fundował Karol Chodkiewicz, lecz spalony
w wojnach, podźwignął na nowo z muru Michał
Massalski het. w. ks. litew. W tym właśnie
kościele (dziś cerkiew prawosławna), w skle-
pach spoczywają w zapomnieniu zwłoki nie-
śmiertelnego w narodzie Tadeusza Rejtana.
W r.1793 hrabstwo laahowiekie dostał Szy-
mon Kossakowski (ob. u Kołłątaja: O ust. i
upadku konstyt. Pols. 3 maja, cz. II, str. 252).
Dobra te „,lenne* do dziś dnia są w ręku rodzi-
ny Kossakowskich; od 1881 wyłącznie należą
do hr. Stanisława Kossakowskiego; składają
się: z mezka L., folw.: Mysłoboże, Kamionka,
Hulicze, Zerebkowicze, Stare Lachowicze, Zu-
bielewicze, Swiskowszczyzna, Ożewicze, Hoł-
dowicze, Litewka i Trockie; mają one obszaru
7663 mr. w glebie wybornej; miejscowość
bezleśna, w okolicach są płaszczyzny niezmier-
ne (z tego więc powodu często odbywają się
tu wielkie manewra kawaleryi, zwykle kon-
systującej w stronach słuckich i nowogródz-
kich). Kahał lachowicki płacił niegdyś hiber-
ny 600 zł. (ob. Vol. Leg., VI, fol. 354). Była
tu parafia katol. dek. słuckiego, z kaplicą
w Peretrestach. 2.) Ł., trzy w pobliżu siebie
leżące wsi nad Niemnem w pow. nowogródz-
kim, w okr. polic. niehniewickim, razem osad
80, grunta i łąki dobre, lud zajmuje się rolni-
ctwem i flisactwem. 38.) L., wś i folw. w pow.
pińskim, w okr. police. lubieszewskim, w obr.
gm. dubojskiej, ku granicy pow. słonimskiego,
przy gościńcu wiodącym z Wólki Dostojew-
skiej do Janowa; wś ma cerkiew, osad 23; folw.,
dziedzictwo Ordow, ma obszaru 2133 mr.
w glebie lekkiej, Niegrodowe sstwo lachowi-
ckie, w wojew. brzesko-litewskiem, pow. piń-
skim, podług spisów podskarbińskich z roku
1569 (dobra L. z przyległościami) należało do
dóbr stołowych królewskich. W r. 1776 po-
siadał je Onufry Bęklewski, opłacając z niego
kwarty złp. 400 a hyberny złp, 120. Z po-
wodu nader wielkiego zniszczenia tego sstwa
w latach 1661 i 1678 r. przez wojska nieprzy-
jacielskie, stany rzpltej na sejmach z tychże
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lat uwolniły te dobra od wszystkich bez wy-
Jatku opłat skarbowych. 4.) Ł., wś w środku
POw. mozyrskiego, na bezludnem Polesiu, nad
sławnem jez. Żyd albo Kniaź, w okr. police.
mińskim, ma osad 36; lud prawie wyłącznie.
Tudni się rybołówstwem; w około olbrzymie
mocząry i niedostępne bagniska. 5.) L, wś
i duże dobra w pow. mozyrskim, w okr. polic.
skryhało wskim, nad rzeką Mytwą; wś ma osad
1;dobra, od r. 1874 własność Razańskich,
mają obszaru około 21970 mr; miejscowość
ardzo odludna, dzika, poleska, grunta piasz-

Czyste, łąk obfitość, | AL. Jel.
Lachowicze, wś, pow. sieński, gm. Lukorl,

Obra dziedziczne rodziny Korsaków; ziemi
Używalnej 325 a nieuż. 16 dzies. A. Ch.
Lachowiec 1.) wś nad rz. Raciążnicą, pow.

płoński, gm. Dziektarzewo, pąr. Baboszewo,
Odl, o 14 w. od Płońska, ma 12 dm., 114 mk,,
239 mr. gruntu. W 1827 r. 9 dm., 71 mk.

.) Ł., pow. ostrowski, gm. Komorowo, par,
Wąsewo. |
Lachowiec, ob, Zachowce.
achowizna, ob. Zachowskie.

Lachówka, wś, pow. bialski, gm. Dobryń,
Par. Piszczac (rus. Horbów). W 1827r. 12
dm,, 78 mk,; obecnie 26 dm., 249 mk,, 564
MW. roz], Wchodzi w skład dóbr rządowych
Horbów (ob.).
Lachówka, ob. Łechnówka.

; Lachówka 1) wś w gm. Zabłocie, pow.
_ dzki, 4 okr, adm., nad rz. Lebiedką; od Lidy

W.34, od Wasiliszek w. 1; dm. 3, mk, 30
/znania rzym.-katol. 2.) L., zaśc. w tejże

minie, dm, 3, mk, 29 wyzn. rzym.-katol. 5)
kc hutor szlach., pow. oszmiański, 1 okr.
kę 9 14 w.od Oszmiany, 3 dm. 32 mk.

atol, (1866). |
achówka 1.) wschodnie przedmieście mia-

. gubernialnego Mińska, zabudowane nad
Wisłoczą, zasiedlone przeważnie ludnością ży-

ny ską, odznacza się obszernemi młynami,
byyWającemi się Plebańskie, gdyż niegdyś
yły własnością plebanii mińskiej. Letnią

fale tu się zwykle urządzają kąpiele. 2.) L.,
MAC: 1 zaśc. w pobliżu siebia leżące, w pow.
iiskim, przy gościńcu wiodącym z Mińska
> mką Rakowa, prawie na pół drogi pomię-
st  Starem Siołem i Jarkowem.  Folw. jest

a8nością Fidlera, ma obszaru przeszło 217
. »Z480, osąd 4; miejscowość wzgórkowata
= O8Ć lesista, grunta mierne. 3.) L., wś
RR borysowskim, w gm. ziembińskiej, ma

% p” miejscowość górzysta i kamienista;
a olicach wrzała najstraszniejszą bitwa pod-
W tejterady Francuzów w 1812 r. po roz-

= mie berezyńskim. |. Al Jel.
achówka, folw. w obr. wsi Zembrzyc,

„Pow. wadowiekim. - Br. G.
achówka, potok górski, wytryską w obr.  
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gm. Lachowic, w pow. żywieckim, w połudn.-
zachod. stronie wsi, na półn.-wschod. stoku
góry Wytrzyszczonia (742 m.). Płynie na
północny wschód przez wś Lachowice, poniżej
których przerzyna gościniec żywiecko-suski
i na obsz. gm. Stryszawy uchodzi z lew. brze--
gu do Stryszawki. Z lew. brzegu przyjmuje:
potoki: Kurówkę, Moczniankę ij Kocońkę,
a z prawego Wątrobów i Wojtaszków. Wzdłuż
doliny tego potoku ciągnie się droga łącząca
dolinę suską z doliną Koszarawy. Długość
biegu czyni 12 kil. Spadek wód podają na-
stępujące liczby: 601 m, (źródło); 499 m. (ko-
ło chat Zagrodami zwanych); 424 m. (ujście
Mocznianki); 395 m. (most na gościńcu żywie-
cko-suskim); 360 m. (ujście). Pędzi kilka mły-
nów w Lachowicach. Zo W
Lachówka, południowy czubek góry Krze-

mionki (0b.). pk
Lachowo, wś, pow. szczuczyński, gm. Gra-

bowo, par. Lachowo. Leży o 3 w. od linii
granicznej od Prus, posiada kościół par. muro-
wany, szkołę początkową, 30 dm., 2114 mr.
obsz. W 1827 r. były tu dwie oddzielne wsie
t. n.: I-a miała 27 dm., 101 mk.; II-4a 8 dm,,
46 mk, WŚ tę wspominają dokumenta z 1437
r. (Gloger, Ziem. łom.). Podług wiadomości
z r. 1866 rozl. folw. wynosi mr. 895, grunta
orne i ogr. mr. 185, łąk mr. 14, lasu mr. 500,
pastw. i zarośli mr. 110, nieuż. i place mr. 86. -
WŚ L. osad 31, z grun. mr. 342, Kościół tu-
tejszy w r. 1211 wzniesiony z modrzewia, wie-
lokrotnie był naprawiany i podpierany tro-
skliwie. R. 15938 innowacya erekcyi nastą-
piła, Lecz mimo to runął 1817 r. w skutek
burzy. Odtąd proboszczowie starali sięo od-
budowanie kościoła, ale, w skutek rozmaitych
przeszkód, swoich starań do skutku nie dopro-
wadzili. Dopiero obecny proboszcz ks. Pogo-
rzelski, pozyskawszy pozwolenie, zaczął budo-
wać kościół w 1874 r. i po czterech latach nie-
zmordowanej pracy wzniósł świątynię w stylu
gotyckim, podługrysunku Adama Skowroń-
skiego. Długość kościoła wynosi stóp 10675,
szer. st. 40, a wysokość do gzymsów stóp 26.
Par. L. dek. szczuczyński, dawniej wiski, ma
3740 dusz. |
Lachowo, zaścianek nad Lebieżadą, pow.

oszmiąński, 4 okr. adm., 109 w. od Oszmiany,
1 dm., 19 mk, katol. (1866).
Lachowo 1.) osada w pow. mińskim, wła-

zność Grurczynowicza, ma 180 mr. 2.) L., wś
w pow. nowogródzkim, nad rozległemi błonia-
mi, przylegającemi do rzeki Niemna, przy dro-
dze wiodącej ze Szczors do Ławryszewa,
w stanie polic. niehniewickim, w glebie wy-
bornej, ma osad 28, należy do gminy szczor-.
sowskiej. | | AlJel.
Lachowo, dobra, pow. lepelski, par. Ułła.

Własność ssrów Józefa Bohdanowicza, ma wraz
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z folw. Prowdy 1283 dzies. ziemi dwors.; ka-
plica katol. |

/ Lachowo, wś, pow. jelnieński gub. smo-
leńskiej, o 50 w. od Smoleńska. R. 1812 d.
1 listop. bitwa Rossyan x Francuzami, Por.
Jelnia.

Lachowo, mko (od 1850) w pow. ananiew-
skim gub. chersońskiej, nad rz. Czyczykleją,
80 dm., 211 mk. Inaczej zwane Priwolnoje al.
Mostowoje.
'Lachowo, ob. Zachowo, Brakrode i Hammer-

huta, j
Lachowskie, wś i os. karcz, nad strum.

Smierdzącą, pow. wieluński, gm. Praszka, par.
Ożarów, odl. od Wielunia 19 w. Ma dm. 14,
mk, 116. W 1827 r. miało nazwę Lachowizna
i stanowiła wś rząd., 10 dm., 50 mk.
Lachowszczyzna 1.) zaśc. pryw., nad rz.

- Narocz, pow. wilejski, o 5 w. od m. Wilejki,
2 okr. adm., 4 dm., 39 mk. prawosł., 2.) L,
wś rząd., nad rzecz. Birwidą, pow. święciań:
ski, 3 okr. adm., o 55 w. od Swięcian, 4 dm,,
27 mk., z tego 2 prawosł., 25 katol. 3.) L.,
wś pryw. nad jez. Rudzicą, pow. dzisieński,
o 64 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 11 mk.
katol. (1866).
Lachowszczyzna, al. Wodyńszczyzua, wś,

pow. drysieński, 1 okr, polic., własność Jo-
dziewiczów, 392 dzies. ziemi dworskiej. Do-
bra położone między rzek. Dryssą a Swołną
Zygmunt III nadaje Pawłowi i Zofii z Cheł-
chowskich Chodaszewskim; po śmierci Pawła,
żona jego wyszedłszy za Jeremiasza Wilkoń-
skiego, na niego zrzekła się onych. Jeremiasz
ustępuje Danielowi Zabielskiemu Szczyttowi
1610 r. Anna z Podbereskich druga żona Da-
niela, wychodząc za Mikołaja Kuncewicza
w 1660 r., przekazuje onemu. Po śmierci Kun-
cewicza dostały się Janowi Karolowi Kopcio-
wi, wojew. połockiemu, Hilary zaś Połubiński,
pisarz polny litew., wyprasza przywilej dla
siebie; z tego powodu z Kopciem był proces
iw 1665 r. przywilej Kopciowi skasowano,
a Połubiński się utrzymał. W 1667 r. ustąpił
L. temuż Kopciowi. Ten ustąpił Janowi Ogiń-
skiemu hetm, pol. Sukcesor jego Maryan
Ogiński Konstantemu Szczyttowi cedował jako
lenność 1692 r. Po nim Antoni Szczyttw r.
1716 Pawłowi Swirskiemu zastawą puścił, Po
nim miał Jan Szczytt, kaszt, infi. i Rafał Hła-
sko; 1761 r. August III nadaje L. Janowi i
Dorocie z Szczyttów Szadurskim. Później
znów przechodzi L. do Szczyttów. Nareszcie
Józef Szczytt, marsz. lepelski, w r. 1836 za
9300 rs. (dusz męz. 99) przedaje Józefowi Jo-

A K. Ł.
Lachowszczyzna 1.) wś w pow. mińskim,

w gm. rakowskiej, przy drodze wiodącej ze wsi
Borsuk do Wielkiego Sioła, ma osad 7; w po-
bliżu rzeczułka Isłocz, miejscowość górzysta,  
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grunita dobre. 2.) Ł., wś w pow. mińskim,
nieopodal rzeki Ratomki, w gm. zasławskiej,
ma osad 12, grunta dobre, miejscowość lesista.
3.) L., mały folw., pow. miński, o kilka wiorst
na zach. od Mińska, własność Hajdukiewiczów.
Lachswehr (niem.), 1.) osada rybacka do

Rzucewa, pow. wejherowski, nad strugą Redą,
niedaleko zatoki puckiej, o 2i pół mili od Wej-
herowa. Urządzony tu jaz w rzece na łososie.
Nie ulega prawie wątpliwości, że dzisiejsze
niem, L. jest to ta sama osada, która za pol-
skich czasów zwaną była: Jazowe (ob.). 2.) L.
(niem.), os., pow. królewiecki, st, p. Gutenfeld.
Lachwice, ob. Zachwice.
Lachy, ob. Polska, Dolacy, Cieszyn,
Lachy, wś nad rz. Narwią, pow. makowski,

gm. Sielce, par. Lubel.
Lachy, zaśc. szląch., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 45 w. od Wilna, I dm., 10 mk. katol.
Lachy 1.) al. Orlewo, wś poleska w pow.

bobrujskim, w okr. polic. hłuskim, nieopodal
rz. Oresy, przy drodze wiodącej z mka Luba-
nia do wsi Szepiłowicz, ma os. 15. 2.) Ł., wś
w pow. słuckim, w gm. łańskiej, nad rką wpa-
dającą do Łani, ma osad 23, w miejscowości
bezleśnej. Al, Jelski.
Lachy 1.) część Rozdziałowa, pow. sokal-

ski, płd.-zachodnia 2.) IL., os. na obszarze
dwor. Stojańce, pow. mościski. |
Lachy al. Brodowo, dok. Lachen, Brodojsken,

wś, pow.łecki, na prusko-luterskich Mazurach,
przez osadników polskich założona i trzymana.
O pierwszym przywilelu nadawczym nie wie-
my. Roku 15138 Rudolf von Diepoltskirchen,
komtur ryński, sprzedaje Szymonowi Koleśni-
ckiemu z Cierpiąt 5 wł. w L. między Maciejem
Giżą a Wiśniowem z obowiązkiem pół służby
zbrojnej. Ob. Kętrz.: Ludn. pol. w Prusiech,
str. 461. Ks. F.

Lack, wś i folw., pow. bialski, gm. i par.
Sławatycze (rus. Dołhobrody). W 1827 r. 41
dm., 269 mk.; obecnie 37 dm., 303 mk., 1675
mr. Ma kaplicę b. gr.-unickiej par. Dołhobro-
dy, 1795 r. wzniesioną. Por. Dołkobrody.
Lack 1.) wś rząd. nad rz. Spuszą, pow. lidz-

ki, 3 okr, adm., o 8 w. od Szczuczyna, 5 dm.,
46 mk. (1866). Paraf. kościół katol. 6. Stani-
sława, drewniany, założony 1424 przez obyw.
Skindera. Na cmentarzu kaplica. Par, katol.
dek, lidzkiego, dusz 4092. W okolicy grunta
płaskie, wapienne, nad rz. Kotrą i S puszą,
Gmina wiejska L. pow. lidzkiego, ma ludności
8081, t. j. męż. 1447, kob. 1634. Zarząd gmin-
ny w mku Dąbrowie. 2.) Ł., folw. pryw.
nad Spuszą, pow. lidzki, 3 okr. adm., o 10 w.
od Szezuczyna, 49 mk. 3.) Ł., folw. pryw.
nad rz. Spuszą, pow. lidzki, 3 okr. adm., o 9
w. od Szezuczyna, 37 mk, (1866).
Lacka Wola (zwana dawniej Zytową Wolą),

wś w pow. mościskim, 6 kil. na płn.-zach. od



Lac

sądu powiat. i urzędu poczt. w Mościskach.
a płn, leży QCzerniawa, na wsch. Hodynie,

na płd. wsch. Sułkowszczyzna, na płd. Trzoie-
niec i Balice, na zach. Szechynie i Buców (obie
W pow. przemyskim). Płd.- wsch. część obsza-
Tu przepływa pot. Riczka (dopływ pot. Czar-
nego, uchodzącego do Wiszni) od płd. zach. na
pła. wsch. Prawy brzeg potoku jest mocza-
Tzysty, na lew. brz. leżą zabudowania wiej-
skie, na płd. od nich, we wsch. stronie ob-
Szaru, folw. Józefówka, a w stronie zach. folw.
udy. Zach. strona obszaru lesista, a w płd.

zach, jej części wznosi się jedno wzgórze do
270 m. W płn. stronie wsi wznosi się naj-
Wyższy punkt do 241 m, Płd. zach. koniec wsi
Drzebiega gościniec wiodący z Mościsk do
rzemyśla. Na płn, od gościńca biegnie kolej
arola Ludwika naprzód na płn. zach. aż do

stacyj (235 m.), a potem na płd. zach. Własn.
więk, ma roli or. 644, łąk i ogr. 107, pastw.
4, lasu 359 mr.; własn, mniej. roli or. 1025,
ąk i ogr. 206, pastw. 91, lasu 266 mr. We-
ług spisu z r. 1880 było 1312 mk. w gm., 59

NA obsz, dwor. (obrz. rzym.-katol., z wyjątkiem
Ukudziesięciu gr.-kat.). Parafia rzym.-katol.
W Mościskach, gr. katol. w Hodyniach. We
Wsi jest dwór, gorzelnia i szkoła etat. 1-klas.
% czasów polskich należała wieś do dóbr ko-

ronnych w ziemi przemyskiej a w czasie za-
%u Galicyi była wraz z Hodyniami jako
zierżawa w posiadaniu Jana Klemensa Rra-

niekięgo i Izabeli z Poniatowskich. W skutek
Ontraktu zamiany z d. 7 grudnia 1799 r. od-

„Amo ją Ignacemu hr. Cetnerowi jako częścio-
Wy ekwiwalent za dobra Nadwórne. Dawna
KaZaA „Tytowa Wola'* pochodzi od Tyta, pro-
oplasty Hodyńskich. Przystanek L.-W. dr.
1. Karola Ludwika leży między Medyką a
Osciskami, Lu. De.
Lackellen, Zakelen (ob.).

5 ackie, Małe i Wielkie 1.) wsie w pow.
w „żowskim, 10 kil. na zach. od sądu powiat,

 „* Złoczowie, tuż na płd. od st. poczt., kolej.
s egr. w Kniażem. Na pła. leży Kniaże, na
Ri Chylczyce, Jasienowce i Żalesie, na
Ol: Majdan, na płd. zach. Ścianka, na zach.
a anica. Północną, moczarzystą część obsza-
So PYWA od płd. wsch. na płn. zach. pot.
A otwina, dopływ Gołogórki (ob.). Wsch.
ŚĆ obszaru zajmuje wś L. Małe i należąca

że Riej grupa domów i folw. Kołtowiec, poło-
z W stronie płn. wsch., na granicy Jasieno-
1 z W części zach. leży wś L. Wielkie i na-

ące do wsi: Ostrów, grupa domów na grani-
Ypłu., folw. Kazimierówka 'w narożniku płn.

za l: 1 grupa domów Cymbała na granicy płd.-
Ach, Połud. część obu wsi jest lesista. W L.
Raj leży las Majdan, a najwyższe jego
aniesjenie czyni 425 mt. W L. Wielkiem

 ©hodzi najznaczniejsza wyniosłość 459 me-
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trów. Półnoćna część obu wsi znacznie niżej
położona (260 do 298 mt.). Przez środek obu
wsi idzie gościniec lwowsko-złoczowski. Płn.
wsch. narożnik L. małego przerzyna kolej Ka-
rola Ludwika. Własn, więk. ma roli or. 322,
łąk i ogr. 226, past, 74, lasu 1591 mr.; własn. *
mniej. roli or. 1216, łąk i ogr. 321, past. 366.
mr. Według spisu z r. 1880 było w L. Małem
655 mk. w gminie, 81 na obsz. dwor., a w L.
Wielkiem 822 mk. w gminie i 26 na obszarze
dwor. (w L. Małem 280, a w L. Wielkiem 180
obrz. rzym -katol.). Parafia rz.-katol. w Goło-
górach, gr.-katol, w L. Wielkiem. W L. Wiel-
kiem jest cerkiew pod wez. Koźmy i Damiana,
w L. Małem dwie kaplice; z tych jedna nad
grobem rodziny Strzemboszów, gdzie się nie-
kiedy mszę odprawia. W L. Małam jest szkoła
etatowa 1l-klas.. dwór, folwark, gorzelnia i
młyn. Okolica obfituje w tkaczów. Dnia 14
października r. 1380 rozstrzygnął Jan, staro--
stą ruski, spór Mikołaja Szegoczyca z Przyb-
bkiem z Buska o wś Lackie, przyznając ją na
własność pierwszemu. Por. Gołogóry (od wsi
L. ku wschodowi góry te zowią się Woronia-
kami). Ob. Akta grodz. i ziem. t. III, str. 62
168. 2.) L. Rudenko, ob. Rudenko Lackie.

Lackie, ob. Zadzkie. |
Lackmedien (niem.), dobra, pow. frylądzki,

st. p. Barsztyn.
Lacko, wś, pow. dobromilski, 3 kil. na płn.

od sądu powiat., urzędu poczt., stącyi kolej, i
telegr. w Dobromilu, przy trakcie przemysko-
chyrowskim. Na płn. leżą Hubice, na wsch.
Grabownica ŃSozańska i Grodzisko, na płd.
Huezko i Dobromil, a mianowicie przedmieścia
Unter- i Ober-Engelsbrunn, na zach. Kniażpol,
Kropiwnik i Paportnv. Środkiem obszaru pły»
nie od płd. na płn. potok Lacczański, dopływ
Wiaru, znany w dalszym biegu, w Hubieach,
jako pot, Rybniska. Zasilają go w obrębie wsi
liczne strugi, z których najznaczniejszy potok
Jabłonów, wpadający od lew. brzegu. W dolinie
potoku Lacczańskiego, na lew. jego brzegu, leżą
ząbudowania wiejskie. Zachodnią część obsza-
ru zajmuje las Jabłonów. Wzdłuż lew. brzegu
pot. Lacczańskiego idzie gościniec samborsko-
przemyski. 0d niego wybiega na płd. zach.
droga, 2 kil. długa, wiodąca do żupy. Własn.
więk. (rządowa) ma roli or. 12, łąk i ogr. 2,
past. 1, lasu 252 mr.; własn, mniej. roli or.
943, łąk i ogr. 125, past. 180, lasu 14 mr.
Według spisu z r. 1380 było 933 mk. w gmi-
nie, 18 na obszarze dworskim (obrz. gr.-katol.
z wyjątkiem kilkudziesięciu rzym.-katol.). Par.
rzym. i gr..katol. w Dobromilu. We wsi jest
cerkiew pod wez. Narodzenia N. M. P., zbudo-
wana po r. 1775. Dawna cerkiew zgorzała d,
8 paźdz. 1775 r. ze wszystkiem. Uratowano
tylko 3 dzwony. Za czasów polskich należało
Lacko do klucza dobromilskiego. W chwili za--
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boru Galicyi był właścicielem tutejszej żupy
solnej ks. Lubomirski. Miała ona wówczas 4
panwie, a roczna produkcya soli wynosiła
20,384 ent. Sól wywożono do Jaworowa, do
Małopolski i w góry. Brak solanki dawał
się tu prawdopodobnie uczuwać już za czasów
polskich. Wskazuje to wielka ilość szybów,
przeszło 100, otworzonych w biegu lat na
przestrzeni 4 mr. a zaniechanych później. Rząd
austryacki objął 9 szybów. Z tych jeden, zwa-
ny szybem Błogosławieństwa albo Franciszka
Merka, był 54 sążni głęboki. Chwilowy brak
solanki dawał się uczuwać i za rządów austry=
ackich. Dowodzi tego roczna produkcya soli
Od r. 1787 (odkąd mamy dokładne daty) wy-
nosiła produkcya w przecięciu aż do r. 1800
około 50,000 etn. soli rocznie, a w r. 1800 na-
wet 67,636 ent. W r. 1804 i 1805 tylko po
6000 ent. Od r. 1806 do 1811 znowu prze-

__ ciętnie po 25,000 ctn. W posusznym r. 1811,
tudzież w r. 1812 i 1813 produkowano rocznie
ledwie po 2000 ctn. Chcąc takiemu brakowi
solanki zapobiedz, założono obecny szyb głó-
wny Jana Zachera (robotę około niego rozpo-
częto 2 listop. 1874 r.) w pewnem oddaleniu
od szybów dawniejszych, a w oddaleniu 60
sążni od niego szyb drugi. Od r. 1819 do 1827
produkowano rocznie po 10,000 cent. soli,
w 1831 r. 20,000 etn.; w następnych znowu
mniej. Według Dunikowskiego (Rzut oka na
geolog. stosunki Galicyi, str. 68) wynosi prze-
ciętna ilość solanki rocznie spotrzebowanej
650,000 st. kub., produkcya soli kuchennej
90,000, a soli dla bydła 17,000 ctn. Ciekawe
szczegóły o tutejszej żupie i stosunkach geolo-
gieznych podaje Kelb w rozprawie „Die Soole-
quellen von Galizien*, Jahrb. des geol. Reichs.
t. 26, 1876, str. 144, W Lacku jest zarząd sa-
linarny, urząd sprzedaży soli, 2 dozorców pan-
wi, maszynista i 59 robotników. Lu. Dz.
Lacków, wś al. mko rząd., pow. szawelski,

gm. i par. wiekszniańskiej, na samej granicy
kurlandzkiej, nad rz. Wentą, o 88 w. od Sza-
wel, ma 94 osąd, 472 dz. ziemi poduchownej.
Paraf. kościół katol., wzniesiony 1792 pod
wezw. ś. Wawrzyńca przez parafian. Parafia
katolicka dekan. wiekszniańskiego: dusz 2685.
Laćkowa, szczyt i góra w Beskidzie wsch.,

w paśmie dunajecko-dukielskiem, a w dziale
Wysowej, pod 38946'30' wsch. dłg. g. F.
a 49” 2540” płn. sz. g. Wznosi się na płd.
wsi Bielicznej, w pow. grybowskim, na grani-
cy Galicyi i Węgier. U północnych stóp tej
góry wytryska potok Bieliczna, który .z pot.
Wiśniażką tworzy Białą Dunajcową. Od szczy-
tu L. odrywają się ku płd.-wschodowi dwie
odnogi górskie, z których płn. wschodnia z0-
wie się Sataszyskami (895 i 665 mt.), a płd.-
zachodnia zwie się Przehybą (864 m.) iBia-
łym Kamieniem (844 i 814 mt.). Obie te odno-  
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gi opadają do doliny potoku Cygiełki, w której
leży wieś Cygiełka, mięjsce kąpielowe w hr.
szaryskiem (Węg.). Wzniesienie wynosi 999 m.
(szt. gen.), Por. Karpaty, III, 863. Br. G.
Lackowce, węg. Zaczfalua, wś w hr. zie:

mneńskiem (Zemplin, Węg.), uprawa roli,
295 mk.
Lackowszczyzna 1.) flw. w pow. miń-

skim, własność Lackich, ma obszaru 255 mr.
2.) Ł., folw. w pow. berysowskim, dziedzie-
two Lackich, mą obszaru przeszło 150 mr.
Laćmin, dok. Zatemyn, nazywało się kie-

dyś jez. w pow. tucholskim, położone przy wsi
Bysławku, z którego struga wychodząca przez
kilka innych jeziór płynie do rz. Brdy. Roku
1389 Konrad Zollner von Rotenstein, mistrz
w. krzyżacki, pozwala dziedzicowi wsi By-
sławka łowić ryby w jez. L. małemi narzę-
dziami ku własnej potrzebie. Ob. Odpisy Dre-
gera, ręk. w arch. w Peplinie, str. 105a.

Lacten-See (niem.), ob. Zakty,
Lacus Amadoca, ob. Gródek, t. IT, str, 822.
Lacz, ob. Zączne.
Laczfalva (węg.), ob. Zackowce.
Laczkowa, ob. Ząckowa.
Laczkowa góra, znaczne wzgórze, na pół-

nocny zach. msta Chrzanowa, w pow. chrzano-.
wskim, wznosi się 324 mt. npm. U południo-
wo-zachodnich stóp dobywająz niej cynk, nie-
opodal wsi Kątów. U północnych stóp rozpo-
ściera się wieś Balin. Br. G.
Laczno, wś w hr. szaryskiem (Węg.), ko-

ściół filialny gr.-katol., 135 mk. IE
Lada, ob. Zady.
Lada, Zuda, wś w hr. szaryskiem (Węg.),

uprawa żyta, lasy, leży o ćwierć mili od Pre-
szowa, ma 203 mk. j H. M.
Lada Brzozowa, folw. w pow. mińskim,

w okolicach Kojdanowa, własność Birutów, ma
obszaru przeszło 313 mr. w glebie dobrej,

Ladańce, ob. Zadańce.
Ladawa, wś w płd.-zach. stronie pow. mo-

hylowskiego, gub. podolskiej, przy ujściu rz.
Ladawy do Dniestru, gm. i par. Jaryszów; ma
966 mk., 894 dzies. ziemi włośc., 1048 dzies.
dwors, Cerkiew 6. Jana ma 1058 parafian i 37
dzies. ziemi. Wielki młyn i piece wapienne.
Nad samym Dniestrem, pod wierzchowiną gó-
ry, są tu w trzech skałach wykute cele, pra-
wdopodobnie zajęte niegdyś przez czerńców.
Czas założenia przyległej cerkwi niewiadomy,
na ścianach wiele napisów, a niektóre z ze-
szłego stulecia. Dnia 28 sierpnia zbiera się tu
wielu pobożnych, tak iż w L. odbywa się wte-
dy rodzaj jarmarku (głównie na korale i włośc.
tkaniny wełniane). Dziedzictwo dawniej Dzie-
duszyckieh, dziś Sulatyckich. Por. Jurkowce i
Hordyjówka. : SOA Dr. M.
Ladawa, rka w pow. mohylowskim, na Po-

dolu. Pol zowie ją Zadawą. Według Marczyń-
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skiego brała przedtem goczątek w pow. laty-
Czowskim, lecz po trzęsieniu ziemi, to jej źródło

Wyschło, a na jego miejsce odkryło się nowe
RA polach m. Jołtuszkowa. Wzmocniona kilku
strugąmi, które zlewają się z sobą koło wsi

ierzchówki, odlewając do 18 stawów, płynie
następnie w jarze z płn. ku płd.; poniżej La-
awy skręca ke Dniestrowi na zachód. Mija
„Orek, Berlińce polowe, Kotiużany, Olezyda-
Jów niższy, Iraklijówce, Żerebiłówkę, Jąstrzę-
nę, Jaryszów, Hordyjówkę i Ladawę. Por.
8 Daszkowce (?). Dr. M.

- Ladce, zaśc. rząd., pow. święciański, | okr.
Polie., mk. katol. 33, dm. 2, od Święcian 28 w.
Ladce, rus. Ladcy 1.) wś w zachod. stronie

POW. mozyrskiego, przy granicy pow. pińskie-
80, w okolicy Horodca i Wielkich Orłów, nad
"z. Wietlicą, ma osad 27, cerkiew, grunta lek-

ie, łąk obfitość, rybołówstwo znaczne, miej-
SCOToŚĆ odludna, poleska. 2.) L., dobra pole-
skie w pow. bobrujskim, własność Waśkowa,
mają obszaru przeszło 3500 mr. A. Jelski.

| Ladekop, niem. Ladekopp, włośc. wś ko-
sclelna, pow. malborski, na Zuławach malbor-
skich, Obszaru obejmuje włók 150, gbur. 26,
zagr, 33, katol. 288, ew. 326, men. 114, dm.

Kościół paraf. katol. i luter. w miejscu,
Zkołą w miejscu, poczta w Nowodworze (Tie-
$enhof), Odległość od Malborka 2'/, mili. Zna-
niejsze posiadłości (Grossgrundbesitzer) mają

2W Jakób Claar, Korneliusz Dyck, Jan Dyck,
Srman Friesen, Wilhelmina Lietz, Fryderyk
zhelm, L. należy do najstarszych owad sło-
iaiskich śród Żuław; istniała zdawna przed

Przybyciem krzyżaków. Roku 1250 zachodzi
e « w L. zwany Jan. R. 1841 Ludwik Kó-
8» mistrz w. krzyżacki, nadał tej wsi nowy

maj "ilej, w którym użyczył mieszkańcom
o 8 rybołówstwo i łowy na ptaki w grani-

| ch swojego obszaru. Zniemczeni tutejsi 08a-
k 1E: wcześnie skłaniali się do luteranizmu,i
Y 575 przybył tu pierwszy pastor luterski
A , Następnie oddać jeszcze musieli zabra-

kościół katolikom i odprawiali nabożeń-
5 cichaczem w domu prywatnym. Roku

kó ak 1707 mimo zakazów ze strony katoli-
dzi OWY kościół pobudowali. R. 1626 Szwe-
ili zajęli wieś, którą w końcu Polakom ustą-

» cofając się pod Kościeliczki i do Malborka.
demer (węg.), ob. Zadomirowa.

19 adenberg (niem.), wś, pow. krotoszyński;
Analf 1538 mk., 92 ewang., 161 katol.; 46

| 3 2 folwarki: a) ma 243 mr. rozl,; b) 370
nię , 09Zta, stacya kolei żel. i tel. w Koźmi-
£0 4 kil.
Ladendorf (niem.), ob. Zewkowce.
adeskul, także Borszutynem zwany, szczyt

* „.Patach wschod., w dziale czarnohorskim,
=> nicy Galicyi i Węgier, pod 48919 30”

A.dług, g, F. a 47054 45" płn. szer. g. 

-Lad 61

Wznosi się 1590 mt. npm. Potoki wytrysku-
jące po płn.-zach, stoku, jak Prełuczny, La-
diaszku i inne spływają do Czarnego Czeremo-
szu; zaś od strony południowej wytryskujące
potoki spływają do Cisy. - „Br. G.

Ladiaszku, pot. górski, wypływa na płn.-
wsch. stoku góry Ladeskula, szczytu w dziale
czarnohorskim (1590 mt.); płynie na północny
wschód leśnym parowem i w Burkucie uchodzi
z lew. brz. do Czarnego Czeremoszu. Br. G.
La Diclaica, nazwa rozrzuconych chat i

młyna we wsi Pojana Stampi, w pow. kimpo-
luńskim. * PG"

Ladki, wś w pow. nowogródzkim, w gm.
jeremickiej, o wiorst 8 na płd. od mka Jere-
micz, ma osad około 80. Miejscowość bezleśna,
wzgórkowata, grunta i łąki dobre. 4. Jelski,
Ladkowszczyzna, mały folw. dawniej Ra-

dziwiłłowski, teraz ks. Wittgenstejna, w pow.
słuckim, w okr. polie. kopylskim, ma obszaru
291 mr. A. Jelski,
Ladna, wś w pow. słuckim, w gm. romano-

wskiej, tuż przy dawnej moskiewsko-brzeskiej
szosie, 5'/, w. od stacyi Siniecy położona, ma
osąd 47; miejscowość bezleśna. A. Jelski.
Ladna, ob. Zocina i Prostredna Wes,
Ladnepole (niem.) al. Schoenfeld, pow. ządz-

borski, ob, Zadnepole.
Ladniki, zaśc. pryw. nad rz. Dzisienką,

pow. dzisieński, o 66 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 2 dm., 23 mk. (1866).
Ladno, wś nad jez. t. n., pow. lepelski, o 4

w. od Lepla, przy trakcie do Kamienia, 1604
r. nadana przez uwa Sapiehę kościołowi lepel--
skiemu. Ziemi, podług aktu nadawczego, włók
30. Odr. 1841 L. należy do rządu. R. 1851
dworskie zabudowania zniesiono i na tem miej-
seu osadzono włościan, skąd powstało Nowe
Ladno. sody MęŚz"
Ladnowken (niem.), wś, pow. lubawski,

ob, Zadnówko.
Lado, ob. Zady.
Ladomer, ob. Zadomżrowa,
Ladomerka, rz., ob. Karpaty, t. III, 856.
Ladomierz, os., pow. wieluński, gm. Dzietrz-

kowice, par. Wójcin, odl. od Wielunia w. 24,
dom 1, mk. 8. Należy do wsi Wójcin.
Ladomirowa 1.) węg. Zadomer, wś w hr.

ziemneńskiem (Zemplin, Węg.), kościół paraf.
gr.-katol., uprawa roli, 183 mk, 2.) L., węg.
Lademer, Ladomer, wś w hr. szaryskiem (Węg.),
kościół paraf. gr.-katol., 183 mk. MMO
Ladorudź 1.) wśi folw., pow. kolski, gm.

i pac, Chełmno (Łaski, Lib. ben. I, 448), odl.
od Koła w. 11; wś dm. 33, mk. 389; folw. dom
1, mk: 34, W 1827 r. wś rząd. 82 dm., 259
mk. Por. Grzegorzew. 2.) I., kol. nad rz.
Wartą, pow. koniński, gm. Kramsk, par. Mo-
rzysław. Leży na lew. brzegu Warty, o 7 w:
na wschód Konina; powierzchni ma 268 mr.,
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157 mk.; grunt szczerkowaty, przeważnie łąki,
podlega zalewom. RSA

Ladorudzek, kol., pow. kolski, gm.ipar.
Chełmno, odl. od Koław. 11; dm, 15, mk. 135.
W 1827 r. wś rząd., 10 dm., 85 mk.

 Ladowa niwa, lesiste wzgórze, 264 mt.
wys., w południowej stronie Łukawca, pow.
cieszanowski, R

Ladowicze, wś, pow. kobryński, okr. police.
drohiczyński, o 20 w. od Drohiczyna, o 69 od
Kobrynia, o 218 od Grodna, przy drodze chom-
 sko-motolskiej; ma zarząd gminy opolskiej.

- Ladsern (niem.), wś w Kurlandyi, pow.i
par. Talzen.
Ladska słoboda, ob. Zadzka słoboda.
Ladtkeim (niem.). Gr. i Kł, wś i folw.,

pow. fyszhuski, st. p. Drugehnen i St. Lorenz.

Lady 1.) al. Zada, Lado, mko, wś i dobra
w jednej okolicy, nieopodal rz. Woży, pow.ihu-
meński, gm.i okr. polic. śmiłowieki, o 35 w.
od Mińska i tyleż od Thumenia, o 5 w. od Smi-
łowicz położone. Niegdyś L. należały z kolei
do Sanguszków, Zawiszów, Ogińskich, a od
1791 r. do Moniuszków (ob. Smiłowicze), Nie
ma wątpliwości, iż nazwa Lady w wielu miej-
scach na Litwie pochodzi nie tylko od słowa
słowiańskiego „Lada*, czyli nowina po wy-
 karczowaniu lasów, lecz i od „,Lada*, bogini
miłości, czczonej żarliwie przez wyznawców
kultu litewskich Krewe-Krywejtów a zatem i
ludy dawne, zamieszkujące między Niemnem,
Prypecią, Berezyną i Dźwiną, czyli na tak
zwanej Rusi litewskiej. W tych miejscowo-
ściach wszędzie napotykamy nazwę Lady, a
rzecz bliżej zbadana wykazuje nie tylko tra-
dycyą ludową o czci wzmiankowanego bó-
stwa; ale i resztki istniejących horodyszcz i
świątyń czci onego niegdyś poświęconych.
SŚród głuchych borów i błot niedostępnych iet-
nieją takie okopiska, zwane do dziś dnia „La.
da', a naich wzgórzach wyraźne pozostały
ślady ołtarzysk i ognisk. Po zaprowad:eniu

_ chrześciaństwa zwykle w takich miejscach
wznoszono chrześciańskie świątynie, a instyn-
kta pobożne ludu zwracały się zawsze tam
gdzie przywykły tradycyjnie widzieć ulgę i
łaski. L. musiały być miejscem uprzywilejo -
wanem w pogańskich czasach, bo tradycya
przypisuje wielką cudowność temu miejscu, co
spowodowało legendę o zjawieniu się około
XVII stulecia N. Panny Włodzimierzowi Ki-
rykowi. Teresa Róża zTyszkiewiczów Zawi-
szyna, wojewodzina mińska, stała się pierwszą
benefaktorką ladzieńskiej świątyni, a późniejsi

| Zawiszowie fundowali tu klasztor bazylianów
itakowy hojnie uposażyli. L. zasłynęły sze-
roko już w w. XVII, bo nawet nieznany ry-

_ motwórca religijny w pieśni historycznej o N.
Pannie, zamieszczonej w starych kantyczkach,  
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wzmiankuje o Ladzie: „Pierwsza po Bogu
Święta Monarchini, Obrałaś miejsce w La-
dzieńskiej pustyni'* i t. d. Pius VI nadał ko-
ściołowi ladzieńskiemu zupełne indulgencye,
mianowicie: na dzień Zwiastowania N. Maryi
Panny, na Narodzenie ś, Jana i święto Piotra
i Pawła; August zaś II przywilejem z r. 1731
dozwolił jarmarki w dni 25 marca i 24 czer-
wca według ruskiego kalendarza. Chociaż od
r. 1889 unia tu została skasowana, to jednak
okoliczny a nawet z dalszych miejscowości lud
zgromadza się tłumnie w dni powyższe i nabo-
żeństwo bywa uroczyste. W L. od r. 1809
przy klasztorze księży bazylianów egzystowa-
ła powiatowa szkoła 4-klas., pod zawiadywa-
niem wileńskiego uniwersytetu; miała ońa ob-
szerną sławę, a kuratorem jej był słynny z na-
uki i filantropii, dr. obojga praw Kazimierz
Moniuszko. Szkoła ladzieńska wydała niema-
ło ludzi światłych; tu się uczył, po skończeniu
szkółki parafialnej w Dudziezach (ob.), histo-
ryk Aleksander Zdanowicz. W r. 1824 zakład
naukowy ladzieński został zwinięty, a od r.
1834 w przeciągu lat 14-stu było tu duchowne
seminaryum rossyjskie, zamknięte w 1848 r.
Mko, niegdyś świetne, teraz nędzne, na pła-
szczyźnie piaszczystej zabudowane, ma zale-
dwo kilkanaście sielskich chałup. Przy cerkwi
znajduje się monaster czerńców i zarazem
klauzura dla występnych duchownych prawo-
sławnych biskupstwa mińskiego, Wieś L. ma
osad włócznych 25. Dobra przez wiano Klo-
tyldy Moniuszkówny, poślubionej najprzód Lu-
dwikowi Jelskiemu, b. ministrowi skarbu Kró-
lestwa Polskiego w 1831 r., a później Micha-
łowi Jelskiemu bratu jego, są dziedzictwem
Jelskich; razem z folwarkami Odyn i Jagódka
mają obszaru 2658 mr. w glebie niezłej. We
dworze znajduje się nieco pamiątek i dzieł
sztuki malarskiej. 2.) L., dwa bliskie siebie
zaścianki w północno-wschodniej stronie pow.
mińskiego, w okolicach Przytep; jeden zwie
się Lady-Nowosielje ma osad 12; drugi Lady-
Starosielje ma 1 osadę; grunta lekkie, miejsco-
wość wzgórkowata i nie bezleśna. 3.) L., wś
i st. poczt. w pow. ihumeńskim, przy gościńcu
pocztowym wiodącym z Ihumenia do Jakszyc
i dalej, w okr. police. berezyńskim; wś ma osad
włócznych 23; miejscowość głucha, poleska,
grunta piaszczyste. 4.) L , mały zaśc. w pow.
ihumeńskim, w okr. polic. uździeńskim, śród
obszarów leśnych i ostępów, pomiędzy Cieple-
niem i Tołkaczewiczami; ma osad 2, w glebie
piaszczystej, miejscowość płaska, odludna.
5.) L., mały zaśc, w pow. borysowskim, tuż
przy drodze żelaz. moskiewsko-brzeskiej, pra-
wie na pół odległości pomiędzy stacyami Bo-
rysów i Bojary, miejscowość poleska, odludna;
tu w moczarąch bierze początek rka Nieman-
nica. 6.) L, wś w płn. stronie pow. rzeczy-
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ckiego, w gm. jakimowskiej, ma os. 20, w miej-
SCOWości odludnej,'bagnisto-lesistej. 4. Jelski.
a ady 1.) wś, pow. dziśnieński, 3 okr, adm.,
a 59 w. od Dzisny, 1 dm., 6 mk. 2.) Ł., dwa
e” pow. dzisieński, o 61 w. od Dzisny, 2
08T. adm. 2 dm., 15 mk, katol. (1866).

ady, mko, pow. horecki gub. mohilewskiej,
Tad Mereją, ma 348 dm., 2741 mk, niegdyś

- tandlowe,
ady, wś i b. st. pocz. przy dawnym trak-

* ze Smoleńska do Orszy, o 16 w. za Kre-
ym, nad Dnieprem (prom).
A dycza, wś, pow. trocki, 1 okr. adm.,
010 w. od Trok; 5 dm., 18 mieszk. katol.
(1866).
Ladyczyn (mylnie u Echarda), ob. Zadyżyn.
adyniska, wś, pow. chełmski, gm. Turka,

Dar. Swierze (rus. Husynne). Ob. Husynne,
1827 r. 2 dm., 17 mk.

„ uadziszcze, mały folw. w południowej stro-
MOW bobrujskiego, przy drożynie ze wsi
: osiejówki do Niżyna; miejscowość głucha,
padła, bezludna, AI, Jel,

adziza (niem.), ob. Zaźnica,
Ladzk, ob. Zack i Dołhobrody,

h adzka słoboda, wś, pow. lipowiecki, po
ij brzegąch rz. Sobi, o 2 w. poniżej Troszczy,
" > mk., cerkiew z r. 1749; 655 dzies. zie-
: akowskich, 546 dzies. Chmielewskich, 37

cerkiewnej,
„ ladzkie 1.) Koło Uścia (al. Lackie), wś
BO" bucząckim, 26 kil. na płd. zach. od
WM” 13 kil. na płd. zach. od sądu powiat.
Poczt,p torzyskach, 8 kil. na płd. od urzędu
Tówk, W Uściu zielonem. Na pła. leży Laza-
za: ną płn, wsch. Komarówka, na wsch.
mąa na, płd. Ostra, Niżniów (w pow. tłu-
Nisk im) i Bobrowniki, na zach. i płn. zach.

A wa PRA Płd. zach. część obszaru przepły-
| płyn, Ota Lipa. Wchodzi ona tu z Niskołyzów,
axe zrazu na płd, wsch., potem na wsch.
zach czając łuk szeroki, przybiera kierunek
zabncj : wchodzi do Bobrownik, Nad Lipą leżą
wsch owania wiejskie w środku obszaru. Na

0d mich obszar przeważnie lesisty,
się tu jedno wzgórze do 342 m. W płn.
obszaru leży folw., a na płn. od niego,

ppaicy Lazarówki, mały las Kurowie.
Pasty. więk. ma roli ornej 328, łąk i ogr. 95,
Orne; - 110, lasu mr. 883; własn. mniej. roli
W so łąk i ogr. 194, pastw. 118 mr.
obsz. 180 było 968 mk, w gminie, 22 na
katoj "żę (150 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-
Brok o Par. rzym.-katol. w Uściu zielonem,
lwow „z w miejscu, dek. uścieński, archidyec.
Niskoł a. Do tej par. należą Bobrowniki i
jednoki VT „ We wsi jest cerkiew i szk. etat.
Erzęł s Niegdyś był tu klasztor bazylianów.
b a. ony klasztoru, o. Partenij, był na so-

_ Hmlowskim w r. 1711. Rewizya ihume-

cie

Znosi

stronie  
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nów zr. 1724 mówi: „Monastyr Ladczański
za kolacyą i funduszem dziedziców tamtej-
szych szlachty. O. Gedeon Kobłański stroite-
lem tam zostaje; nie ma „błahosłowenia.* Za-
konników niema. Sam jeden z chłopem. Przy
regulacyi w r. 1744 niema już wzmianki o tym
monasterze. 2.) Ł.-Szlacheckie (al. koło Ty-
śmienicy), wś w pow. tłumackim, 22 kil. na
płd. zach. od Tłumacza, 6 kil. na płd. zach. od
sądu powiat. i urzędu poczt. w Tyśmienicy, 12
kil. na płn. zach. od najbliższej stacyi kolej.
w Ottyni. Na płn. zach. leżą Bratkowce, na
płu. Markowce, na wsch. Słobódka, na płd.
wsch. Worona, na płd. Winograd, na płd. zach.
Kamienna (w pow. nadwórniańskim), Środ-
kiem obszaru płynie Strymba, dopływ Woro-
ny, od płd. zach. z Kamiennej na płn. wsch.
do Markowiec, W obrębie wsi zasilają ją po-
mniejsze strugi. Wzdłuż granicy płd. wsch.
płynie pot. Rokitna, dopływ Worony, w tym
samym co i Strymba kierunku, i przyjmuje od
lew. brzegu w obrębie wsi pot. Poliński i Li-
nówkę, płynące również od płd. zach. na płn.
wsch, Wzdłuż granicy płn. zach. nakoniec
płynie mały potok także od płd. zach. na płn.
wsch. i wpada po za obrębem wsi od prawego
brzegu do Uniawy, dopływu Strymby.
W środku obszaru leżą po obu bokach Strym-
by zabudowania wiejskie (cerkiew 288 m.),
na wsch. od nich grupa domów i folw, Zabe-
reże; w płd. kończynie wzi, blisko granicy, le-
ży grupa domów Matkowszczyzna; na płn, od .
nich na lew. brzegu pot. Polińskiego, kolonia
Sitanerówka; w płn. wsch. stronie obsząru,
nad Strymbą, grupa domów Barytówka (al.
Baryłówka), a na płn. wsch. od niej grupa do-
mów i folw. Studzienice. Lasy zajmują płn.
wsch. część obszaru. Przez wsch. część wsi
biegnie kolej lwowsko-czerniowiecka, Włas.
więk. ma roli ornej 302, łąk i ogr. 239, pastw.
72, lasu mr. 684; włas. mniej, roli ornej 1213,
łąk i ogr. 1837, pastw. 538, lasu 414 mr.
W r. 1880 było 1509 mk. w gminie, 316 na
obsz. dwors. (107 obrz. rzym.-katol., reszta
gr.-katol.). Par. rzym.-katol. w Tyśmienicy,
gr. katol. w miejscu, dek. tyśmieniecki, archi-
dyec. lwowska. We wsi jest cerkiew, szkoła
niezorgan. i kasa pożyczk. gminna z kapit.
2079 zł. w. a. Lu. De.

Ladźwienie, wś włośc., pow. wilejski, o 41
w. od m. Wilejki, 1 okr. adm., przy byłej
drodze pocz. z m, Ilii do m. Radoszkowicz, 8
dm., 65 mk. prawosł, (1866).

Ladzyny, las w par. Makowiska (Lib. ben.
Łaskiego, I, 527). i
Laegs (niem.), dobra, pow. holądzki, st. p.

Holąd. |
Laehn, Zehn (niem.), ob. Wleń.
Laehsewitz (niem.), ob. Zaeswitz,
Laemgruben (dok.), ob. Zehmgruben,
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Lammerspitze (niem.), ob. Baranie-rogi.
_Laenhaus (niem.), ob. Wież. |

-_ Laesewitz (niem.), ob. Zehsewiiz.
Laesgen (niem.), najbardziej na płn. wysu-

nięta wś na pruskim Szląsku, pow. zielonogór-
ski, par. Grross- Lessen.
Laeskau (niem.), przys. wsi Naehrschuetz,

_ pow. stynawski, |
Laessig (niem.), wś, pow. walbrzyski, par.

Grottesberg. SZ
Laeswitz (niem.) al. Zaehsewiiz, wś, pow.

lignieki, nad pot. Leisebach,.ma kościół paraf.
ewang. |

 Laettnitz (niem.), 1397 r. Zetheniz, wś i
dobra, pow. zielonogórski, ma 2 kościoły paraf.
katol. i ewang., oraz folw. Dober (inaczej Do-
berau lub Dobritz). |
' Lafajetewo lub Drogoszewo-zalesie, kol.,

. pow. krobski, ob. Drogoszewo,
'Laffken (dok.), ob. Zawkż,
Lafke (niem.), ob. Zawki,
Łafontaine, folw. do Baldony, pow. bowski

w Kurlandyi. :
 Lagebniky (dok.), ob. Zagiewniki, pow. by-

tomski,
Laggarben (niem.), dobra, os. leśna i ko-

ściół, pow. gierdawski, st. p. Dietrichsdorf,
Laghinen (dok.), ob. Zegźny.
Lagiewnik (niem.), ob. Zagiewniki,
Lagniewo, wś, pow. gdański, ob. Zegowo,
Lagnau (niem,), ob. Klinkowice.
Lagno, ob. Zegnawa.
Lagschau (niem.), ob. Zaguszewo.
Łagussov (dok.), ob. Zaguszewo,
Lahe (dok.),ob.Zohe. 35,
Lahme Hand (niem.), karczma pod Elblą-

giem.
Lahmenstein (niem.), wś, pow. gdański,

ob. Klganowo, |
Lahna, Zaknamiihie, Lahknaermihle (niem.),

ob. Zyna.

Lahse (niem.) 1.) 1250 r. Zaze, 1498 Za-
sżen, wś, pow. mielicki, par. Ober-Frauenwal-
dau. Według Zarańskiego Zazy. 2.) L., 1551
r. Lase, wś, pow. wołowski, niegdyś własność

- Wolańskich, par. Winzig.

Lahtschuppe (niem.), al. Żeńrkste, rz,
w pow. tukumskim Kurlandyi, nad granicą
Inflant, do zat. ryskiej wpada.

Laibitz (niem.), ob. Zipica,

Laibl, potok górski, wypływa w Beskidach
spiskich z pod Ihły (1284 m.). Płynie na
północ, opływając zachodnie stopy lesistego
działu Maldurską zwanego, wpada z lewego
brzegu do Kolaczki (ob.). Długość biegu 7
kil. Nad lew. jego brzegiem wznoszą się
szczyty Ryżowa (1164 m.) i Maćkowa (975
metrów). i Br. G.
Laiden (niem.) 1.) dobra w Kurlandyi,  
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| pow. hazenpocki, par. Neuhausen, 2.) L,, folw.
dóbr Ilsen, pow. grobiński. !
Laidsen (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

i par. Talzen, i
Laidsen (niem.), jez. w okr. tukumskim

Kurlandyi, w parafii Talzen. i
Lainummen (niem.), folw. dóbr Pormsza-

ten w Kurlandyi, pow. hazenpocki, parafia
Grramsden,

Liais, ob. Zajs.
Laiss (niem.), ob. Zaysz. i
Laizówka, folw. w obsz. dwor. Kiernica,

pow. gródecki. ECHA ŚŚ |
Lajciszki, wś rząd., pow. trocki, 1 okr.

adm., 8 w. od Trok, 2 dm., 25 mieszk. katol.
(1866). |

Lajdzik, zaśc. szlach., pow. trocki, 3 okr.
adm., 58 w. od Trok, 1 dm, 9 mk. katol.
(1866). |

Lajs, zamek w pow. dorpackim gub. ry-
skiej, 025 w. na zach, od jez. Czudzkiego,
1428 r. wzniesiony; 1559 r. dwukrotnie przez
Gotarda Keplera oblegany; 1700 r. w ciągu
całej zimy główna kwatera Karola XII. Nie-
|grodowe sstwo lajskie w księstwie infianckiem,
podług metryk koronnych skłądało się z zam-
ku obronnego L. i z dóbr przyległych. Król
Stefan Batory, po oswobodzeniu Inflant, nadał
to sstwo za okązaną waleczność Andrzejowi
Orzechowskiemu, król zaś Zygmunt III przy-
wilejem z d. 7 listopada r. 1589 zatwierdził
go w posiadaniu tego sstwa. W r. 1627 był
starostą Kacper Dónhoff. Traktatem welaw=
skim z r. 1660 odpadło wraz z częścią Inilan
do Szwecyi. |

Lajs, góra, ob. Zn/lanty, tom III, 286.
Lajskaarskie leśnictwo w pow. parnaw-

skim gub. ryskiej, nad morzem; lasy sosnówe
i jodłowe, 22000 dzies. rozl.

Lajsy, niem. Zeissen al. Zeiszen, (dok. Zusen
al. Zuysen), dobra rycer. w pow. olsztyńskim;
mają obszaru 198 ha., między którymi jest
126 ha. roli ornej i ogrodów, 38 ha. łąk, 34 ha.
lasu, 6 ha. nieużytków; czysty dochód z grun-
tów szacują na 2268 marek; v łaścicielem jest
karitan Grustaw v. Zabiensky, niemiec; st. p.
i kol. żel. Bieża (Biesellen), 7.5 kil. odległa-od
L, W miejscu są znaczne plantacye chmielu i
cegielnia. 1857 r. 51 mk. Par. katol. Gietrz-
wałd, dek. olsztyński; par. ewang. Olsztyn.
Majątek ten należał od dawna do kapituły:
warmińskiej, Najstarszy nam znany przywi-
lej pochodzi z r. 1378: Kapituła ustępuje Wer-
nerowi sołtysowi w Gietrzwałdzie czynsz od
8 włók w Luysen, tak, że poddani dań tę mają
teraz jemu płacić, Gdyby Werner te 8 włók
od poddanych chciał kupić, ma je posiadać na
zawsze jąko swą własność na prawie chełm.;
za to ma służyć zbrojne na koniu, pomagać
przy budowlach i zwykłe podatki płacić; nad-
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s zezwala kapituła na wolne rybołóstwo
pobliskiem jez. Marang, ale tylko małemi

W wymienione8 włók dostaje kapituła od
ernera w zamian 10 innych włók (Concedi-|

waj.  STa6r0, sculteto nostro in Dytherichs-
> Oeto Mansos in Luysen, sie quod cene

az quem ipsi inhabitatores nobis solvere con-
aa sont, ipse Wernerus et heredes sui et leg.
ko omnium optinebunt, libere jure Culmensi.

Bl ipsum Wernerum ipsos octo mansos ab
incoh; ż ż ; ;
Neolig seu inhabitatoribus emere contingeret,

tune concedimus eosdem mensos octo ei-|.

z et successoribus suis legitimis perpetuo
Te Qulmensi possidendos... Ut autem huius

n R COŻ
Ostrąe commutationis utilitas appareat, nume-

cUM decem mansorum situatorum inter bona
Piegelberg et bona villae Johannis de leysen,
- pro praedictis VIII mansis recuperavimus
Praesentibus duximus inserendum. Datum a.

1378, die Quarta Mensis Maji in Capitulo
Stro), Ob. Cod. diplom, Warmiensis, I. III,

Pag. 37. Urzędowa lustracya z r. 1656 donosi

ły s— że w owym roku dobra te obejmowa-
G, . włók, których właścicielem był Wojciech
oj, rowski; był też między mieszkańcami jeden

g > który był zobowiązany do jednej służby
kaj 1ie „1 dawał rocznie płużnego pszenicy
cheł Y.2 i tyleż żyta, 1 funt woskui 1 fenig
„Qtmiński, Obecnie jest tu 76 mk. Dwór

4

ae się w 2-ch domach, a robotnicy w 2-ch
iupach, z których każda zawiera 4 izby.

N, 1475 posiadał Lajsy Bartł. v. Hermensdorf.
z Początku XIX w. zaś rotmistrz Ignacy V.

Ę. pa Lajsy miały r. 1864 mk. 64; ewang.
» Kątol. 59. | Ks. Fr.

ała jwa, rz., lewy dopływ Omowży, 36 w.
8%, płynie ku płd. śród lasów i błot.

LAdŻ, niem. Laiss, ob. Zaysz, pow. niborski.
= Qkaj (Lekie), Lokaj, rka, bierze początek

pły w, władysławowskim, pod wsią Jendzius,
m; 0 W kierunku płn.-wschodnim pod wsia-
z lę pragdany, Lokajcie i za Szujciami wpada

oj. "E80 brzegu do Niemna, o milę na płd.
Dłyg teczka, Wilkii w gubernii kowieńskiej.

84 około 12 w. J. Biz.
ake (dok.), ob Zacha.

Lak Ę K
B

Kowal a (niem.), wś, pow. olecki, st. pocz.

st Lakendorf (niem.) 1.) wś, pow. elbląski,
p ć Poczt, Jungfer. Por. Lallendorf. 2.) Lu, wś,

* Blzinny, st. p. Neukirch,
pay s eNWAlde (niem.), wś włość. do Szkar-

śród? Pow. malborski, o 31 kil. od Malborka,
lbląskiat malborskich, na praw. brz. Wisły
Y si lej, która tu na liczne odnogi czyli ła-

(od ię dzieli przed ujściem do zatoki Swieżej
gbur ach może nazwa L.). Obszaru włók 13,
hagen > zagr. 2, ew. 56, dm. 7. Par. Tiegen-

» Szkoła Tiegenort, poczta Nowodwór.

Słewnik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 49.

adrzędziami dla własnego użytku. Za te wy-
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Laki, część Lipnika Kamioneckiego i Pi-
ratyna w Kamionce Wołoskiej, pow. Rawa
Ruska. każżij

Lakiele, wś, pow. olecki, ob. Zakelien (niem).

Lakmedie, dziś Zindenmedie lub Lankenme-

die al. Lakmihlerwald, bór, stanowiący już od
r. 1254 granicę wschodnią biskupstwa war-
mińskiego. (Ob. Biskupstwo  Warmiń, przez
Sieniawskiego, str. 4). Kś, Fr.
Lakomumen (niem.), ob. Zakome. |
Łaków, ob. Zachów. jt)
Laksy, młyn w Tarnowie, pow. opolski.

Lakty, niem. Lacten-See, jez., pow. lecki,
stanowi południową część wielkiego jeziora
Lewientyna. | KAZ"
Lakumme (niem.), zapewnie Zakome (0b.).
Lale 1.) mko i dwór w pow. rossieńskim,

nad rz, Łokiś, o 22 w. od Rossień, między Li-
dowianami i Kielmami, u źródeł rz. Dratwini.
Paraf. kościół katol. 66. Szymonai Judy, dre-
wniany. Par. katol. dekan. szydłowskiego:
dusz 3268, Tuż przy mku leży dwór należą-
cy do sukcesorów Michała Twanowicza. Lale
wXV w. były własnością Wiekowiczów, pe

których odziedziczyli Ukolscy, Kościół fundo-

wał 1522 r. Marcin Wiekowiez. Plebania po-

siadała 12 włók 28 mr. ziemi, oraz kapitału

3305 rs. W tej parafii jest góra zwana Czuża-

Kałnas, pod którą, według podania legendy

ludowej, pochowany ma być bohater żmujdzki

Czużas. Pobił on krzyżaków i tysiąc głów

ich zakopał pod tą górą. Do parafii lalskiej

należy filia Saudyniki, leżąca nad rz. Dubissą,

na drodze komunikacyjnej z Cytowian do Kielm.

Jest to mała mieścina, odległa od Lal na 5 w.,

a od Kielm na 4, należy do sukcesorów Józefa

Staniewicza, którego ojciec Ksawery był fun-

datorem kościołasaudyniskiego i dworską an--

nuatą zabezpieczył utrzymanie filialisty, Nie-

daleko od tej mieściny zabudował Józef Nta-

niewicz dwór nad urwiskiem Dubisy, zwany

Józefowem,i ozdobił go obszernym parkiem,

oraz murowaną budowlą gospodarską. Dom

mieszkalny także murowany o jednem piętrze.

9.) Ł., dwór, pow. rossieński, par. retowska.

Własność Tochlendera. 3.) Ł., w telszew-
skiem, ob. Kajryszki, ;

Lalice, wś, pow. zołotonoski, gub. połtaw-
skiej, nad Rzeczycą i Głuszycą, dopływami:
Dniepru, 2444 mk.

Laliki, grupa domów i polana w Szarem,

wsi pow. żywieckiego, nazwane od ich właści-

cieli Lalików. | Br. G.

Lalin, wś, pow. sanocki, po rus, Jalin, leży

nad Stobnieą, po wsch, stronie gościńca wiodą-
cego z Brzozowa do Sanoka, w kotlinie 345 m.

npm. wzniesionej. Od płn., wsch. i płd. ota-

czają L. lasy porastające na wzgórzach, z któ-

rych najwyższe w płn. stronie, Krzemionka,

dosięga 476 m., najwyższe w płd. stronie Wro-

=

o
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cień 501 m. npm. W tej wsi znajduje się sąd
powiatowy, par. gr.-katol. i szkoła ludowa
etatowa. Według spisu ludności z r. 1880 li-
czy L. 615 mk., według szemat. duchow. 544
gr.-katol., 150 rzym.-katol. i kilku izr. Wy-
znawcy rzym.-katol. kościoła są przyłączeni
do par. w Grabownicy. Pos. więk. spadkobier-
ców Wikt. Tyszkowskiej wynosi obszaru 65
mr. roli w ogóle i 119 mr. lasu; pos. mniej.
619 roli, 117 łąk, 167 pastw. i 72 mr. lasu.
Cerkiew paraf. drewniana należy do dyecezyi
przemyskiej, dek, sanockiego. Do parafii są
dołączone wsie: Grabówka z cerkwią murowa-

. ną, Pakoszówka, Niebocko, Grabownica, Gu-
mniska, Górki i Strachotycze z ogólną ludno-
ścią 1414 gr.-katol. i 30 izr. Od urzędu poczt.
w Grabownicy jest L. oddalony o 5 kil. Gra-
niczy na płn. z Grabówką, na zach. z Górkami
i Grabownicą, na płd, z Pakoszówką a na wsch.
z Firlejówką i Raczkową.. Mac.

Laliny, wś, pow. nowomiński, gm. Iwowe,
par. Latowicz. W 1827 r. wś rząd., 35 dm.,
sdi, ©:

| Lalka al. £2,-Zamuck, wś, pow. olsztyński,
st. p. Wutryny. |
_Lalkowy, niem. Zalkau, dok. Zelekow, Lel-

kow, wś kościelna i dobra, pow. kwidzyński,
w glebie żyznej, %, mili od st. kol. żel. w Czer-
wińsku. Parafią i szkoła w miejscu, poczta
Czerwińsk. 1) wś włość. obszaru liczy mr.
(wraz z dobrami) 1569, katol. 237, ew. 43,
bud. 36, dm. 20. 2) Dobra osobno zawierają
obszaru ornej roli hekt, 394, łąk 30, pastw.

_ 84, lasu 5, nieuż. 29, wody 2, ogółem obszaru
hekt. 545; jest tu gorzelnia i młyn parowy;
dziedzic Ilerman (Conrad z Frący. Wieś L.
w żyznej okolicy należy bez wątpienia do naj.
starszych osad Pomorza, W dokum. z XIII w.
częściej wspominana wieś Lelkow, Lelikow
należąca do ziemi wąskiej czyli gniewskiej
w brzmieniu zupełnie jest podobna, nie wia-
domo czyby wsi tej L. nie oznaczała; osobliwie
że w połączeniu zachodzi z inną osadą Polze-
nitz, którąby wziąć można za Włosienicę, tuż
przy L. znajdującą się. Inne atoli przyczyny
sprzeciwiają się temu przypuszczeniu (ob. Le-
lekow). Za krzyżackich jako i polskich czasów
L. przyłączone były do komturyi resp. staro-
stwa grudziąskiego. Podług akt wizytacyjnych
kościół tutejszy konsekrowany był w 1409,
wzniesiony za krzyżaków, cały z cegły muro-
wany. R. 1454 Ludwik von Ehrlichshausen,
mistrz w. krzyżacki, zapisał osobnym przywi-
lejem na własność wś Lelekow Arnoldowi
z Mortąg za różne zasługi wyświadczone, któ-
remu 3 lata poprzednio także dobra w pobliżu
będące Luchowo i Śmażewo był darował (ob.
Luchowo); włók liczyła wtedy ta wś 50, pra-
wo było magdeb. Także nadał mistrz owemu
Arnoldowi prawo patronatu nad tutejszym ko-  

Lal

ściołem i sądownictwo większe i mniejsze; sa-
me tylko przestępstwa na publicznej drodze
(Strassengerichte) dla siebie wyjmując. Za
to służyć nam będzie Arnold i jego następcy
na koniu w zbroi, ilekroć tego okaże się po-
trzeba, nadto rocznie odda na zamek 1 funt
wosku i 5 denar, Przy końcu XVII i w XVIII
w. dobra L. były własnością zacnej rodziny
Czapskich, na zamku w pobliskiej Rynkówce
mieszkającej. R. 1700 jest tu Jerzy Czapski
dziedzicem. Po nim Ignacy Czapski, miecznik
nowski, następnie kaszt. chełm., z małżonką
swoją pobożną 'Teofilą Konopaeką; r. 1725 za-
prowadził i ufundował Ignacy Czapski brac-
two ś. Barbary w kościele lalkowskim; roku
1726 dał nowy ołtarz św. Krzyża, niemniej
cały kościół z gruntu swoim kosztem odnowił
i przyozdobił. Syn Ignacego i Teofili z Czap-
skich Franciszek Qzapski, wojew. chełm., był
dziedzicem w L, aż do pruskich czasów. Piotr
Czacki dodał kościołowi lalkowskiemu nowe
facyaty. Posiadała też ta rodzina osóbne swe
groby familijne w kościele tutejszym, urządzo-
ne w presbyteryum przed wielkim ołtarzem,
kryte marmurową czyli kamienną płytą, wiel-
kiemi mosiężnemi gryfami ozdobioną. Po śmier-
ci Walentego Czapskiego, biskupa kujawskie-
go, serce jego w ozdobnem schowaniu za szkłem
umieszczone było w kościele lalkowskim. Fa-
milia Szembeków miała osóbne groby rodzinne
w dawniejszej kaplicy ś. Barbary. Kościół
w L, szczycił się dawniej dwoma obrazami cu-
downemi, Pana Jezusa ukrzyżowanego i M, B.
Częstochowskiej. Na wizerunku ukrzyżowa-
nego Pana Jezusa między innemi złożyła ko-
sztowne wotum Maryanna z Wielowiejskich
Ossolińska, podkomorzyna nowogrodzka, także
pani pobożna. Jak się wspomniało, Ignacy
Czapski dał dla tego wizeruuku nowy oł-
tarz. O obrazie N. M. Panny czytamy u na-
ocznych świadków w aktach kościelnych, że
zdawna był on własnością prywatną familii
Czapskich, którzy go w domowej kaplicy swo-
jej w Rynkówce umieścili, Skutkiem kilka-
krotnego równoczesnego objawienia, jakie o-
trzymać mieli wspomniany Ignacy i Teofila
Czapscy, tudzież i proboszcz ówczesny lalko-
wski, kś, Uzdowski, obraz ten r. 1729 do ko-
ścioła w L. uroczyście przeniesiony został, Nie-
stety r. 1862 d. 19 maja zgorzał kościół tutej-
szy, w którym wszystko co wewnątrz spaliło się -
oprócz murów, tak że obadwa obrazy cudowne,
wota i t. d. stały się pastwą płomieni; nawet
nie zdołano wyratować N. Sakramentu. Parafia
lalkowska liczy dusz 1702; kościół tytułu św.
Barbary, patronatu rządowego, nie wiedzieć
kiedy fundowany i konsekrowany, od r. 1863
do 1866 z gruntu naprawiony, poświęcony 14
grudnia 1865 r. Szpital istnieje dla 4 ubogich,
bractwo ś. Barbary od r. 1725 i trzeźwości
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_ dr, 1855. Proboszcz Maksymilian Olszewski. | czynszu zł. 66; młynarz winien podług kolei
sie parafialne: Talkowy, Cisowo, Rynków-

ka, Frąca, Kopytkowo, Smętowo, Smętówko,
/łosienica, Zielonka, Bukowiny, Zdrojownia,

Liecki, Udzież. Katol. szkoły: w Iialkowach
dzieci katol. 63, Frący 42, Rynkówce 135, Ko-
Pytkowie 59. Ob. Szemat. dyec. chełmińskiej;
udowne obrazy w dyec. chełmiń. Por. także

tęk. w arch. w Peplinie, PARP,
„Lallendorf al Zaachendorf (niem.), włośc.

WS, pow. elbląski, przezwana tak od Lachy
Panieńskiej (Jungferlaache), nad którą położo-
Ra, Śród nizin elbląskich. Obszaru liczy mr.
1791, gbur. 37, zagr. 71, katol. 16, ew. 787,
Menon, i bapt. 41, dm. 112. Par. Elbląg, szko-
4 w miejscu, poczta Nowodwór (Tiegenhof).

- Odległość od Elbląga 2 mile. WŚ L. nowo zo:
Stała założona r. 1715 przez miasto Elbląg i
_W dzierżawę zarazem wieczystą wydana; 19
Wł. chełm. gruntu od wsi Langhorst odłączo-
tego wydzielono 19 osadnikom za 1800 m.
Wkupnego i 100 m. rocznego czynszu; inne
UsSżąry opuszczono im na 15 lat od osadzonej
Włóki, na 20 od nieosadzonej. R, P.

Lallok (niem.), pustk. do wsi Zawada, pow.
Pszczyński.
JLalok al. Bettkau, część wsi Goy, pow.

Wielkostrzelecki.
Lalowo, po węg. Nagy- Leanyfalva, wś w hr.
reskiem (Węg.), nad rz. Latorczą, kościół

 Daraf gy, katol., 563 mk.
Lamberg (niem.), według Herschla folw.

0 dóbr Winzenberg, pow. grotkowski.
Lamberga (dok.), ob, Zwów.
Lambertshof (niem.), dobra w Kurlandyi,

Pow. bowski, par. Ekawa,
_ Lambów, dobra w pow. bobrujskim, dzie-
zletwyo Waśkowa, mają obszaru 7440 mr.,

miejgę, poleska, granta lekkie. A. Jelski.
Lambsfelt (dok.), ob. Zzamsfeld.

R «amek al. Zamk, posiadł. z młynem, pow.
ci onieki, nad strugą Zbrzycą, przy bitym trak-
„© chojnicko-kościerskim i granicy pow. ko-
*clerskiego. Obszaru liczy mr. 1384, bud, 16,
Ra 5, katol. 40, ewang. 3. Par. Leśno, szkoła
Sh duń, poczta Brusy. Konrad Vullekop, kom-
a tucholski (1349—1353), zapisał młyna-
so Llamkowi (od którego nazwa pochodzi)
a: Yn w majętności Lubno leżący, na dziedzi-
mł  ?aSnosć za rocznym czynszem 3 grz. Do
k Yna należało pół włóki roli; w lesie koło

. da będącym mieli wolne drzewo ku potrze-
ka i pastwisko. W młynie tym, a niegdzie-
x zlej mleć powinni poddani z wiosek na-'
Bo Brusy, Lubno, Kikendorf (?), Chełmy i

owo, Także ryby Lamk może łowić dla
żę 8] potrzeby w jeziorze, z którego woda idzie
ad. młyn, niemniej w strudze pod kołami. Ob.

P. przywił. tucholskich str. 56. TLustr. star.
. kachoj, donosi: Lamek młyn daje rocznego 

z drugim straż odbywać w barci i puszczy
lisińskiej. KZ: Kś. F.
Lamen (dok.), zapewne przekręcone przez

pisarzy zamiast Łom, Łomień, nazywało się
w dok. zr. 1294 jezioro, stanowiące granicę
komturyi dzierzgońskiej a biskupiej Pemezanii.
Jest to nieznaczne obecnie jezioro w lesie, na
płd. wsi Perkliczki leżące, w pow. kwidzyń-
skim, tuż przy graniey sztumskiego powiatu.
Ob. Schmitt: Gresch. des Kreises Stuhm, str. Ż1.
Lamgarben (niem.), dobra ryc. i kościół,

pow. rastemborski, st. p. Rastembork.
Lamk, ob. Zamek.
Lamkówko, niem. K/, Zemkendorf, wś, pow.

olsztyński, st. p. i par. ewang. Wartembork,
par. katol. Lamkowo; 1857 r. 75 mk. Ma ob-
szaru 560.28 mr., między tymi 81.59 mr. lasu;
1864 r. 12 dm. i 79 mk., którzy są wszyscy
Polakami i katolikami. Kś. Kro,
Lamkowo, niem. Gr. Zemkendorf (dok, Lem-

gendorf, Brunsdorf al. Briinsdorf), wś paraf. na
Warmii w pow. olsztyńskim, w dekan. war-
temborskim, patronatu bisk., liczyła r. 1857
mk. 558; liczba komunikantów w parafii do-
chodzi do 2504; st. p. Wartembork(Warten--
burg). Już w XIV stuleciu był tu kościół,
który atoli podczas zaburzeń wojennych, kiedy
wieś spustoszona zniesioną została, uległ także
zniszczeniu. Dopiero Hozyusz (1551—1579)
powziął zamiar ufundować tu znów kościół, a
jego koadjutor Kromer wykonał to życzenie
swego biskupa i nadał 11 paźdz. 1574 r. ko-
ściołowi 4 włóki, ustanowił zarazem proboszcza
i przyłączył do parafii prócz Lamkowa, Otten-
dorf, Wierzkup, Derc, Kronowo i Parlese, któ-
re przedtem należały poczęści do par. jeziorań-
skiej, poczęści do wartemborskiej. Pobudowa-
no tedy nowy kościół z drzewa z wielkim po-
śpiechem, a bisk, włocławski Stanisław Karn-
kowski poświęcił go 27 sierp. 1575 r. in hono-
rem B. M, Vivg. et S. Augustini Ep., poczem
bisk. Kromer wystawił 1 stycznia 1582 r. nowy
dla wsi przywilej, zatwierdzając kościołowi to,
co dawniej posiadał. R. 1686 trzeba było
kościół pobudować na nowopo trzeci raz.; do-
piero r. 1787 wystawiono świątynię w cegłę
murowaną, jak donosi bisk, Szembek papieżo- —
wi. Poświęcił ją tedy bisk. warm. Stanisław
Grabowski 5 lipca 1748 r. „sub titulo 8. Ni- >
colai conf, et S. Augustini ep.* R. 1830 spalił
się znów kościół wraz z wieżą, w której wisia-
ły dzwony, ale już następnego roku wzniósł
się na nowo z gruzów. (Ob. Codex dipl. Warm.
I, str. 398). Ze starszych dokumentówwymie=-
niamy następne: R. 1363 13 kw. odbiera Han-
neko Wegener od bisk, Jana II przywilej na
wystawienie karczmy we wsi Brunsdorf, t. j.
w Lamkowie. Po 4 wolnych latach wynosić
ma czynsz w piątym i szóstym roku 1 grzy-
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wnę, potem 2. Datum in Castro nostro Heils-
berg. (Ob. Cod. dipl. Warm. II, p. 350). R.
1898 6 paźdz. funduje bisk, warm. Henryk
wikaryą przy kościele w Dobremmieście i za-
pisuje na utrzymanie wikarego między innemi
l grzywnęz sołectwa w Iiamkowie. (Item

 umius marcae censum annuum super scultecia
in Lemkendorf), Ob. Cod. dipl. Warm. IIL,
str, 308. R. 1582 podaje Marcin Kromer, bisk,
warmiński, do wiadomości, że jego poprzednik
Stanisław Hozynsz celem podniesienia spusto»
szałej wsi Lamkowa wyznaczył 70 wł. i sprze-
dał sołectwo z 7 włókami Maciejowi i Franci-
szkowi Jagielkom, braciom; przywilej tedy
nadany zatwierdza Kromer Maciejowi i Wa-
lentemu, synom ś. p. Franciszka Jagielka. Dan
w Licbarku r. 1582. (Ob. Kętrz.: O ludn. pols,
str. 505). R. 1656 dowiadujemy się z lustra-

_ ©yi rządowej, że wtedy do wsi tej należało 70
włók, 9 gburów, 2 dziedzicznych sołtysów, 1
wolny (1 Freier), zobowiązany do jednej służ-
by i 2 karczmy; posiadacze 48 włók dawali|-
50 kur i 320 flor, i 3 gr. czynszu. (Zeitschrift
fiir die Gesch. Hrmlands, 1880, str. 260). Dziś
posiada proboszcz 4 wł., a kościół 4684 tal.
27 sbr. kapitału. Obszaru ma ta wieś 5357.50
mr., pomiędzy temi 557.60 mr. lasu; 1864 r.

_ było tu 97 dm. i 728 mk., 7 ew. i 721 katol.;
304 Niemców a 424 Polaków. Kś, Fr.
Lamimingen (niem.), folw. dóbr Lievenhof,

pow. talzeński w Kurlandyi, par. Kandawa.
Lammsdorf (niem.), r, 1371 Lemlinsdorf,

wś i dobra, pow. niemodliński, o milę na płn.-
zachód od F'yrlądu; 44 bud., 79 dm., 603 mk.
Wś ma 64 osąd, kościół i szkołę, 1681 mr.
rozl.; dobra z folw. Kaltecke i Hermannshof
1898 mr. rozl. W lesie ruiny klasztoru fran-
ciszkanów.
Lamimsfeld (niem.), al.

_ Zarańskiego wś dolnołużycka,
_ Lampa (niem.), wś, pow. kościerski, ob,
Lępa.
Lampa,

raciborski,
Lampackie, jez., niem, Zappaschken,

ządzborskim, niedaleko Sorkwit i
kiego. Czyt. t. IV, p. 566.
Lampaśch (niem.), wś, pow. prusko-iław-

ski, st. p. Iława pruska,
_ Lampersdorf (niem.) 1.) ob. Mykowice. 2.)

L., r. 1358 Zamprechisdorf, wś i folw. dóbr
Rothkirch, pow. nowotarski na Szląsku, ma
kościół katol. już 1353 r. wspominany, 3.) L.,
r. 1897 Lamprechtsdorf, wś, pow. ząbkowicki,
par. Weigelsdorf. 4.) L., r. 1314 Villa Lam-
pertż, wś, pow. stynawski, par. Stynawa, ma
kościół paraf, ewang. i F. 8,

Lamperti Villa (dok.). Tak się zwała wś
Mykowice 1266 r. w pow. oleśnickim i wś
tampersdor 1314 r. w pow. stynawskim. —

Naglus, według

młyn w dobrach Szylerowice, pów.

w pow.
jez. gielądz-
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Łamprechtdorff i Zamprechtsdorf” (dok.),
ob. /Zzampersdorf.

Lamprechtfeld (niem.), Zampartopoł (?) al.
Kopanica, miejscowość na mapie Papłońskiego
w W. Ks. Poznańskiem (7).
Lamprechtshaeuser (niem.), kol. w pow.

bolkowickim, ob. Kunzendorf. -
Lampsaten (niem.) 1.) al. Mickut-L., Wś,

pow. szyłokarczemski, st. p. Lankuppón. 2.)
L.al. Paw-/,., wś, pów. kłajpedzki, $t, p.
Kretynga Niemiecka, Z
Lampseden (niem.) al. Dtwilen, wś, pów.

gąbiński, st. p. Judtschen.
Lampten al. Petarm (niem.), jez. pod Do-

bram miastem na Warmii. i
Łamsfeld (niem.), 1330 r. ZLambefelt, %ś,

pow. wrocławski, par. Oltaschin,
Lan, ob. Windawski kanał.
Lan, młyn we wsi Bańilli mółdawskiej

(wołoskiej), w pow. storożynieckim. Br. G.
Lan (dok.), ob, Zokmau.
Lana, ob. Zyna.
Lana, rz., dopływ Syrego Taszlika w pow.

czehryńskim. BE, R.
Lanaw (dok.), ob. Zonta.
Lanca, ob. Zaniz (niem,), rz,
Lancenica (dok.), ob. Zącznica.
Lanchino (dok.), ob. Zęczna.
Lancicia, łac. nazwa Łęczycy.
Lanck i Zanckhof (niem.), wś is, pow,

świętosiekierski, st, p, Bladiau.
Lancka (dok,), ob. Ząkie,
Lancke (niem.), ob. Zqkie.
Lanckoroń, małe mko, pow. kamieniecki,

nad rz. Zwańczykiem, parafia katolicka do
Czercza. Mk. 1789, w tej ilości żydów 993.
Ziemi włośc. 709 dzies. Cerkiew muirówana
Wniebowstąpienia, 2070 paraf. i 71 dz. ziemi.
St. pocz. przy trakcie z Kamieńca do Husiaty-
na. Szkoła wiejska, żydowska synagoga, go.
rzelnia, targi w czwartki, sklepików 20, rze-
mieślników 48. Jest tu okrąg policyjny (stan)
i urząd gminny, do którego należą: m. Lan-
ekoroń, Draganówka, Poczapińce, Latawa, Ró-
ża, Kormilcze, Zerdzie, Koczubijowce, Krasno-
stawce, Żabińce, Huków i Maryanówka; razem
w gminie liczy się: 5958 męż, i 6068 kob.
Ziemi włościanie posiadają 8596 dz., w tej
liczbie ornej 7568 dz.; dwors. i rząd. 11978,
w tej liczbie ornej 9116 dz. Mko założone
przez Lanckorońskich, którzy mieli tu znaczne
posiadłości; następnie poszły one pod rozdział;
dziś należy tu do Dwernickich 26 dz. i Żuko-
tyńskich 679 dz. i Dr. M,
Lanckorona na Inflantach, ob. Zandskorona.

„ „Lanekorona, niem. Zandskron, z przedmie-
ściami Jastrzębią i ZŁaśnicą (mylnie Ześnicą),
mko, w pow. wadowickim, w dyec. krakow-
skiej, dek, lanckorońskim, na południe gościń- ca podkarpackiego, od Myślenie na zachód 15
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kil. 04 Wadowio na lekki południowy wschód
ai”: w okolicy górskiej, podkarpackiej, na

> udniowym stoku góry Lanckorońskiej (550

sA” -). Obsząr mezka graniczy na wschodzie

: Harbutowieami i Jastrzębią, na północy
ć <zdebnikiem i Brodami a na zachodzie z Le-
hieą i Skawinkami. W płn.-wsch. stronie

N 2 o. » $ . .

Ozpościera się, w pobliżu granicy wsi Jastrzę-
1 przedmieście Jastrzębią zwane; w połu-
Liowej zaś stronie, nad rzeką Skawinką, która

ś lzielą obszar Lanckorony od obszaru Leśni-
zy 1Skawinek, rozlega się drugie przedmie-
- le, zwane Łaśnicą. Srodek mka rozłożył się

Południowych stóp góry Lanckorońskiej
ali RAY czworobok, tworzący rynek, i w dwie
Bhęd ciągnące się w prostej linii od zachodu
gy pkód. Samo miasto liczy dm. 146, mk,

4 (466 mężcz., 568 kob.); przedmieście Ja-
k ADA dm. 52, mk. 240 (111 mężcz., 129
(125: a przedmieście Łaśnica dm. 47, mk. 254
a, mężcz., 134 kob.); razem więc Lanckoro-
kok €* dm. 245, mk. 1528 (697 mężcz., 881
ni ), według obliczenia z r. 1869. Oblicze-
ie ludności w r. 1880 podaje liczbę mk. na

0. Obszar więk. pos. zawiera roli orn. 83,
ai logr. 1, pastw. 39, lasu mr. 218; mniej.
8 posiąd. ma roli orn. 1281, łąk i ogr. 45,

astw, 146, lasu mr. 152. Własność gminy.
Toku ma 9 uprzywilejowanych jarmarków,

gł w poniedziałek po Trzech Królach, 21
poznia, 4 marca, 7 maja, we wtorek po Zie-
Rych Swiątkach, w poniedziałek po św. Trój-
1 na św. Wojciech, 24 czerwca i 25 lipca.
l awaiej było ich 15. W miejscu jest szkoła

 Udoywą trzechklasowa. Miastem zarządza ma-
jąA, na czele którego stoi burmistrz. Istnie-

iu od niepamiętnych czasów dom ubogich.
Ajątęk zakładowy jego składa się z kawałka
9h w wartości 300 złr., z kapitału 500

145 oprócz tego ma w obligacyach i gotówce

zły. zły. 27 ent, Dochód zr. 1879 czynił 16
„15 ent. Przełożonym jest burmistrz. Pa-

dą „łacińska w miejscu. Kościół p. n. Naro-
siwd św. Jana Chrzciciela, murowany, wźno-

aday "Amer. mieście, u stóp góry Lancko-
w 9) Fundował goi uposążył Kazimierz
= w r. 1336. Przywilej erekcyi, jak podaje
król jp dyec. tarn. z r. 1882, wydał tenże

tą, więcenią niewiądomy. Metryki urodzeń
pPoZiĄ się rokiem 1640. W ścianie nad

a widać herb Półkozie. Niesklepione

ns _kościoła nakrywa pułap. Rzeźbiony

e tony wielki ołtarz zasługuje na wspomnie-

iazt obraz św. Sebastyana w ołtarzu bocz-

: Po lewej stronie, pod zasłaniającym g0

ja ie św. Anny. Piękne to malowanie

Śre: ziełem Łukasza Orłowskiego, jak to

1489 Czy umieszczony na niem napis: „A.

: 87 Januarii benedieta, picta vero per

i 6 września 1336 r. we Wschowie. Rok 
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Grener. Lucam Orłowski Uracoviae.' Kilka
nagrobkowych kamieni, ku pamięci mieszczan
zmarłych w XVII wieku, znajdujemy w ze-
wnętrznym murze. Dzwony kościelne, opisa-
ne legendami z pisma św., noszą na sobie daty

1540i1551. Podanie ludowe utrzymuje, że

świątynia ta była przez pewien czas zborem
różnowierców. Na początku XIX wieku ko-
Ściół lanckoroński miał trzech przełożonych,
z osobnych funduszów się utrzymujących,
'a w ciągłych zatargach z sobą żyjących. Fro-

boszez zarządzał główną nawą kościoła, pro-

motor kaplicą różańcową, a altarysta częścią

kościoła pod chórem będącą, gdzie był ołtarz

św, Stanisława. Nadmienić wypada, że w ak-

tach parafii znajduje się spis proboszczów, do-

prowadzony do r. 1792. W tym spisie atoli

nie ma wzmianki, w którym roku pierwszy

z wyliezonych 22 proboszczów w tej parafii

osiadł. Jest tu kaplica murowana p. w. Św.

Krzyża, jeszcze nie ukończona. Do parafii lan-

ekorońskiej należą wsi Jastrzębia dolną i Ska-

winki, Parafia cała liczy 2758 dusz rzym.-

katol. i 24 żydów. Dekanat lanekoroński

obejmuje 1 miasto i 17 wsi, między niemi 4

wsi parafialne, t. j. w Budzowie, Jaworniku,

Krzywaczce i Sułkowicach, a dwie wsi z ko-

ściołem filialnym w Harbutowicach i Izdebni-

ku. Liczba dusz rzym.-katol. 17444, żydów

525 (Szem. dyec. krak, 1883 r.) Sąd powia-
towy w Kalwaryi, poczta w miejscu. Początki

Lanckorony sięgają odległych czasów.  Wia-

domo tylko, że na początku XIV wieku istnia-

ła L. jako wieś, czego dowodem fundacyą ko-

ścioła przez Kazimierza w r. 1386. Nazwa

wsi, która w dokumentach opiewa Lanczkoru-

na, naprowadza na początek niemiecki. Pe-

wniejsza wiadomość pochodzi z drugiej poło-

wy XIV wieku, mianowicie z okresu, kiedy.

wieś ta podnosi się do rzędu miasta, Otóż r.

1361 Kazimierz W. zezwala wójtowi tej 0sa-

dy niemieckiej założyć miasto, uposaża go 2

łanami frankońskimi, połową dochodu z jatek

rzeźniczych, piekarskich, sukienniczych i szew-
ckieh, oddaje całkowite dochody z łaźni i mły-

na, przeznacza mu trzeci denar od spraw Od-

sądzonych i szósty denar czynszu z łanów,

wkładając nań obowiązek, ażeby na każdą

wyprawę wojenną stawił się uzbrojony dzidą,

w pancerzu i na koniu, sześć grzywien war-

tującym. (Czyt. Starożytna Polska, Balińskie-
go i Lipińskiego). Temu nowozałożonemu
miastu nadaje król Kazimierz W., przywilejem

z 31 marca 1366 r. w Krakowie ogłoszonym,

prawo magdeburskie, pozwala wolny wyr4b
drzewa na budowę i dowóz piwa (quod Srotyn

dicitur), na użytek miasta bez cła; ustanawia

postrzygalnię, wagę i targi w każdy czwartek,

D.|w końcu przypuszcza do uczestnictwa praw,

które wówczas miał Kraków. Temużź królowi
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przypisują również założenie zamku na górze
lanckorońskiej, Między zamkami, które ten
król jużto zbudował, już też wałami i murami
wzmocnił lub przebudował, zńajdujemy także
zamek Lanckoronę (Naruszewicz, Historya Na-
rodu Polskiego, Kraków, 1860, t. 5, str. 297).
W którym atoli roku zamek powstał, nie wia-
domo. W powyższym dokumencie między

_ świadkami widzimy w r. 1366 burgrabią tego
zamku niejakiego Orzeszkę. Baliński i Lipiń-
ski w Starożytnej Polsce mówią, że Kazimierz
W., umierając 1370 r., testamentem przekazał

_. Lanckoronę wraz z innemi majątkami braciom
z Brzezia herbu Zadora, czego u Naruszewicza
nie czytamy. Jeden z nich, czy też ich poto-
mek, przybrał nazwisko Lanckorońskiego i
stał się protoplastą sławnej w dziejach pol-
skich rodziny. Około r. 1500 Jarosław Ła-
ski, wojew. sieradzki, przez związek małżeński
odziedziczył Lanckoronę. Przez kupno od te-
go czyli też zamianę przeszła L. na własność
królewską; od tego czasu poczęła tworzyć sta-
rostwo niegrodowe i odtąd staje się widownią
niezgód i wojen domowych. Zygmunt I na
przedstawienie Mikołaja Wolskiego, kasztel.
sandomierskiego,star. lanckorońskiego, marsz.
dworu królowej Bony, postanawia r. 1537:
„ponieważ miasto nasze Lanczkoruna żadnego
nie odnosi pożytku z targu czwartkowego, A to
z przyczyny, iż w tymże dniu odbywają się
targi w blisko leżących miastach, przenosimy
przeto targ takowy na niedzielę, a dla tem ry-
chlejszego wzrostu, ustanawiamy jarmarki: na
ów. Jana Chrzciciela i na św. Bartłomieja.
„Podług lustracyi z r. 1564, łanowe, domowe
i ogrodowe czyni grzyw. 17, gr. 35, 8208 na
św. Jakób grzyw. 5, gr. 41, den. 1; dochód
z jatek rzeźniczych, piekarskich, szewskich i
z łaźni do wójta należy; z targowego nie nie
wpływa, gdyż targi nie bywają; młynów jest
3 na Skawince. „Penae sive indicata: prze
ubosthwo zbithki rządkie, przetho nie masz czo
sędzicz. W zamku strzlbi jesth dział 6, ha.
kownicz 6, rusznicz Ż, halabarthow w bronie
9, pawęz stharich 6.* Po roku 1570 właści-
cielką zamku prawem dożywotniem jest wdowa
po Zygmuncie Wolskim, kasztelanie czerskim,
W r. 1576 Albrecht Łaski, wojew. sieradzki,
stronnik domu rakuskiego, napada na zamek,
gwałtem go opanowuje i wydziera wspomnia-
nej wdowie. Mimo atoli sądów i wyroków
trzymał Łaski na nim załogę z Niemców i Wo-
łochów złożoną, którzy okolicę łupili i rabo-
wali. Król Stefan Batory, aby oswobodzić
mieszkańców od tej plagi, wyprawił pod Lan-
ckoronę Stanisława z Górki i Cikowskiego
z wojskiem i działami, celem zdobycia zamku
i ukarania Łaskiego. Zamku broni sługa Ła.
skiego, Zacharyasz Górecki. „,Gdy kilka dni,
jak pisze Marcin Bielski (str. 675), strzelano  
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do zamku y dziury już były, iedno iść do sztur-
mu, poddał się Zacharyasz Górecki, zwłaszcza,
że mu na odsiecz wojew. nie przysłał ludzi,
tak iako był z nim umowił: abowiem miał był
lud cesarski przyść z Węgier nadaley do trze-
ciego dnia, a na znak tego mieli ognie w nocy
na gorach ukazać.* Załoga się poddała, a w mu-
ry zamkowe otwartemi wroty weszli królew-
scy żołnierze. W. pierwszej chwili król, za-
gniewańy na pobitego zdrajcę, stronnika domu
rakuskiego, chciał zamek L. z ziemią zrównać,
na przykład potomnym. Atoli posłowie sej-
mowi wyjednali ocalenie budowli; zamek od-
dano wdowie kasztelanowej z warunkiem, aby

straż zamku któremu z krewnych wojskowe-
mu powierzyła. (Czyt. Albertrandego, Pano-
wanie Henryką Walezyusza i Stefana Bato-
rego. Wyd. Turowskiego, Kraków, 1861, str.
93). Po jej śmierci w r. 1579 Stefan Batory
oddał sstwo lanckorońskie Kasprowi Bekieszo-
wi, sławnemu z dzieł rycerskich i biegłości
w sztuce wojennej, dowódcy jazdy węgierskiej
w służbie królewskiej, za okazywane męstwo _
w rozmaitych wyprawach wojennych, którego
poprzednio w poczet szlachty polskiej policzył.
Umarł on pod koniec roku 1579. Król Stefan
z wdzięczności i przywiązania do Bekiesza po-'
zostąwił sstwo lanckorońskie w posiadaniu
wdowy po nim pozostałej, co było powodem
nie małego szemrania przeciw królowi na sej-
mie 1582 r. (Czyt. Albertrandi 1. e., str. 156
i 254; A. Grabowskiego: Okolice Krakowa,
przypiski, jako też Paprockiego, Herbarz, Kra-
ków, 1858, str, 884). W następnych latach
starostą lanckorońskim jest Mikołaj Zebrzy-

dowski, star, stężycki i krakowski, hetman
nadworny, wojew. lubelski, marsz. wielki ko=
ronny. W tym czasie Jan Komorowski dzier-
żył dobra królewskie, Leśnicę i Stronie, gra-
niczące z Brodami, dziedziczną własnością Mi-
kołaja Zebrzydowskiego. Spór o granicę dóbr
królewskich dzierżawy Jana Komorowskiego
z Brodami załatwili 1598 r. wyznaczeni re-
skryptem królewskim (z 30 paźdz. 1592) do
rozpoznania tej sprawy komisarze królewscy
w obecności Krzysztofa Komorowskiego, ojca
i opiekuna Jana Komorowskiego, głównie za-
pozwanego, i Mikołaja Komorowskiego, jako
ościennego sąsiada, tenutarza Berwałdu, Za-
krzowa i innych do tych dóbr należących wsi,
oraz Jana Cieszkowskiego, pełnomocnika braci
Komorowskich. Akt komisarski graniczny za-
twierdził Zygmunt III w Warszawie 20 mar:
ca 1597 r. Franciszek Dzielowski, zakonu św.
Franciszka Min. de Observ. kustosz krakow-
ski, w dziełku swojem: „Kalwarya albo nowe
Jeruzalem na polach Zebrzydowskich zasadzo-
ne* (Kraków, 1669) na str. 88 podaje: że ,„pan
zKomorowa, kaszt, sądecki, t. j. Krzysztof
Komorowski, © górę Żarek, na której Mikołaj
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gobrzydowski 1600 rozpoczął budowę kaplicy
a -Krzyża, z wojewodą w wielką zaszedł nie-
aż tak dalece, że obie strony lud nie mały

> ząciągnawszy, o to miejsce krwawym

drozeprzeć się umyśliły. Jakoż Komo-

: ski opanował górę kalwaryjską i tam dzia-

ac w szańcach, których ślady jeszcze

> widocznebyły. Lecz Zebrzydowski dał
tyś nieprzyjaznym, którzy, i dział odbie-

» szy, pierzchli. O które potem różnice

ań $runtach komisya nastąpiła i to wszystko
pokoiła,* Wypada atoli zastanowić się tu-

az czy to zdarzenie nie zaszło w powyżej
ż *-mipleaki sporze Jana, syna Krzysztofa,

rzydowskim, o granicę wsi Brodów z do-
ae królewskiemi Leśnicą i Stroniem, dzier-

1593 Jana Komorowskiego, a zatem przed r.

Ra gdyż sam Dzielowski powiada, że o te
a” w gruntach komisya nastąpiła i wszy-

*a uspokoiła. Stąd wypadałoby znowu, że

plig 7% do tego sporu nie była budowa ka-

Z: Krzyża (rozp. 4 paźdz, 1600),. ani

> em (1595) na górze Zarku przez Zebrzy-

skich postawiona tymczasowa kapliczka,
też myśl wzniesienia świątyni na tej gó-

ię” nie dopiero 1595, ale weześniej, zrodziła

zejaj duszy star. lanckorońskiego. Dodać
s Snem, że wspomnione działa darował 1595
» powi Komorowskiemu Wacław Adam

żonie, książę cieszyński. Było ich czte-

Mk Ó8I r. zabrano je do Pińczowa. Tenże
ołaj Zebrzydowski, obrażony na Zygmunta

Ba ufWając tu na zamku, knuł plan ro-

Spro, który wiele zgubnych ciosów na kraj
podał. Nakoniec osadziwszy zamek swy»

i onnikami i oddawszy dowództwo Piotro-

owi, z orszakiem przyjaciół i licz-

% 160 ufcami wyruszył stąd przy końcu mar-

aeg o r. do Stężycy. Atoli Zebrzydowski

= porażkę pod Gruzowem. Skutkiem te-

tegą Ak wrócił pod władzę króla; z polecenia

> legł zamek Stefan Potocki, star. feliń-
rę * ZMusił Porębskiego do poddania się, a sko-

ie

koól, 0ga z włościan okolicznych, poddanych
st ih złożona, dobrowolnie z zamku u-

wojsk wprowadził Potocki na zamek oddział
R królewskich. (Czyt. St. Łubińskiego,

korzył str. 137). W końcu Zebzydowski upo-

> się, przeprosił senat i króla i wrócił do

Bako — Na przeciwległej górze Żarek
nąsiek; osciół i klasztor, przywdziawszy sam

- Waryg ie habit św. Franciszka. (Uzyt. Kal-

| Ropy + Zebrzydowska, t. III, str. 712—715).
Pochwy 23, 17 czerwca umarł Zebrzydowski,

tkoroń e w Krakowie. Po nim etar, lan-
Umarł. lm był syn jego Jan Zebrzydowski.

Oiszęk > 1642 r. Jego następcami byli Fran-
1650: ebrzydowski, kaszt. lubelski (um;

ichał Zebrzydowski, star. krakowski(um M
+ 1667), Po zajęciu Krakowa przez Szwe-
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dów, dowódzca załogi Jakób Wilkoński, stra-

ciwszy nadzieję obrony i mając wzgląd, aby

wróg nie wywarł zemsty na blisko leżącą Kal-

waryą, poddał 19 września 1655 r. zamek

mocą umowy gener. Duglasowi, który z Kra-

kowa wyprawił się na zdobycie jego. Zosta-

wił w nim 200 ludzi załogą. Ci wysyłali

podjazdy z zamku i dopuszczali się na okolicz-

nych włościach wszelkiego rodzaju zdzierstw

i rabunku. To spowodowało Jana Zarzeckie-

go, podstarościego zebrzydowiekiego, że 0 ode-

braniu Szwedom zamku i pozbyciu się twar-

dych gości myśleć począł. Ułożył środki na-

tarcia na zamek, a wprzód jeszcze zręcznego

pochwycenia jego dowódzcy Arnolda Strumbi:

la, którego, pod pozorem obrania sobie w darze

konia tureckiego, za mury wywabił. Ostrożny

Szwed, pomimo, że z sobą kilkunastu zbroj-

nych ludzi dla większego wziął bezpieczeń-

stwa, nie uniknął przecież zastawionej nań za-

gadzki, Jakkolwiek udało się Zarzeekiemu

wziąć go w niewolę, to zamiar opanowania

zamku spełzł na niczem, albowiem załoga spo-

strzegła zawczasu grożące jej niebezpieczeń-

stwo. Wszelako niezadługo potem zamek ten

dobrowo!nie się poddał. Lustracya zr. 1660

świadczy, że mieszczanie lanckorońscy przy-

sięgą W krakowskim grodzie zeznali, jako

Szwedzi spalili 79 dm., 23 stodół ze zbożem,

jatki rzeźnicze, piekarskie 1 szewskie. Slusarze,

krawcy, kuśnierze i kowale, których nie wiel-

ka jest liczba, wolni są od opłaty czynszu;

mieszczanie dają pieniędzy koron. złp. 6 gr.

20; targi ustały. W. tej lustracyi czytamy,

że „zamek, na wysokiej górze zbudowany,

wiatrom gwałtownym i inszym iniuriis coeli

podległy, ustawicznej poprawy i konserwacyi

potrzebuje, na co koszt niemały starosta usta-

wicznie musi łożyć. Oparkaniony jest do koła

parkanem z drzewa, we dwoje budowanym,

awe środku ziemią zasypanym. Na trzech.

rogach są baszty z drzewa pobudowane, 8 na

czwartym baszta zmurowanawielkim kosztem, ©

bo wapno aż z Krakowa wożono. Studnie

dwie biją w żywej skalez wielką pracą i na-

kłademi już otworów najmniej60 wybito a jesz-

cze wody i znaku nie poszlakowano. Praesi-

dium, które pan star. Michał Zebrzydowski,

miecznik koronny, dla bezpieczeństwa chowa,

oprócz urzędników, wiele nakładu i kosztu po-

trzebować musi. Dał sprawę podstarości, że

nie masz nie strzelby JKM. jeno p. starosty."

Po Zebrzydowskich prawem dziedzicznem w

XVIII wieku dzierżyła Lanckoronę i Kalwa-

ryą Zebrzydowską rodzina Czartoryskich i

Wielopolskich. W drugiej połowie XVIII w.

r. 1768 konfederaci barscy, pod dowództwem

Maurycego Beniowskiego, opanowali zamek,

stoczywszy poprzednio pod murami jego ko- rzystną potyczkę z oddziałem rosyjskim, Po
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wzięciu zamku zmusił Beniowski załogę rze-
czypospolitej w nim stojącą do wykonania
przysięgi na wierność konfederacyi. Odtąd

_ służył on konfederatom za punkt oparcia dzia-
 łań wojennych i czynienia wycieczek. W r,
_1769 w listopadzie Kaźmirz Pułaski, star.
warecki, stacza z nieprzyjacielem bitwę pod
Lanckoroną, gromi go i ściga pod Myślenice.
W r. 1770 francuscy inżynierowie naprawili
zamek i porządnie wzmocnili, W roku 1772
w czerwcu (6) poddaje się załoga polska woj-
skom austryackim, które wkroczyły do Pol-

"ski pod gener. Haddickiem. Zupełne zrujno-
wanie tego zamku w późniejszym nastąpiło
czasie. Ostatnim starostą był Józef hr. Wie-
lopolski, opłacający 1772 r. kwarty złp.
28968 gr. 8, den. 10. Obecnie z zamku, który

- tysiączne burze przetrwał, pozostała ściana po
łudniowa, 52 kroków długości. . W samym jej
środku, tuż przy naziomie, znajduje się wielki
wyłom; znać, że tu była jakaś bramka. Od
ziemi na sążeń wysokości mur podebrany dość
głęboko. W prawym boku, t.j. wschodnim
wejście do wschodniej, narożnej wieży; w niej
sklepienie pozostało do połowy, reszta zawa:
lona. Widać następnie kawał ściany wscho-
dniej, oderwanej od ściany południowej; ściana
zaś zachodnia, gdzie również była wieża czwo-
roboczna, łączy się silnie jeszcze ze ścianą po-
łudniową.. Slady reszty murów zniknęły, tak,
że obecnie trudno przychodzi rozpoznać plan
sytuacyjny zamku, Naokoło zamku głęboka
fosa, mająca w obwodzie 270 kroków. Taki
stan zamku w r. 1880 (14 sierpnia), Od zwa:
lisk na wschód prowadzi piękna alea leśna na
najwyższy czubek góry lanckorońskiej, Tu
wznosi się znak triangulacyjny. Piękny stąd
widok rozpościera się na płn. ku Krakowowi,
na płd. ku Tatrom. Źródła: Krzysztof Stella-
nowicz, profesor akademii krakowskiej: „Novi
strata gemmatis circa ejiciendum ex arce
Landscronensi praesidium Sueticum, eiusque
Grubernatorem vivum capiendum ingeniose in-
venti, historice deseripta narratio*. OUracoviae
1660. M. Baliński i I. Lipiński: „„Stareżytna

_Polska*. Warszawa 1844, t. II, str. 234—237. |
J. Łepkowski: ,„Kalwarya Zebrzydowska i jej
okolice*. Kraków 1850. J, Łepkowski: ,„Prze-
gląd zabytków przeszłości z okolicy Krakowa.*
1863. A. Grabowski: „Kraków i jego okolice,
w Krakowie 1866. Czytaj także: ,,Rozmaito-
ści z r. 1881", str, 126. „Przyjaciel ludu z r.
1836*,str. 161. „Lwowianin z r. 1838*' str.
538. „Przegląd.naukowy*, Warszawa 1842, t.
III, str. 811. „Tygodnik ilustrowany", t. 16,
1867, str. 55. „Beschreibung der Herrschaft
Lanckorona und Myślenice in land- und forst-
wirtschaftlicher Beziehung** w ,,Jahresschrift
des westgalizischen Forst-vereines*, 1857,
7-tes Heft, 68. Bronisław Gustawicz.  
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Lanekorona 1.) leśniczówka przy Bujako-
wie, na obszarze Bulowie, w pow. bialskim.
2.) L., karczma, na obszarze Bulowie, w pow.
bialskim. 3.) Ł., grupa domów w Porąbce,
wsi w pow. bialskim położonej. Br. Q.

- Lanckorona, znaczne wzgórze na płd, wsi
Pisarzowie, w pow. bialskim, pod 36? 30”
wsch. dłg. g. F., a 49952 płn. szer. g., wznosi
się do wysokości 3638 m. (szt. gen.). Miejsce
znaku triangulacyjnego. Br. G.
Lancmierz, Zandsmierz, WŚ z kol. Biada-

czów, pow. kozielski, par. Stare Koźle, na lew.
brzegu Odry; 54 bud., 89 dm., 539 mk., 86
osad, młyn nad strugą Woda Wronińska, 1210
MY, KOZA | 3:
Lanczen minera, wś w par. Radoszyce,

wymienia Łaski, Lib. ben. I, 596.
Lanczen (dok.), ob. Łążyn.
Lanczke (dok.), ob, Zęck.
Lanczuth (dokum.), ab. Zańcut,
Lanczyno, wś w par. Poddębice, wymienia

Lib. ben. Łaskiego II, 371.
„Landau, kol. niemiecka w pow. odeskim,

nad rz. Berezanią, o 120 w. na pła.-wschód
od Odessy,
Landau (niem.), ob. Lędowo,
Landau (niem.), r. 1259 Kylianowo, 1860

Lanthow, 1872 Lantow, wś niedaleko Bystrzy-
cy, pow. nowotarski na Szląsku, ma kościół
katol. fil., par. Polsnitz. Do L. należy Grilge-
nauer-Miihle, :
Lande (dok.), ob. Zędy.
Landechow (uiem.), wś, pow. lęborski, na

Pomorzu. i
Landeck (niem.), ob. Zendyczek 1 Landek,
Landeck (niem.), mto na Szląsku, pow. by-

strzycki, nad rz. Bielą, o 105 kil. na płd, od
Wrocławia, w górach, ma 2360 mk., piękny
ratusz, słynne źródła siarczane, urocze okolice,
4 jarmarki, kolej żelazną do Seitenberg (huta
szkła, łomy marmuru), komorę, sąd.

Landecke, Zandesecke (niem.), góra z ruiną
zamczyska w gm. Koblów, pow. raciborski,
słynie z prześlicznego widoku na Morawę i
Szląsk austryacki, nad Odrą i Ostrawicą.

Landecker-Biela, ob. Bieła, rz.
Landeekermiihl (niem.), dobra, pow. człu-

chowski, ob, Zędycki młyn.
Landecksch-Kunzendorf, ob. Kunzendor/,

pow. bystrzycki.
Landek, wś, pow. strumieński, na Szląsku

austr., par. katol, Rudzica, rozl. mr. 778, lu-
dności 328.
Landek, także Zandok, niem, Zandeck, węg.

Landek, wś w hr. spiskiem, na płd. pochyłości
Magóry spiskiej, nad pot. Kończyną, wpadają
cym do Białej spiskiej. Od wsch. graniczy
z Wyborną, od płn. z Gajami i Jezierskiem, od
zach. z Żarem (Zdziar), a od płd. z Białą spi-

|ską (Bóla). Południową granicę i część zacho-
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dniej tworzy rz. Biała spiska, a płn. część gra”
nicy zachod. tworzy Żlebadowy potok. Płn.
Branica ciągnie się wzdłuż grzbietu Magóry

_ Spiskiej od szczytu Bukowiny (1176 m.) aż do
Szczytu Śmreczyn (1159 m.). Na płn. od wsi
Wznoszą się oprócz wymienionych szczytów na
Jej obszarze jeszcze Najdecka hora (996 m.) i
rzywe (989 m.). W płn.-zach. zaś stronie

Mamy szczyty: Majerówkę (1093 m.), Botlę
(1078 m.), Hundsberg (1074 m.). W płd.-zach.
stronie wznosi się Palenica (1173 m.), a na
płn. wsch. góra Hopfen (936 m.). Wieś koło
kościoła wznosi się 749 m. npm. (szt. gen.),
017 m. (Fuchs); płd. koniec wsi przy drodze
do karczmy Szarpańca 739.63 m. (Korzistka).
Oczątek wsi sięga odległych czasów; pierwszą

atoli wzmiankę o niej napotykamy dopiero
na początku XIV wieku. Roku 1313 mistrz
okosz i Jan, synowie hrabi Rykolfa, wieś tę
ziedziczną odstąpili Miechowitom w zamian

za Chmielnik (Crucendorf, Homlos-Keresztes)
- Whr. szaryskiem, którą posiadłość jeszcze krol

Andrzej II Jerozolimski 1212 r. był tym za-
onnikom darował. Zamianę tę zatwierdził
ról Karol w Budzynie feria quinta proxima

Post festum Paschae Domini 1313. Wś Lan-
dek miała już wówczas swój kościół pod wezw.
ŚW, Mikołaja bisk. W r. 1315 kapituła spiska
zrzekła się praw swoich do kościołów w Land-

Xu 1 Chmielniku na rzecz zakonu, zastrzegając
sobie sądownictwo w sprawach duchownych
'zabójstwach (judicia spiritualia et homicida-
la), zakonnicy zasię winni byli płacić do ka-
Dituły spiskiej rocznie grzywnę czystego sre-
Ja wagi spiskiej i jednego z pomiędzy siebie
Posyłać na synod spiski. W r. 1325 mistrzowie
am Kokoszi Rykolf, którzy kościół w Landku

Wznieśli i uposażyli, ustąpili proboszezowi mie-
owskiemu, Henrykowi, prawo obierania ple-
ama w tejże wsi, co zatwierdził król Karol

% Warunkiem, aby proboszczowie landeccy
W kapitule spiskiej składali przysięgę wierno-
*©L dla króla i korony węgierskiej, Po 280 la-

©h istnienia tego zakonu pod 11 przełożony-
Mr, 1593 landecki zakon rozwiązał się, a
Wszystkie jego dobra zakupił Horvath Palocsa.
ZIS należy Lundek do sukcesorów po Kornelii
orvath Palocsa. Ciekawym jest akt kapituły
Riskiej z r. 1329, zawierający odgraniczenie
Posiądłości miasta Białej od wsi Landku, Ro-
wa 1 Strażki, które wówczas należały do mi-
Tzów Jana i Rykolfa. Co do kościoła metry-

że Poczynają się rokiem 1720. Parafia liczy
miejscu dusz rzym.-katol, 1093, gr.-katol.

*» nieun. 174, żydów 10, razem 1280. Zmaj-
dują się tu także szczawy. Według Bela (Pro-
Fazy wydobywano tu marmur, jako też

abaster, wprawdzie w niewielkiej ilości.
Landen (niem.), przezwa z r. 1866, ob.

*rzcianel:.  
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Landesecke, Zandecke (0b.).
Landesen (dok.), ob. Zanżania.
Landeshut (niem.), ob. Kamienogóra.
Landestreu (niem.), wś, niemiecka kolonia,

w pow. kałuskim, 11 kil. na płd. od sądu po-
wiat., urzędu poczt,, st. kolej. i teleg. w Kału-
szu. Na płn. i płn. wsch. leży Nowica, na płd.
Uhrynów średni, Petranka i Kamień, ra zach.
Kamień. W zach. stronie wsi, u stóp wzgórza
Landestreu, 517 m. wysokiego, nastaje potok
Słonica (al. Słoniec), dopływ Bereźnicy, i pły-
nie na wsch, do Nowicy. W płn. stronie ob-
szaru leżą zabudowania. Wsch. część opada
niżej do 423 i 419 m. na płd., a do 375 na płn.
wsch., w dolinie Słonicy. Własn. większa
(rządowa) ma pastw. 321 mr.; własn. mniejsza
roli or. 640, łąk i ogr. 168, past, 265 mr. We-
dług spisu z r. 1880 było 406 mk. w gminie
(wyzn. protest.). Bredetzky (Historischer Bei- .
trag zum deutschen Colonialwesen in Europa,
Briinn, 1812), wychwala piękne położenie
miejscowości i podnosi staranne pielęgnowanie
drzew owocowych. W L. jest filiał par. ewang.
Ugartsthal od r. 1790; kościół z r. 1822.

Landfestung (dok.), Tak zwano dawniej
zamek w Tarnowie polskim, pow. kożuchowski,
na Szląsku.

Landfriede (dok.). Tak zwano dawniej za-
mek Hummel (dziś ruina), pow. kładzki, na
Szląsku,
Landgraben (niem.), rz., dopływ Baryczy

z prawej strony, płynie wzdłuż granicy szlą-
skiej i poznańskiego. Ob. Kopanica szląska. -
Landkeim (niem.) 1.) dobra, pow. fyszhu-

ski, st. p, Metgethen. 2.) Ł., folw., pow. ra-
stemborski, st. p. Sępopol. a
Landmiihle (niem.), włość z młynem, pow.

malborski, o 5 kil. od Malborka, 21 mr. obsza-
ru, 7 mk,, l dom. Parafia, szkoła, poczta:
Malbork. * K. F.
Landok, ob. Zendak. |

Landowo, pod Bisztynkiem, ob. Zędowo.
Landratarnia, niem. Landreżtere:, mała 08.,

pow. wejherowski, u Kętrzyńskiego wymienio-
na, w skorowidzach zaś nowszych urzędowych
jej brak. Według map wojskowych leżała tuż
pod Wejherowem, nad Redą. Zapewne w osta-
tnich czasach zniesiona. Kś. F,

Landrichter (niem.), nazwa z czasów krzy-
żackich, z rozróżnieniem der kleine i der grosse
L., według fałszywego rozumienia niektórych
oznaczała dobra Wardęgowo i Wardęgówko
w lubawskiem. Według Kętrzyńskiego nazwa
ta, odnosiła się do dzisiejszych Sędzie i Małych
Będzie w pow lubawskim. Kś. F.
Landsberg (niem.), ob. Gorzów.
Landsberg (niem.) nad Wartą, mto w re-

gencyi frankfurekiej w Prusiech, liczące do
20000 mk., niegdyś mocno warowne i w woj-
nie 30-letniej dobywane czterykroć przez

3
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Szwedów i przez cesarskich; pamiętne bitwą |
z d. 4 lutego 1813 r., w której 1500 Francu-
zów i Polaków z korpusu Davousta pobiło na
głowę trzy razy większe siły nieprzyjacielskie
pod Czernyszewem. Jest tu st. dr. żel. z Krzy-
ża do Berlina, o 128 kil. od Berlina. Od I. do
Kistrzyna ciągnie się ,, Warckie błoto”, niem.
Warthebruch, 6 mil dł., do 9 kil. szerokie, je-
szcze w XVIII w. osuszone; dziś łąki i pola.
Landsberg, Zandsberk (niem.), mto, pow.

iławski, o 17 kil. od miasta powiat. Iławki,
nad rz. Elm, 148 m. npm., w pagórkowatej,
lesistej okolicy z pokładami torfu. Mk. 2711,
prawie wyłącznie ewangielicy; prawo miejskie
zyskało 13885 r. za Henryka von Muro, komtu-
ra Balgi; browarów 6, 2 gorzelnie, cegielnia,
sąd okręgowy, stacya poczt. i telegr. z pocztą
osobową do Lidzbarka i Iławki. Niegdyś L.

- zwał się Zandstrass. RJSÓBY”
Landseifen (niem.), pot. górski w hr. spi-

skiem, także Forberskim zwany, wypływa na
płn. zach. wsi Forberg, płynie na płd. wsch.
przez wieś Forberg i powyżej miasta Kieżmar-
ku uchodzi z lewegobrzegu do Popradu. Dłu-
gość biegu 9 kil. Br, G.
Landsen (niem.), folw. dóbr Popen, pow.

windawski, par. Piltyń.
Landshut (niem.), ob. Zańcuć i Kamienogóra.
Landskorona, ob. Zanckorona.
Landskorona, po łot. Zandskrónie, wś i do-

bra w Infiantach polskich, pow. lucyńskim,
w pierwszej połowie XVIII w. przez króla
Augusta III Janowi Borchowi, późniejszemu
kanelerzowi rzpltej, nadane; miały w zeszłem
stuleciu 30288 dzies. rozległości. Klucz ten
składały dwie obszerne parafie: landskorońska
i posińska. Do pierwszej należały dobra:
Landskorona, Krasnopol i Leymany, przy któ-
rej to ostatniej majętności następnie utworzono
rozległy folwark Tymanowce; do drugiej zaś
wchodziły majętności: Posiń, Sybelin, Istra,
Annopol i Koniecpol. Po podziale dóbr pomię-
dzy synami kanclerza Jana Borcha, Michałem
(wojewodą bełskim) i Józefem (ostatnim sstą
 lucyńskim), klucz ten został częścią sprzeda -
nym, częścią zaś oddanym Borchównom jako
posag. Jedna z nich, pani Karnieka, objęła
samą Landskoronę za znaczną wszakże dopła-
tą, którą wnieść musiał jej małżonek Marcin
Karnicki. Druga, wychodząc za mąż za Ty-
mana, objęła Lieymany, przy których nastę-
pnie utworzono wspomniany już wyżej fol-
wark Tymanowce, Reszta majętności wcho-
dzących w skład tego obszernego klucza ob-
cym sprzedaną została. Z tych wszystkich

, dóbr byłego kiucza landskorońskiego najbar-
dziej się odznacza Żyznością sama majętność Landskorona, własność Karnickich. Znajduje-
my tu glinkę na pokładzie marglowym, która
się szczególniej nadaje do uprawy pszenicy!
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i jęczmienia, a obecnie przez dzierżawców na
niszczącą kulturę lnu jest wyzyskiwaną. Łąk
i sianokosów, drzewa i wody wielka znajduje
się tutaj obfitość. Położenie falowato-wzgór-
kowate. W rozległym niegdyś kluczu lands-
korońskim napotykamy dosyć znaczne wy-
niosłości, z których niektóre poprzerzynane
uroczo położonemi parowami. Przez klucz ten,
obejmujący niegdyś całą południową część
pow. lucyńskiego, przechodzi pasmo wzgór-
ków, które, łącząc się z innemi wzgórzami, od
nich w kierunku wschodnim położonemi a le-
żącemi w pow. siebieskim, tudzież z wyniosło-
ściami pow. drysieńskiego, od nich w kierunku
południowym położonemi i eiągnącemi się
w kierunku płn.-zachodnim aż do jeziora Ra-
Źna w pow. rzeżyckim, tworzą dział wodny
pomiędzy wodami uchodzącemi na płn. do rze-
ki Wielkiej, należącej do kotliny Pejpusu, tu-
dzież wodami płynącemi w kierunku połu-
dniowym i należącemi do dorzecza Dźwiny.
Lud zamieszkujący były klucz landskoroński
nie jest jednoplemiennym. Skłąda się on
w części z łotyszów katolików, w części zaś
z białorusinów. Z tych ostatnich, dzięki gor-
liwości dawnych dominikanów posińskich, któ-
rzy już od r. 1694 krzewili chwałę Bożą w tej
okolicy (porów. art. Posiń), większosć jest od
wieków wyznania rzym.-katol. Ci tylko bia-
łorusini byłego klucza landskorońskiego, któ-
rzy się stale trzymali obrządku grecko-unickie-
go, w końcu pierwszej połowy bieżącego stu-
lecia przeszli na prawosławije, Stosunkowo
najwięcej ich napotykamy w majętności Istrze.
Najwięcej zaś białorusinów katolików liczy
majętność Posiń. Sama Landskorona przewa-
żnie jest zamieszkaną przez łotyszów wyzna-
nia rzym.-katol, Dwór landskoroński jest
jednym z piękniejszych w okolicy. W drugiej
połowie bieżącego stulecia został on ozdobio-
ny parkiem obszernym, który tę piękną sie-
dzibę otacza do koła. Nie braknie w tym par -
ku ani drzew rozłożystych, ani wody, z której
biegu umiejętnie skorzystać umiano. Mosty
niektóre są zręcznem naśladowaniem łazienko-
wskich, a od nich nawet rozmiarem wcale się
nie różnią. Dzisiejsza rozległość L. wynosi za-
ledwie 6565 dzies., z których 3265 przypada
na ziemię dworską a 3300 na ziemię włościań-
ską. Zarząd gminny wmiejscu. Kościół pa-
ralialny landskoroński, pierwotnie tylko filial-
na kaplica, już w r. 1696 był założony przez
gorliwych dominikanów pósińskich. (Por, art.
Posiń). Następnie kilka razy go przebudowy-
wano i powiększano. W r. 1828 Marcin Kar-
nieki erygował tu kościół parafialny, który
w r. 1859 przez jego zięcia, senatora Jana
Karnickiego, znacznie został rozszerzony i
powiększony, a odtąd przedstawia całość wca-
le okazałą. Należy on do dekanatu przed-

k
k

>
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lucyńskiego, liczącego obecnie 10 parafialnych
OŚCiołów i kilka kaplic filialnych. Wspo-
mieliśmy już pobieżnie, że obszerny klucz
„AMdskoroński składały niegdyś dwie roz-
o parafie: a) landskorońska i b) posińska.

d, W skład parafii landskorońskiej wchodzą
otąd majętności: 1) Landskorona, opisana po-

; Yżej własność Karnickich; 2) Szkawno, wła-
ość tychże, z osóbną filialną kaplicą, należącą
0 kościoła landskorońskiego; 3) Krasnopol
(W pobliżu granicy pow. rzeżyckiego), własność
okołowskich, przez nich na początku bieżące

80 wieku nabyta a licząca 1200 dzies. ziemi
"skiej i tyleż ziemi włościańskiej; 4) Ley-

amy w południowym krańcu pow. lucyńskie-
80) Wraz z założonym później rozległym fol-
Warkiem T[ymanowce. Liczą tu ogółem 2893
4188, ziemi dwors. i 2300 ziemi włośc. Maję-

LOŚĆ tę wzięła w posagu Borchówna, wycho-
Że (za mąż za Tymana. Dobra te wszakże
dcatniemi czasy przeszły w obce ręce, podo-
Sk, niemieckie. d. W skład parafii posińskiej,

a zPdYŚ do tegoż klucza landskorońskiego na-
siń tej, wchodzą zaś dotąd majętności: 1) Po-

» Nad rz. Biną, ze wspaniałym po-domini-
*lskim kościołem i okazałym domem miesz-
lnym, własność Zofiii Ciechanowieckiej, 800
ho ziemi dwors. i 1000 dzies. ziemi włośc.
> 2) Sybelin, własność tejże, 1280 dzies.

3) Łk dwors, i 1200 dzies. ziemi włośc. licząca;
= stra, w małowniczem położeniu nad pię.
> jeziorem Istrzańskiem, własność Leona

zj sławskiego, 1500 dzies. ziemi dwor. i 800
les, ziemi włośc. licząca. Istnieje tu filialna

„Aplica katolicka kościoła posińskiego, tudzież
„lowka prawosławna, wzniesiona dla na-
w oconych w połowie bieżącego stulecia na
awosławije miejscowych byłych unitów; 4)

ię 0POL, własność niemca Vegesaka, 3000 dz.
c dwors. i 1500 dzies. ziemi włośc. licząca

nę koniec 5) Koniecpol, od r. 1862 własność
ią oniego Benisławskiego, 3000 dzies. ziemi
= i 2000 dzies. ziemi włośc, licząca. Tę

Ko tnią majętność nabył od Borchów w r. 1801
| aa, anty Weyssenhof, późniejszy marszałek
ż Yiski, i zabudował ją okazale, wznosząc tu
s ze cały szereg budynków najrozmait:
i Yeh. Następnie przechodził Koniecpol kołe-
0 sit aż w końeu, w drugiej poło-

już: leżącego stulecia, nabył go wspomniany
| RE dziedzie teraźniejszy. Istnieje tu kaplica
no” należąca do kościoła posińskiego. Po-
= falowate, grunta przeważnie gliniasto-

ż a7% i błotniste, nie odznaczają się ży-
ścią, którą tylko poprawne gospodarstwo
2 może, a obecnie w samej rzeczy pod-

Ć zaczyna, M.

andskron (niem.), wś, młyn i osady leśne,
W. frydlądzki, st. k Sępopol. Ę

andskrone (niem.), przysiołek do wsi 
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AltBilawe, powiat kożuchowski na Śzlą- .

sku.
' Łandskrone (niem.), góra odosobniona, ba-

zaltowa i granitowa, na Łużycach pruskich,

o '/, mili na południe od Zgorzelie, wysoka na

stóp 1304, najwyższy punkt w części pruskiej

gór łużyckich czyli widłowych (Gabelgebirge).

Dawniej na górze stał zamek raubritterski,

1442 r. z rozkazu ces. Zygmunta zburzony.

Landsmierz, ob. Zamcmierz. |

Landsort, czyli Krajkowo (ob.), leśnietwo,

pow. śremski, należy do nadleśnietwa Mosiny
(Ludwigsberg). Pi”
Landwarowo, Zandwerów, wś i folw. nad

jez. t. n., pow. trocki, 1 okr. adm., gm. Mię-

dzyrzecz, o 10 w. od Trok, 10 dm., 162 mk.

katol. (1866). Folw. należał 1850 r. do Izdeb--

skiego i S$zachno; dziś hr. Józefa Tyszkiewicza.

Jest tu st. dr. żel. petersb.-warsz., na prze-

strzeni Grodno-Wilno, między Rudziszkami

a Wilnem, o 17 w. od Wilna; st. dr. żel, Wierz-

bołowo-Wilno, między Jewiją a Wilnem; i st.

dr. żel. landwarowo-romeńskiej i libawskiej,

o 730 w. od Romn a 340 od Libawy. Jest też
fabryka gwoździ (Frumkina). F, 8.
Łandwehr (niem.), dawne nazwisko zamku

w Tarnowie polskim, pow. kożuchowski na
Szląsku.

Łandyczek, ob. Zendyczek,
Landzberk, ob. niem. Zandsberg, pow. i-

ławski. RD

Lanen (niem.), dobra, pow. grobiński, par.
Durben.

Lanerdynka al. Bitkowczyk, część Bitkowa,

pow. bohorodczański.
Lanerówka (po rusku Zaneriwka) z Ostap-

kowcami, wś w pow. kamioneckim, 22 kil. na

płd. wsch. od Kamionki Strumiłowej, 5 kil. na
płn. zach, od sądu powiat. i urzędu poczt,

w Busku, 10 kil. na płn. zach. od najbliższej

stacyi kolej. w Krasnem. Na płn. leżą Po-

bużany, na wsch. i płd. Busk, na płd. zach.

Kupcze, na płn. zach. przytyka na małej
przestrzeni do Rakobut. Płn. zach. kończynę

wsi przepływa Bug od płd. wsch. na pła. zach.
W zach. części obszaru leżą zabudowania wiej-

skie (229 m. npm.). Własn. więk, ma roli
orn. 247, łąk i ogr. 2, pastw. mr. 3; włas.
mniej, roli ornej 276, łąk i ogr. 9, pastw. 13
mr. Według spisu z r. 1880 było w Lane-
rówce 236 mk. w gminie a 11 na obsz. dwors.;
w przysiołku Ostapkowce (po rusku Ostaptki-
wci) 147 mk. (obrz. w większej połowie rzym.- |
katol.). Par. rzym.-katol. w Busku, gr.-kat.
w Pobużanach. Przy końcu XVIII wieku
wyrabiano tu krochmal i puder. Lu. Dz. |

Langanka, niem. Zanganken, wś, pow. ządz-

borski, przy granicy pow. rastemborskiego, na
prusko-polskich Mazurach, przez osadników
polskich założona i trzymana. O pierwszym
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jej początku z aktnie wiadomo. BR. 1693 po-
siada L. samą ludność polską, Ob. Kętrz.,
Ludność polska w Prusiech, str. 418. |
Langanken (niem.), dobra ryc., pow.

frydlądzki, st. p. Sępopol. i
' Langawe (niem.), część wsi Jagatschiitz,
pow. trzebnicki, | aż
Langboese (niem.), ob. Pogorzelice.
Langbriick (niem.), dobra, pow. węgobor-

ski, st. p. Rosengarten. : i
Langbusch (niem.), folw. do Szklanej hu-

ty, pow. kartuski, ob. Długi kierz.
Lange (niem.), wś, pow. olawski, ob. Pod-

węzów. ję
Langebrod (niem.), Długibród, ob. Boru-

szynko. |
-_ Langedorf (niem.), ob. Fryda.

Langedorf (dok.), ob. Zangendorf.
- Langenfuhr (niem.), ob. Zangfur,

-__ Langehnen (niem.), wś, pow. fyszhuski, st.
p. Griinhoff. 8

Langehorst (niem.), os. do Neulangehorst,
pow. elbląski.
Langelieben (niem.), ob. Długie Miłonice.
Langen (niem.), ob. Zeęg.
Langen al. Langenau (niem.), wś, pow.

szprotowski, par. Primkenau. Należą do niej
kolonie: Neidhardt i Stichhaeuser.
Langenau (niem.), ob. Złandzlówka, Dluha

Luka, Langowo, Łęgowo, Łęgnowy.
Langenau (niem,) 1.) ob. Langen. 2.) L.,

r. 1811 Zangenaw, wś, pow. górski, par. Seitsch.
Według Knie leży „nad polską granicą.* 3.)
L., wś, pow. trzebnicki, par. Kapsdorf. 4.)
Nieder-1.., 1581 Niderste Langennaw, wś, pow.
bystrzycki, nad Nissą, ma kościół katol. fil.
par. Bystrzyca i od r. 1819 zakład zdrojowo-
kąpielowy przy źródle szczawy żelazistej, 1137
st. npm. położonem. 5.) Ober-I.., wś, pow.
bystrzycki, nad Nissą, par. Ebersdorf, ma ko-
ściół filialny, 6.) L. wś, pow. zgorzelicki,
z kościołem paraf. ewang. 7.) Ł., 1390 r.
Langenow, wś, pow. lwowski, z kośc. paraf,
katol. PL, S.
 Langenberg (niem.), 1.) wś, pow. nizinny,

st. p. Neukirch. 2.) Ł., os., pow. labiewski,
 8t. p. Labiawa. 3.) IL, os., pow. rastembor-
ski, st. p. Rastembork.
Langenbielau (niem.), wś w pow. rychba-

chowskiem na Szląsku, 13000 mk., największa
wś na Szląsku, milę długa. Majorat hr. San-
dretzky-Sandraschiitz. Wielkie fabryki.

Langenbriiek (niem.), ob. Zemóruk.
Langenbriick (niem.) 1.) r. 1390 Zangus

Pons, wśi folw., pow. prądnicki; 122 bud.,
384 dm., 2270 mk. Folw. dóbr Wiese-Graef-
lich ma 1933 mr. rozl.; wś 281 osad, 5369 mr.
ziemi, fabrykę sukna, młyny it. p. Kościół
katol. z XV w. Par. L. dek, prądniekiego r.
1869 miała 3726 katol, 596 ewang. 2.) L.,  
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wś, pow. bystrzycki, nad rz. Erlitz, ma kościół
parąf. katol. i fryszerkę żelaza. 3.) L., część
wsi Wedlowice, pow. sycowski. FE. 8.

- Langendorf (niem.), kol. niem. do Świrkli,
na płn. od tej wsi, pow. sądecki, ma 23 mk.
wyzn. ewang. parafii w Stądle. Por. Długo-
SUB. Mae.

- Langendorf (niem.), wś, pow. wągrowie-
eki, 11 dm,, 100 mk., wszyscy katol., 34 analf.
Poczta i tel. w Wągróweu; st. kol. żel. w Ro-
góźnie. 3 kok.
Langendorf (niem.) 1.) r. 1263 Longa villa,

1368 Langedorf, wś i dobra, pow. nissański,
nad rz. Bielą i obok Ziegenhals; 132 bud., 345
dm., 2080 mk. WŚ z kol. Waldhof i Rothfest
ma 272 osąd, 7181 mr. ziemi; dobra 379 mr.
ziemi, piękny park. Kościół katol., fil. do
Ziegenhals, w zeszłym wieku jezuicki. 2.) Ł.,
ob. Długawieś, pow. raciborski. 3.) L., ob.
Wielowieś, pow. toszecko-gliwicki i sycowski.
4.) L., kol. do wsi Damasko, pow. głupczycki.
5.) L., ob. Hulczyn. F. 8.
langendorf (niem.) 1.) ob. Dłuwiec al.

Dłużiec. 2.) ., wś, pow. królewiecki, st. p.
Kuggen. 3.) L., wś, pow. frydlądzki, st. p.
Sępopol. 4.) L., dobra rye., pow. welawski,
st. p. Groldadler. 5.) Ł., wś, pow. świętosie-
kierski, st, p. Zinten. |
Langeneck (aiem.), folw., pow. rastembor-

ski, st, p. Dryfort.
Langenfeld (niem.), foiw. dóbr Wilkajen,

pow. tukumski.
Langenfeld (niem.), ob. Dobieszczyzna, pow.

pleszewski.
Langenfeld (niem.), folw. do Ciężkowie,

pow. kozielski,
Langenfeld (niem.), wś, pow. gierdawski,

st.p.Nordenburg.
Langenfort (dok.), ob. Zangfur.
Langenfurt (niem.), leśnietwo, pow. obor-

nicki, ob. Długibród lub Boruszynko.
Langenhof (niem.), folw., pow. mogilnieki.

należy do dom. i gminy Trlągu, 5 dm., 78 mk.
Langenhof (niem.), wś, pow. oleśnicki, par.

Klein-Zoellnig. :
Langenoels (niem.) 1.) 1312r. Olsina, 1431

G'ross- Olszin, wś, pow. niemczyński, par. Hei-
dersdorf, ma kościół paraf. ewang. 2.) L., r.
1254 Olsne, wś, pow. lubański, mą kościół pa-
raf, ewang, i fil. katol. par. Greifenberg, 3000
mk. rękodzielników, kopalnie węgla bruna-
tnego. k: Kęda
Langenow (dok.), ob. Zegowo i Langenau.
Langenreihe (niem.), wś, pow. holądzki,

st. p. Hirschfeld.
Langenvorwerk al. Wilkelmsthal (niem,),

ob. Zęgowski folwark, pow. międzyrzecki.
Langenwaldau (niem.), r. 1369. Zauginwal-

de, wś, pów. lignieki, par. Kaltwasser.
Langenwalde (niem.), ob. Dłwgiborek,
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Langeńwasser (dok.), ob. Zangwaśser.
Langenwiese (niem.), r. 1361 Zangewesin,

wś, pow. oleśnicki, ma kościół pataf. katol.
Langerbach (niem.), ob. Zgźel.
Langereih (niem.), dwie osady włośc. do

Przywidza, pow. kartuski, w okolicy lesistej
1 piaszczystej.

Langereihe (niem.), os. do Ńtaregopola,
pow. malborski.
Langer See (niem.), nazwa dwóch stawów

tatrzańskich, ob. Długź staw. T. II, 38. Br. G.
Langer See (niem.),pol. Długie, dok. Dluge,

nązywało się kiedyś jezioro przy Kleszczowie
Ww pow. kościerskim, wspominane r. 1269. Ob,
Perlbach, Pommer. Urkundenbuch. :
Langerwald (niem.), folw. dóbr Ńessau,

pow. mitawski, par. Mitawa.
Langevore (dok.), ób. Langfur.
Lange-Vorwerk (niem.), inaczej Zangwie:

se-Eichborn (0b.). |
Langewesin (dok.), ob. Zdngenwiece.
Langewiese (niem.), ob. Dluha Luka,
Langfelde (niem.), włośc. wś, pow. gdań-

ski, na żuławie, po lewym brzegu Wisły,
03.25 mil od Gdańska. Obszaru mr. 1998,
gbur. 3, zagr. 2, kat. 169, ew. 52, dm. 12,
Szkoła. Parafia Gemlice, poczta W. Cędry.
hang-Forstchen (niem.), ob. Borszć,
Langfir, niem. Langfukr, Langefuhr, dok.

Laugenfort, Langevote, wrest, vriest, ore, przed-
_ lieście gdańskie, pow. miejski gdański, na bi-

trakcie gdańsko-wejherowskim, w stronę
Oliwy. Posiada piękne dómy, wille oka-

żałe, liczne restauracye, kawiarnie; jest tu sta-
ya kol. żel. gdańsko-szczecińskiej, o 4 kil, ód
stacyj Gdańsk, poczta, biuro tólegr., apteka,
lekarz, szkóły kilkokl., browar i t. d. Położe-

| nie TL. u stóp wżgórza lesistego gdańskiego
_ Jest w ogóle piękne; stąd bywa ta osada celem
„Pyciecżek, zabaw, przechadzek Grdańszczan
I innych gości. Kolej konna nie mało się także
Przyczynia do ożywionej komunikacyi między

 Mlastóm a przedmieściem. Mieszkańców liczą
Około 2500, dómów ogółem kilkasót, które
Wciąż się pofńńażają. L. jest prastarą osadą
owiańską. Przy opisywaniu dóbr cyster-

h oliwskich, częściej wspomina się w do-
um. XIII wieku pód nazwą: wrest, vriest, co
a Niemcy przerobili na swoje: Yore, fuhre,

mV, fort. A że ta wś podobnie jak i dzisiaj
a> tzędóm domów i posiadłości małych
Lo asła się, przezwali tę osadę po swojemu:
R ngenfort, Langenfure. Teraźniejszą skró-

oną nieco formę: Langfur, zawdzięczamy, jak
A niemieccy gdańscy pisarze, Francu-

 .0M, Gdańsk i L. przez dłuższy czas trzyma-
17m,którzy tę osadę swoim sposobem, po-

Mie jąk i my teraz, krócej wymawiali. Do-
Slięgą nasza wiadomość wś L. należała

awna do bogatego kiedyś kościoła św. Ka-

'ku niemałemu zadowoleniu.
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tarzyny w Gdańsku. Dopieto Gerard von
Stegen, komtur gdański, r. 1348 zabrał ją, nie
wiadomo jakiem prawem, na własność zakonu.
R. 1404 Albrecht von Schwarzburg, komtur.
gdański, wystawił pierwszy znany przywilej
dla tej wsi, przezwanej już wtedy Langenfort.
Cały obszar żyznej ziemi podzielony był na
26 ogrodów, które włościanom na prawie 'cheł-
mińskiem wydano; sółtys nazywał się Zygfryd
Stange. Za polskich czasów posiadała L, mo-
żna rodzina Wejherów. Jakób Wejher, wo-
jew. pomorski, nabył zarazem znaczne posia-
dłości w Sidlicach pobliskich. R. 1659 i 1794
wiele ucierpiał IL. podczas oblężeń. R.1772
wś L. do Prus przyłączona. R. 1776 król
pruski Fryderyk odkupił L. od Wejherów za
80000 tal, w tej myśli jedynie, żeby przy
Polsce zostającym Grdańszczanom jak najbar-
dziej dokuczyć. Dołączywszy pobliższe po=
siadłości swoje, jako Nowy Szotland, Jisch-
kenthal, później i Oliwę, utworzył tu osobną
intendenturę czyli komorę pruską, której wszy-
stko, eo do miasta szło i z miasta wychodziło,
podlegać musiało. 2 dziką niemal szorstko:
ścią każdego przechodnia wizowano, cła wy-
sokie brano od najdrobniejszej rzeczy it. d. .
Dopiero w r. 1807 napowrót oddany miastu

R. 1813 podczas
oblężenia Gdańska przez Prusaków L. po więk»
szej części zburzony został; w nowszych cża-
sach jednak, jakośmy widzieli, do niepóznania
ożywił się i powiększył. Ob. Brandstitter, Der
Landkreis Danzig, str. 162, 438. Kś, F.

Langfart (niem.), leśnictwo, pow. mogilni-
cki, należy do nadleśnictwa Ryszewa (Tauben-
walde); 1 dm., 9 mk.
Langgoslin (niem.), ob. Długa Goślina. -
Lang-Guhle (niem.), ob. Golina, powiat

krobski.

Langguth (niem.), ob. Zchórzanka i Zęguty.
Langhaken (niem.), wś (?), pow. gdański,

st. p. Stutthof, ;

Langheim (niem.), podobno Zankiejmy, wś
i dobra, pow. rastemborski, st. p. Korsze. Od-
bywają się tu 2 jarmarki. Por. Gudnikt.

Langheje Saroda ().
bażantarnię pod wsią Nowawuka, pow. woje-
recki, ; aż
Langhoefel (niem.), wś, pow. welawski,

st. p. Lindenau.
Langhof (niem.), ob. Długidwór.
Langinwalde (dok.), ob, Zamgenwałdau.
Langirren al. Zengirren (niem.), os. leśna,

pow. gąbiński, st. p. Nemmersdorf.
Langkischken (niem.), wś, pów. gołdap-

ski, st. p. Kiauten, żk
Lang-Lessen (dók.), ob. Ześna wieś,
Langlieben al. Zamgmiilmen (niem.), ob.

Długiemiłonice i Krzanowice.

Tak zowie Knie
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Langmichels (niem.), wś, pow. gierdawski,
st. p. Gierdawa.
- Lapgmiilmen (niem.), ob. Długie Miłonice.

Langner-Miihle (niem.), al. Miyn żywodczy-
chi, według Knie młyn w pow. opolskim.

Langoschmiihie (niem.), młyn na rzece
Odrze w Zlenicach, pow. opolski.
Langow (dok.), ob. Zięgowo.
Langowen (niem.), ob. Zęgowo.
Langowo, niem. Zangenau, a) Firsil,- Lan-

genau, przedm. Kietrza, pow. głupczycki; 208
bud., 206 dm., 1926 mk., 177 osad, 3818 mr.
ziemi z osądami FEhrenberg i Krottfeld. b)

 Lehn-Langenau, wś i dobra w pobliżu; 125
bud., 134 dm., 1168 mk., 108 osad. Por.
Kietrz. i BS,

Langowszczyzna, folw. we wsi Budy,
pow. rzeszowski, przy drodzez Głogowa do
Trzciany. Mac.
Langsehden (niem.) 1.) dobra, pow. tal-

zeński, par. Zabeln. 2.) L., dobra, pow. ha-
zenpocki, par. Piltyń-Hazenpot. 3.) L., folw.
dóbr Warwen, pow. windawski, par. Piltyń.

Langstein (niem.), wś, pow. ostródzki,
w t. z. starych, po większej części polskich,

' choć luterskich Prusach, */, mili od miasta
Olsztynka, założona r. 1558. Ob. Kętrz., Lu-

_dność polska w Prusiech, str. 380.
Langath (niem.), wś, pow. suski, ob. Zchó-

rzanka.
Langwaeldchen (niem.), folw., pow. ra-

stemborski, st, p. Korsze.
Langwałde (niem.) 1.) wś, pow. braniew-

ski, st. p. Packhausen. 2.) Ł., wś i folw,,
pow. rastemborski, st. p. Korsze. |
Langwasser (niem), ob. Długawoda.
Langwasser (niem.) 1.) folw. do Gierałto-

wie, pow. toszecko-gliwicki. 2.) L., r. 1307
Langenwasser, wś, pow. lwowski na Szląsku,

- nad rz. t. n., ma kościół paraf. katol.
Langwiese (niem.), wś, pow. lidzbarski, st.

p. Lidzbark.
Langwiese-EFichborn (niem.), folw. do Pa-

rusowie, pow. kluczborski, 800 mr. rozl,
Laniec, niem. /anieiz, ob. Zaniec.
Lanisch (niem.), wś, pow. wrocławski, par.

Margareth.
Łaniski, góra wznosząca się na granicy

gmin Gwoźdźca i Jasienicy zamkowej, w pow.
Turka, nad źródłami potoku Grwoździanki, pod
40” 37 wsch. dłg. F., a 499 1635” płn. sz.
g. Wznosi się 767 m. npm. (szt. gen.). Miejsce
znaku triangulacy jnego. Na płd. zach. od nie-
go wznosisię szczyt Bzeniec (795 m.). Br. G.
Lanka (dok.), ob. Zanken i Lenke.
Lankanow (dok.), ob. Zanken.
Lankau (niem.), ob. Zączany i Ząkowo.
Lanke (niem ), ob. Zgkie,
LŁańke, Preuss, (niem,), ob. Pruska łąka,
Lanken (niem.), ob. Zaka, Ząki, Łąkie.  

Lan

Lanken (niem.), 13510 r. Zanktanow, r. 1326
Lanka, wś, pow. górski, par. Seitsch.
Lankener.See (niem.), ob. Ząk:,
Lankeningken (niem.), wś, pow. nizinny,

st. p. Skajzgiry.
Lankeninken (niem.), wś, pow. labiewski,

st. p. Mehlawischken.
Lankenmedie, ob. Zakmedie. A
Łankermiihl (niem.) 1.) włość z młynem

do dóbr rycer. Pecnik, pow. wałecki; bud. 2,
dm. 1, ewang. /. Parafia Marcinkowo, szkoła
Pecnik, poczta Gostomia. 2.) L., 0s., pow.
człuchowski, st. p. Koczała. |
Lankewitz (niem.), ob. Zękojce.
Lanki, część wsi Spas, pow. Kamionka Stru-

miłłowa.
Lankiejmy, ob. Zangłeim.
Lankir (dok.), ob. Ząkie.
Lanknau (dok.), ob. Ząkowo.
Lanknermiihl (niem.), ob. Zącki młyn,
Lankorojście albo Zdkiszki, zaśc., pow. tro-

eki, gminy niedzingowskiej, 4 okr. adm., 76
w. od Trok, | dom, 8 mk. katol. (1866).
Lankorz, ob. Ząkorz.
Lankowitz (niem.), ob. Zankowice,
LankowsSzczyzna, zaśc. pryw., pow. wilej-

ski, o 85 w. od m. Wilejki, I okr. adm., przy
byłej drodze pocztowej z Mołodeczna do gran.
pow. mińskiego, 7 dm., 47 mk. (1866).
Lankupy, niem. LZankuppen, wś w pow.

kłajpedzkim, 9 kil. na południe od Proekuls,
stacyi kol, kłajpedzko-tyłżyckiej, nad Mingą
i kanałem Wilhelma, grunta gliniaste, "|, łąk,
mk. 386 ewangelików, mówiących po litew-
sku. i ŁA.
Lankutten al, Jacob.Szodeiken (niem.), vś,

pow. kłajpedzki, st. p. Kretynga Niemiecka.
Lankwitz (niem.), ob. Zętowice i Zękowice.
Lankyn (dok.), ob. Ząki,
Lanoch al. Zannoch (niem.), wś do rycer-

skich dóbr Szynbark, pow. suski; bud, 21, dm.
7, katol. 8, ew. 97, szkoła. Parafia Iława,
poczta Ząbrowo. Kś. F.
Lanów, niem, Zohna, ob. Zanów.
Lansania (dok.), ob. Zamzanta.
LŁanschmieden (niem.), Wilkińskie na wsch.

od jez. Śniardowy (Spirding). Por. Zaśmiady.
Lanse (dok.), ob. Zążyn.
Lansen, Klein- (niem.), ob. Zążynek.
Lansin (dok.), ob. Zasin i Zążyn. |
Lansitz (niem.), al. Zanst, wś, pow. zielo-

nogórski, par. Zielonogóra.
Lańsk, ob. Zańsk,
Lanske (niem.), ob. Dłusko.
Lanskerofen (niem.), leśnictwo, pow. ol-

sztyński, st. p. Wutryny, 2 dm., 17 mk., 4
ew., 138 katol. Kś, Fr.
Lansker See (niem.), ob. Zańskie, jezioro

w pow. olsztyńskim,
Lansscza (dok.), ob. Zenschitz,  
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Lanst (niem.), ob. Zansitz.
Lantow (dok.), ob. Zandau.
Lantow, Zaniowen (niem.), ob. Zęłowo, pow.

lęborski. | Go
/_ Lantowo, wś, pow. szubiński, 13 dm., 139
mk., 118 ew., 21 katol., 47 analf. Poczta i
gośc. w Wielkich Samoklęskach o 3 kil., st.
kol, żel, i tel, w Nakle o 14 kil.
Lantwarów, ob. Zandwarów.
Lantz (niem.), Zanca lub Grzywka, lewy

dopływ Dźwiny, wypływaz jeziora, przy któ-
rem wś Mukule, płynie zrazu na płdn. w oko-
licy wsi Restaniszki, zwraca się na pła. wsch.,
Odlewa jezioro, nad którem leży msto na szla-
ku głównym, pomiędzy Dyneburgiem a Ko-
wnem: Jeziorosy, przez które przepływa, a przy
Wsi Pobiniszki zmienia kierunek na płn. i
wpada powyżej Dyneburga przy wsi Grzywa
do Dźwiny. Z praw. brzegu przybiera L. przy
Wsi Poskirno rzekę składającą się z dwóch
strug, Jedna z nich wypływa z jeziora, przy
którem wś Birniszki, płynie na płn. zach. łu-
kiem wydanym ku płdn.; druga wypływa
% jez. przy którem wś Antopol, płynie w pła.
zach, kierunku, odlewając 4 jeziorka i przy wsi
urmont łączy się z poprzednią strugą. Stąd

płyną już w północnym kierunku aż do ujścia,
Tuga rzeczka, która do L. z prawego brzegu
Wpada, wypływa z jeziorka przy osadzie Kum-
ole. Z początku płynie na zachód, później
wraca się na płn, zach., odlewając jeziorko
Przy wsi Fabianowo i poniżej wsi Czyżówka
Wpada do Lantzu. W. Pol,

_ Lanuch (niem.), ob. Pałowice.
Lany (niem.), ob. Zona i Łany.
Lany (dok.), ob. Zanów.
Lanz (niem.), ob. Zęczyce. Ę
Lanzania, Kętrz. Zężania, dok. Lansania,

--<andesen, nazywała się kiedyś ziemia staro.
Bruska w sąsiedztwie z ziemią lubawską i sa-
"Viską położona, w pow. dzisiejszym nibor-
skim, gdzie główne dwie osądy Lenek i Prze-
łęk dotąd imię jej noszą. R. 1216 pap. Inocen-
ty III poświadcza, jako Prusak Filip, przed-
m zwany Warpoda, wraz z towarzyszami
*Wymi, którzy niedawno w stolicy rzymskiej
 Ochrzceni zostali, podarował ziemię Lanzanią
Skup. pruskiemu Chrystyanowi. Następnie
czyżący przywłaszczali sobie L. i kiedy za-
mek Pień nad Wisłą zabrali, Swiętopełkowi,
slęciu pomorskiemu, ziemię tę w zamian ofia-

Towali. Darowizny tej, zapewne na korzyść
iskupów che mińskich, do których pierwotnie
qsżała, zrzeka się książę r. 1248, Ziemia
,. POM jmo to nie utrzymała się przy bisku-
a. tylko krzyżacy ją zajęli: r. 1267 król
a Ottokar, walcząc z Prusakami, oświad-

wjako krzyżakom dopomagać chce wposia-
sry ziemi Landesen i wcale im nie przeszka

ć

Lap 79

swojem: Ludność polska w Prusiech, str. 46,
zupełnie fałszywie odnosi L. do okolic Łęcze,
Lenzen, w dawniejszej prowincyi pruskiej Po-
gezanii, w dzisiejszym pow. elbląskim, gdyż
tą ziemia najstosowniej przy Lubawie leżeć
powinna, gdzie i bisk. Chrystyan przemieszki-
wał i Prusak Warpoda miał posiadłości swo-
je. Por. Pogezania. Kś. F.

Lanzaysko (dok.), ob. Zeżajsk.
Lanzen (dok.), ob. Zążyn.

Lapalice, niem, Zappalitz, dobra, pow. kar-
tuski, między jez. Grarcze al. lapalickiem i ra-
duńskiem, na bitym trakcie gdańsko-słupskim,
547 stóp npm. Uroczy jest widok z łapali-
cekiej góry na jeziora rąduńskie, wioski pobli-
skie Chmielao, Lapalice, Garcze, Prokowo,
Kartuży i t. d. Oprócz dóbr w trzech dzia-
łach obejmuje wybud. Kieprzewo i Mokra łą-
ka; obszaru mr. 3132 (jeziora 687), gbur. 4,
zagr. 1, katol. 234, ew. 41, dm. 21. Parafia
Chmielno, szkoła Prokowo, poczta Kartuzy,
dokąd odległość wynosi *, mili. W miejscu
są 2 cegielnie i karczma. Trzy większe działy
lapalickich dóbr tak się przedstawiają: 1)
Wilh. Lehmann posiada roli ornej hekt. 158,
łąk 5, pastw. 40, lasu 7, nieuż. 8, wody 166,
ogółem obszaru 386.93 hekt.; utrzymuje ce-
gielnię, melkarnię, owczarnię 2) Paweł Rópell
roli ornej hekt. 142, łąk 27, pastw. 38, lasu .
86, nieuż. 5, wody 9, ogółem. obszaru 259.52,
utrzymuje melkarnię. 3) Nótzel posiadazprzy-
należnościami w Garczu i Mokrej łące roli or-
nej hekt. 95, łąk 16, pastw. 49, lasu 26, nieuż.
4, ogółem obszaru 193.53 hekt., utrzymuje na
swoim dziale cegielnię. L. należały dawniej
do dóbr star. mirachowskiego; dobra zostały
wydane w wiecz. dzierżawę przywilejem z d.
9 sierp. 1783; karczma już r. 1779 wydana.

Lapalickie jezioro, niem. Zappalitzer See,
dok. Garche, Garsno, Garisno, Garczhe, jezioro -
przy wsi Lapalice i Garcze, pow. kartuski; r.
1209 przez Mestwina I, księcia pomorskiego,
na fundacyą pannom norbertankom w Żukowie
zapisane. Por. Garcze, jezioro.

Lapallen, al. Narus Zappallen (niem.), wś,
pow. szyłokarczemski, st. p. Szyłokarczma.
Laparda, rz., dopływ Szeszuwki z prawej

strony.
Lapatsch (niem.), ob. Zapacz.
Lapienus (niem.), ob. Zapinóż. |
Lapinischken (niem.), wś, pow. tylżycki,

st. p. Szameitkehmen.
Lapinusch (dok.), ob. Zapinóż.
Lapischken (niem.), wś, pow. welawski,

st. p. Gross-Schirrau.

Lapis Lethen, ob. Czerwony klasztor.
Lapis-Patak, ob. Ploszke. 

- Dr. Kętrzyński w najnowszem dziele:
Lapis refagii, ob. Zrabuszyce i Czerwony

klasztor, ż
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Lapissena (niem.) al. Reisteróruch, kol.,
pow. ragnecki, st. p. Ragneta. kę >
Lapkeim (niem.), wś, pow. frydlądzki, st..

p. Schoenbru'h. 4 |
Łapos (węg.), ob. Zopuchow.
Lappalitz (niem.), ob. Zapalice.
Lappalitzer-see (niem.), ob. Lapalickie je-

ziofo. |
'Lappalien (niem.), ob. Zapallen. .
Lappaschken (niem.), ob. Lampackie je-

RUOTO,

-_ Lappemesch (niem.), wś nad morzem, pow.
ryski, par. Schlock; kąpiele morskie,
Lappenischken (niem.), os. leśna, pow.

kłajpedzki, st. p. Plicken.
Lappienen (niem.), wś, kościelna, pow. ni-

zinny, po obu stronach rz, Gilgi, otoczonej tu
z obu stron 7 m. wysokiemi groblami, o 19 kil.
na płn.-zach. od Jędrzychowa, siedziby władz
powiatowych. Mk. 771 ewang., w części po
litewsku mówiących. Grunta osuszone za po-
mocą założenia kanałów 1831 r., są teraz bar-
dzo żyzne, bujne łąki i obfite sianożęcia sprzy-
jają hodowli bydła i koni. Dla udoskonalenia
koni istnieje stowarzyszenie, zakupujące szla-
chetniejszych ogierów do rozpłodu. Bydło,
świnie, masło, zboże i ogrodowizny wywożą
stąd latem wodą do Królewca i Tylży, zimą
na kolej do Tylży. Tartak parowy wyrabia
deski, belki i t. p. z drzewa, z rossyjskiej Li-
twy na Niemnie i Gildze przypławianego. L.
powstały na końcu XVII stulecia, jako folwark
hrabstwa Rautenberg około kościoła zbudo-
wanego tu przez Katarzynę von Rauten, wdo-
wę podczaszego i hrabiego na Waldburgu. Dziś
należą obszerne dobra hrabiowskie, z których
"główny majątek 3 kil. poniżej Lapien nad
Gilgą położona wieś Rautenberg, do familii
Keyserlingów. Jest w L. stącya poczt., telegr.
i omnibus do Neukirch. 4h
Lappienen (niem.) 1.) wś, pow. labiewski,

st. p. Mehlauken. 2.) Ł., dobra, pow. szyło-
karczemski, st. p. Kukoreiten. |
Lappin (niem.), ob. Zapino.
Lappoehnen (niem.) 1.) wś nad brzegiem

samlandzkim, w pow. fyszhuskim, w pobliżu
st. poczt. Sanet-Lorenz, ze stacyą do ratowania
tonących okrętów. 2.) I., dobra, pów. wy
strueki, st. p. Aulowoehnen.
Laps (Also- i Felsó-), ob. Zapsz Górny i

Dolny.
Lapsau (niem.), folw., pow. królewiecki,

st. p. Królewiec.
Lapskaln (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

mitawski, par. Mitawa. -
'Lapszanka, wś w hr. spiskiem (Węg.),

536 mk. | w
Laptau (niem ), wś kościelna w pow. fysz-

huskim, nad drogą bitą z Królewca do Kranz,
23 kil. od Królewca, 9 kil. od Baltyku, na  

Las

wzgórzu spadającem nieznacznie ku morzu i
zatoce. Mk. 335, bez wyjątku ewangelików;
ruiny zamku. Na zach. od L. przy wsi Ruda
jest pobojowisko, na którem 17 lutego 1370 r.
marszałok zakonu Henning Schindekopf pobił
Litwinów pod wodzą Kiejstutą a sam w bitwie
poległ. Jest tu pomnik z kamienia w kształcie
pieczary skalistej., W L. jest stacya pocztowa
i telegraficzna; omnibus do Królewca i do ką-
pieli w Kranz, J. B.

Laraszówka (?), ob. Jedlna, t. III, 548.
Larga, leśniczówka, obok Kapukimpolui,

wsi w pow. suczawskim. Br. G.
Larisch (niem.), według Knie kopalnia wę-

gla kamiennego pod Brzezinką, pow. bytomski.
Larischau (niem.), Zaryszów, w par. ewan.

Jaworz, ma 72 mk., ob. Rudzica. |
Larischhof (niem.), ob. Zaryszów.
Lary, pust., pow. sieradzki, gm. i par. Klo-

nowa, odl. od Sieradza w. 32; dm. 2, mk. 15.
Należy do Kużnicy Zagrzebskiej.
Laryszka, folw. do wsi Sucho-Daniec, pow.

wielkostrzelecki.
Laryszów, ob. Rudzica.
Laryszów, niem. ZLarischhof, wś, pow. by=-

tomski, par. Brosławice, o 5 kil. od Tarno-
wskich Gór; 16 bud., 40 dm., 364 mk., 32 os.,
29] mr. ziemi. -

Iuas, nazwa dzis powszechna obszaru pokrytego
roślinnością drzewną, bez różniey gatunku drzew.
Lud jednakże, w stronach lesistych mianowicie, za-
chował jeszcze ściślejsze poczucie i odróżnienie w na-
zwach rozmaitych rodzajów lasu. Zasem nazywa 0n
liściaste knieje; obszary porosłe sosną, zarosłe bo-
rówkami zwie borem. Puszczą wreszcie, to las lub
bór w swej pierwotnej dzikości i nieładzie, wytwo-
rzonym przez gromadzące się a nieuprzątane pokła-
dy martwych szezątków roślinnych i działanie obfi-
tych wód leśnych. Liściaste obszary noszą nazwę
Czarnego lasu, gdy przemaga w nich buk lub grab.
które, rozrastająe się szeroko, tworząobszerne skłe-
pienie z gałęzi i rozpościerają mrok tajemniczy. Dą-
browa, brzezie, brzeście, lipie i t. p. nazwy oznaczają
lasy złożone przeważnie z jednego gatunku drzew.
Gaj to niewielka grupa liściastych drzew, rozrzuco-
nych z rzadka na trawiastem poszyciu. Polany są
to łąki śród lasu występujące. Co do imienia oso-
bistego 2., ob. Lasota. Br. Ch.

Las..., por. Zes..., Lis.., Łias,.., Łysu.,
Wald... (niem.).

Las 1.) wś, pow. warszawski, gm. Zagoźdź,
par. Zerzeń. W 1827 roku 29 dm., 231 mk.
2.) IL., os. leśna nad rz. Wartą, pow. wieluń-

ski, gm.i par. Działoszyn, odl. od Wielunia w.
28; dom 1, mk, 2. 3.) LL. Dębiński, os. leśna,
pow. opatowski, gm. i par, Lasocin, od Opato-
wa w. 29, od Wisły w. 1; gruntu mr. 508.
Dom drewn. 1, mk. 5. Według Tow. Kred.
Ziem. folw. Las Dębiński al. Janów rozległy
mr. 1017: grunta orne i ogrody mr. 320, lasu
mr. 688, nieużytki i place mr. 14, bud. z drze-
wa 4. Folw. powyższy oddzielony w r. 1873.
od dóbr Dębno. 4.) L. Witosławski, pow. opato-
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towski, ob. Kochów. 5.) Ł. Gliniany, pow. ko-
necki, ob. Kłódzko., 6.) L.-Zaski, kol., pow.
ozienieki, gm. Grabów nad Wisłą, par. Zwo-

leń, od Kozienic 31 w.; gruntu mr. 145, dm.
2, mk. 11. 7.) L. Łaski (Lib. ben. I, 665)
Wymienia os, t. n. w par. Wyśmierzyce (pow.
tadomski), 8.). Ł. Dębowy, wś nad Wisłą,
POW. nowo-aleksandryjski, gm. Kamień, par.
Piotrowin. W 1827 r. było 28 dm., 173 mk.,
(par. w Chotczy); obecnie 212 mk. Ob. Kamień,
9.) L.-Stróżka i L.-Suchołęg, pow. radzymiński,
ob, Cygów. 10.) Ł. Jaworski, 08., pow. wę-
$towski, gm. Ossówno, par. Wierzbno; 4 dm,,
30 mk., 118 mr. rozl. 11.) L.-Zysławski, folw.,
POW. pińczowski, gm. Dobiesławice, par. Ksią-
źniee, o 3 w. od Wisły, 84 mr. rozl., powstał
La wyciętym lesie dóbr Sędziszowice. 12.) L.-

dziszowski al. Kasin, folw. tamże, 91 mr.
"0z],, powstał z karczunku lasu dóbr Sędziszo-
Wice. 13.) L. al. Zaz, Laski, wś, pow. mako-
Wski, gm. Sielce, par. Szelkowo, nad str. Sikor-
ką, przy szosie z Rożana do Pułtuska. Jako
WŚ czynszowa wchodziła w skład sstwa rożań-
skiego a następnie ekonomii rożań, W lustra-
vVl tego stwa z 1664 r. czytamy: „WŚ Łaz
Ma 27 ; pół włók, skąd 4 wójtow., 1 wybra-
uecką; zasianych tylko 5 i pół wł. Stąd czynsz
e, razem 32 złp. 27 gr. (?). Folwark za kre-
*tencyą 129 złp.'* W 1820 wybraniectwo znaj-
79l9 się w ręku Macieja Górki, opłacającego
Ż złp, dzierżawy wieczystej; przywilejów na
Ybraniectwo nie posiada, takowe bowiem
"rane przez rząd pruski zaginęły; wybra-
uiectwo jednak, o ile się zdaje, trzymał z na-
,Ma starosty. Czynsz z półwłóczka w 1820

" Wynosił 40 złp., 2 kapłony i 15 jaj; chału-
Pay z chałupy płacili 3 złp. „trzydniówki';
ula zaś wieś opłacała 10-ty snop do Szwelic.
. tym roku było oprócz wybranego, czynszo-
4QqE dwu-półwłóczkowy, 4 półtora-półwłócz-
ię ych i 27 półwłoczkowych; 7 chałupników

arczmą z wjazdęm. R. 1827 dm. 12, mk. 85.
9 „AS-brzecz, zaśc. szlach., pow. święciański,

Okr, adm., o 33 w. od Święcian, 1 dm., 9
Ak, katol, (1866).
co Las 1.) wś w pow. żywieckim, nad rz. Ko-
mh przy gościńcu susko-żywieckim, na
wsch od Suchy 14 kil. odległa, graniczy od
: K * z obszarem Krzeszowa i Kukowa, na płd.
a ad eM, na zach. z Koconiem i Kocierzem
Częśę płn. zachodu z Sułkowicami. Północną
Pola obszaru wsi pokrywają lasy z licznemi
kutą > pokrywające stoki płd.-wschodnie
cią) Zych gór beskidzkich, których grzbiet
mo 8 Się płn.-zachodnią granicą wsi. Tu się

Botoki szczyt Łamana Skała (934 m.). Liczne
Botok. spływające z tych lasów, jak Gibaszów
Kqęqc: Otelnica i inne spływają we wsi do
jegq 7 W” płn.-wschodniej części obszaru

Polaną z zabudowaniami, Wróblówką zwa-

Słownik geograficzny. Tom V. -— Zeszyt 50.
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na. Na południowej granicy wznoszą sięwzgó-
rzą Wajdów groń (677 m.) i Maleszaków groń
(680 m.). Między nimi wznosi się goły szczy-
cik bezimienny, ze znakiem triangulacyjnym,
do wysokości 688 m. Wschodni kraniec wsi
nad potokiem leży 450 m. npm. Większa po»
siądłość zawiera roli orn, 2, pastw. 2, lasu
897 mr.; mniej. zaś posiadł, liczy roli orn. 509,
łąk i ogr. 106, pastw, 664, lasu 37 mr. austr.
(r. 1869). Wr. 1869 było dm. 144, mk. 913
(męż. 427, kob. 486); w r. 1880 mk. 985. Na-
leży do parafii łac. w Ślemieniu. Sąd powiat.
i urząd poczt. w Slemieniu. Własność sukce-
sorów po Ś. p. Aleksandrze hr. Branickim. We
wsi nad Kocońką tracz. 2.) L., przys. do
Dworów w pow. bialskim, leży na prawym
brzegu Wisły, 225 m. npm., na wsch. od Dwo-
rów i jest otoczony lasami od płd, i zach.; na-
leży do par. rzym.-katol., stacyi kolej. i poczt.
w Oświęcimie, 3.) Ł. Kościelnicki, przys. do
Wolicy w pow. krakowskim, należy do parafii
rzym.-katol. w Górce Kośclelnickiej i ma 128
mk. Leży na granicy Król. Pols. na lewym
brzegu Wisły u ujścia do niej potoku Kościel-
niekiego. Graniczy na zach. z Kępą Rusiecką,
na płn. z Wolicą. 4.) IL., przys. do Płaszowa
w pow. wielickim, należy do par. rzym.-katol.,
sądu powiat. i urzędu poczt. w Podgórzu, leży
na praw. brz, Wisły i graniczy na zach. z Pła-
szowem a na południowy wschód z Rybitwami,
5.) L. Biskupi, ob. Jasionka, pow. krośnieński.
6.) Ł. Zipnik, leśniczówka koło Budzanowa,
pow. trębowelski. 7.) IL. Paliowy, folw. na
obszarze dworskim Kamionki, pow. skałacki.
8.) L. al. Punki, część Tyniatysk, pow. Rawa
Ruska, Br. G. i Mac.
_lLas, według Knie nazwa wsi Lohsa, pow.
wojerecki. Por. Zaz, |
Las Kaporowski al. Puszcza Kaporowska,

ob. Kapornsche Heide (niem.), | i
Las Wołkoński, ob. Wołkoński Las.
Lasa, ob. Zassa.
Lasaki 1.) niem. Zassoki, kol. do Ksiągnie,

pow. rybnieki, 40 rodzin, 205'mk., 19 osad,
43 bud. 2.) Ł., niem, Zassokć, wś, pow. raci-
borski, par. Sławików, 34 bud., 40 dm., 219
mk., 36 osad, 300 mr. ziemi. 8.) IL. Ruda,
ob. Ruda Z, POD Aa)

Lasaki, ob. Kaszuby,t, III, str. 906.
Lasanka-Daniłowce, wieś, i L.-Orzechówo,

wś, pow. sejneński, gm. Pokrowsk, par. Sejny;
odl. 2 w. od Sejn. L. Daniłowce 2 dm., 30.
mk. L.-Orzechowo, 2 dm., 23 mk, Br. Ch.

Lasaterei (niem.), część wsi Polnisch-Ham-
mer, pow, trzebnicki. |
Lasche (niem.), rz. w Kurlandyi, dopływ

rz. Allohksne, która do Durby wpada.
Laschen (niem.), dobra w Kurlandyi, pow,

hazenpocki, par. Piltyń-Hazenpot.
Laschen (dok.), ob. Zasżn.

t
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Laschen (niem.) 1.) wś, pow. piłkalski, st.
poczt. Pilkały. 2.) L. al. Jonszeumen, WŚ, pow.
szyłokarczemski, st. p. Saugen.
Laschin (niem.), ob. Zaszczyn, Zasm i

Łaszyn.
Laschken (niem.), ob. Zaszki.
Laschkenkaempe (niem.), os. do Hauskam-

pe, pow. gdański, na kępie utworzonej przez
t. z. łachy czyli odnogi Wisły, nąd zatoką
Swieżą. Nazwa zapewne wzięta z polskiego:
Mała łacha, Łaszka. Ks. F.
Laschmiaden See (niem.), ob. Zaśmiady.,
Laschuppen (niem.), dobra w Kurlandyi,

pow. goldyngeński, par. Frauenburg.
Lasco (dok.), nazwa łac, miasta Zask.
Lascow, po węg. Zaszczo, wś w hr. szary-

skiem (Węg.), nad rz. Toplą, piękne łąki, la-
sy, 262 mk. H. M.
Lasdehnen (niem.), Zasdeny, mko, pow.

piłkalski, leży o 20 kil. na płn. od miasta po-
wiatowego Pilkał, nad Szeszupą, w szerokiej,
lesistej i bagnistej równinie. Miejscowość oto-
czona lasami, na płd. trzęsawisko zwane PIi-
nis, na zach. niedostępne bagno torfowe zwane
Balis. Mk. 1143 luteranów; 4 jarmarki na
rok; stacya poczt, i telegr. z pocztą osobową do
Pilkał i Nowych Egglenik. J. B.
Lasdehnen (niem.), 1.) wś, pow. wystru-

cki, st. p. Griinheide. 2.) Ł. al. Zasdieknen,
wś, pow. nizinny, st. p. Skajzgiry. 3.) L.,
wś, pow. tylżycki, st. p. Kallwen. 4.) L.,
dwie wsie i kol., pow. wystrucki, st. poczt.
Berschkallen.

Lasdienen (niem.), wś, pow. darkiemski,
st. poczt. Jodlauken.
Lasdinehlen (niem.), 1.) dobra, pow, gą-

biński, st. p. Gąbin, o 5 kil. na wsch. od Grą-
bina. Tu w r. 1714 urodził się znakomity poe-
ta litewski Donalejtys. 2.) L., dobra, pow.
piłkalski, st. p. Lasdehnen.

Lasdinkalnis, góra pod  Świętyszkami,
w puszczy rominckiej, 738 stóp wysoka.
Lase (dok.), ob, Zańse, pow. wołowski.
Lasek 1.) os., pow. nowomiński, gm. Ot-

wock, par. Karczew. Należy do dóbr Otwock
Wielki. 2.) L., wś, pow. gostyński, gm, Słu-
bice, par. Jamno (ob.). Ma 12 dm,, 97 mk.,
281 mr. obszaru. 3.) L. (Łaski, Lib. ben, II,
470, wymienia os, L. w par. Krośniewice).
4.) L., os, włośc., pow. wieluński, gm. Skom-
lin, par. Ożarów, odl. od Wielunia w. 11. Ma
mk, 54. 5.) IL., kol. i dwa folw., pow. sie-
radzki, gm. Dzierzążna (ob.), par. Rososzyca,
0617 w. odrz. Warty. Folw. L. lit. A, ma
289 mr. rozl., w tem 248 mr. roli or., a folw.
L. lit. B 227 mr., w tem 101 roli or., 79 lasu.
Pokłady torfu. 6.) IL., wś, pow. kolski, gm.
Sompolno, par. Lubstówek, odl. od Koła w. 14;
dm. 4, mk. 55. 7.) Ł., część miasta Łodzi,  
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os., fpow. konecki, gm. i par. Radoszyce, od
Końskich w. 19; gruntu mr. 10, dm. drewn. 2.
Łaski wymienia t. n. osadę w par. Zeleźnica
(I, 615). 9.) L., os., pow. augustowski, gm.
Sztabin, par. Krasnybór, odl. 18 w. od Augu-
stowa, ma 3 dm,, 17 mk. Br, Ch.

Lasek, wś w pow. nowotarskim, na płn.
zachód od Nowegotargu, u zachodnich stóp gór
Grorców, w dolinie potoku Lepietnicy, grani-
czy od płn. z Klikuszową, od zach. z Pyzówką,
Morawczyną i Krauszowem, od płd. z Ludźmi-
rzem, a od wsch. z Nowymtargiem i Niwą.
Zachodnią granicę tworzy potok Syraczka.
W północnej części wsi mamy wzgórze Przy-
słop (708 m.). Nad zachodnią granicą leży
folw. Magdalenówka czyli Obroczna. Wzgórze
na płn. wschód od tego folwarku wynosi 686
m.; wzgórze między Lepietnicą a Niwą 636 m.
Na płd. od niego zajmuje płd.-wschodnią część
obszaru wsi las zwany „,Borem na równi'.
Południowa część wsi zwie się Trutami (624
m.). Obszar więk. posiadł. czyni roli or. 69,
łąk i ogr. 25, pastw. 7, lasu 170 mr.; mniej.
zaś posiadł. roli or. 994, łąk i ogr. 206, pastw.
110, lasu 6 mr. (1869). W r. 1777 było dm.
18, mk. 370 (chrześc.); w r. 1799 dm. 95, mk.
520, między nimi 5 żyd.; w r. 1824 dm. 102,
mk. 561, żyda ani jednego; w r. 1869 dm. 128,
mk. 679 (524 męż., 355 kob.); w r. 1880 mk.
788. Należy do parafii łac. w Klikuszowej
(ob.). Według lustracyi z r. 1686 było 5 za-
rębników, którzy płacili rocznego czynszu ra-
zem złp. 55 gr, 15; czynsz z 3 zagród i z naj-
mem roboty czynił zł. 11, a ze sztuki roli pu-
stej złp. 6; cały czynsz wynosił zatem złp. 72
gr. 15. Według lustracyi r. 1660 było w tej
wsi zagrodników 7, chałupników 4 i młynarz
1, którzy płacili rozmaitego podatku razem
złp. 106 gr. 20. Lustracya z r. 1765 podaje
w tej wsi ról 12, zagród 6, młynów 2. PBłaco-
no podatku rozmaitego złp. 1294, gr. 3, den.
15. Sąd powiatowy i poczta w Nowymtargu.
Właścicielka Eugenia Fihauserowa. Br. G.
Lasek 1.) rus Zdsok, część Czernilawy,

pow. jaworowski. 2.) L., gorzelnia i leśni-
czówka na obszarze dworskim Kołodróbki,
pow. zaleszczycki.

Lasek, niem. Zassek 1.) wś, blisko rz. War-
ty, pow. poznański, 41 dm., 367 mk., 132 ew.,
235 katol.; 108 analf. Poczta, telegr. i st. kol.
żel. w Poznaniu o 12 kil. 2.) L., folw., pow.
bydgoski, należy do wsi i gm. Trzęsacza, bli-
sko Wisły; I dom, 11 mk, M. St.
Lasek 1.) niem. Zassek, od r. 1871 przezwa*

na Zudwigsberg 08. do Ligmuntu, pow. chojni-
cki, nad strugą Nieżórawą, w okolicy lesistej
i piaszczystej; bud $, dm. 3, katol. 17. Parafia
i poczta Czersk, szkoła Ligmunt. 2.) L., wś,
pow. starogrodzki, ob. Zaskt, 3.) IL., niem.

według Łaskiego, Lib. ben. II, 381. 8.) Ł.,| Zassek, dawniej wś stołowa królewska, pow.
7
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olecki, st. p. Margrabowa; 1857 r. 40 mk.
4.j L., niem. Sophienruh, folw., pow. niborski,
st. p. Uzdowo. 5.) L., ob. Zaski i Drewniaczek.

Lasek, znaczne pasmo wzgórzyste ze szczy-
tem tej nazwy w obr. gm. Przyborowa, Pewli
Wielkiej, Jeleśnej i Koszarawy w pow. żywie-
ekim. Od wsch., płd. i zach. oblewa je rzeka
Koszarawa, od płn. zaś rz. Pewelka. Szczyt
L. wznosi się na obszarze wsi Pewli Wielkiej

pod 379 2' 407 wsch. dłg.g. F. a 4973885”
płn. sz, g. do wysokości 874 m. npm. Las na|
południowym stoku tego szczytu zwie się Ni-
wą. Płn.-wschodni grzbiet wysuwający się
0d tego szczytu zowie się Koszarawskim gro-
niem. Br. G.
Lasek, słow. Ziesel:, węg. Zjeszek, potok

orawski, lewy dopływ Orawicy. Uchodzi do
niej pod wioską Laskiem, po 5 kil. biegu.
Łaserkeim (niem.), dobra, pow. fyszhuski,

st. p, Powayen.
„Lasermiihle (niem.), młyn do Gross-Peter-

Witz, pow. nowotarski na Szląsku.
Laserwitz (niem.), wś, pow. wołowski na

Szląsku, par. Gr.- Strenz.
Lasew, Zassew, folw., pow. pleszewski, 2

dm., 56 mk.; należy do dom. Malinie,
Lasi (niem.), ob. Zasy.
Lasicz (dok.). Tak się zwały wsie: Zooswitz

W pow. bolesławskim 1303 r. i Łaziska w pow.
Wielkostrzeleckim 1323 r.
Lasin (dok.), ob. Zasin.
Lasinkafluss (niem.), ob, Zasinka.
Lasisko (?), według Knie nazwa wsi Łazisk,

Pow. sycowski.
Łask, ob. Zaszkowce.
Łaska 1.) osada włośc., pow. kościerski,

należała dawniej do sstwa kościerskiego, wy-
dana przywilejem starościńskim 7 listop. 1769
r., leży: w okolicy piaszczystej i lesistej nad
Jez. Wdzidze, przy granicy pow. chojnickiego,
03 mile od Kościerzyny. Obszaru mr. 431,
Posiądłość jedna, katol. 12. Parafia Wiele,
szkoła, Piechowice, poczta Kalisz. 2.) Ł. Nowa,
diem, Neu-Laska, os. do Starej Laski, pow.
chojnicki, w okolicy lesistej i piaszczystej. Ob-
Szaru mr. 946, bud. 2, dm. 2, katol. 24. Para-
% Leśno, szkoła Zapcenie, poczta Zielona.
.) L. Stara, niem. Alt Laska, dobra, pow. choj-

Mieki, nad strugą Zbrzycą, w lesistej i pia-
SZczystej okolicy. Obszaru liczy roli ornej
hekt, 240, łąk 29, pastw. 140, lasu 1010, nie-
użytków 17, wody 148, ogółem obszaru 1587;
bud. 19, dm. 12, katol. 61, ewang. 169. Par.
88no, szkoła Widno, poczta Zielona; dziedzie
o Konigsmarck z Kamienicy, Lustr. sstwa
ucholskiego z r. 1664 zapisuje: Pustkowianie
| Laski Starej płacą czynszu zł. 37; podług
olei z innymi powinni straż przepisaną odby-
Wać w barci i puszczy lisińskiej. Kś, F.

aska, nazywała się dawniej mała struga  
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w pow. chojnickim, płynąca Śród obszaru wsi
Swornigac do rz. Brdy. R. 1400 Jan Strassen,
komtur tucholski, nadaje 5 mr. łąki i lasu ko-
ło strugi Laska nazywanej, w tej stronie le-
żących (karczma znajdowała się za rz. Brdą). Ob.
Przywil. sstwa tuchol., ręk. w Belnie, str. 66.
Laskawki, Laskówka, część Burkanowa,

pow. podhajecki.
Laske (niem.), folw., pow. babimoski, nale-

(ży do dom. Babimostu; 2 dm., 23 mk.
Laske (niem.), ob. Łask, Zazk (łuż.).
Lasken (niem.), ob. Zaszki i Młynik,
Laskewicz (dok.), ob. Zaskowice.
Laski 1,) wś i folw., pow. warszawski, gm.

Młociny, par. Wawrzyszew, 8 dm. Folw. na-
leży do dóbr Młociny. Grunta bardzo nędzne,
piaski. 2.) L., wś, pow. grójecki, gm. Nowa
Wieś, par. Warka. W 1827 r. 30 dm., 239
mk, Według Tow. Kred. Ziems. folw. L. ż wsią
L. i Murowanka r. 1866 rozl. mr. 1432; grun-
ta orne i ogrody mr. 848, łąk mr, 27, lasu mr,
450, zarośli mr. 67, nieużytki i place mr. 45.
WŚ L. os, 30, z grun. mr, 394; wś Murowanka
os. 9, z grun. mr, 76. 3.) Ł., wś, pow. ra-
dzymiński, gm. Strachówka, par. Pniewnik.
Ob. Jadów. 4.) L., pow. włocławski, gm. Do-
biegniewo, par. Kowal. 5.) Ł., wś, młyn,
folw., pow. turecki, gm. Pęcherzew, par. Tu-
rek, odl. od Turku w. 5; wś dm. 6, mk. 65;
młyn dom 1, mk. 7; folw. dm. 7, mk, 66.
W 1827 r. 11 dm., 91 mk. Według Towarz.
Kred. Ziems. folw. L. od rz. Warty w. 10,
rozległy mr. 638: grunta orne i ogr. mr. 3887,
łąk mr. 141, pastwisk mr. 57, lasu mr. 75, nie-
użytki i place mr. 28, bud. mur. 9, z drzewa
7, płodozmian 7 i 9-polowy; pokłady rudyi
torfu, struga bez nazwy przepływa, tworzy
dwa stawy (młyn wodny). WŚ. osad 5,
z grun. mr. 8. 6.) L. (Łaski: Lib. ben. wy-
mienia kilka osad t. n. w par. Leśnica W.i
Poddębice). 7.) Ł., wś, pow. wieluński, gm.
Radoszewice, par. Siemkowice, odl. od Wielu-
nia w. 20; dm. 22, mk. 200. W 1827r. 25
dm., 279 mk. 8.) Ł. al. Zmielnia, wś.i osada,
pow. piotrkowski, gm. Kluki, par. Parzno.
Wś ma 15 dm., 33 mk., 145 mr.; osada 1 dom,
7 mk., 12 mr. 9.) Ł., wśi folw., pow. piotr-
kowski, gm.i par. Rosprza. Wś ma 12 dm.,
102 mk., 93 mr. ziemi włośc.; folw. 2 dm., 10
mk., 256 mr. rozl, 10.) Ł., os. włośc., pow.
piotrkowski, gm. Bujny, ma 1 dm., 23 mk.,
10 mr. rozl. 11.) Ł., kol., pow. brzeziński,
gm. Lipiny, par. Skoszewy. Ma 5 dm., 59
mk., 140 mr. ziemi włośc. 12.) Ł., pow. kie-
lecki, gmina Małogoszcz, parafia Zajączków.
13.) Ł., wś, pow. olkuski, gm. i par. Bole-
sław. Młyn wodny. W 1827 r. 26dm., 168
mk, 14.) L., wś, pow. olkuski, gm. Minoga,
par. Sieciechowice (Dług.: Lib. ben. I, 125).
W 1827 r. 20 dm., 136 mk, Według Towarz
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. Kred. Ziems. folw. Laski al. Żarki, od Krako-
wa w. 21, rozległy mr, 311: grunta orne i
ogrody mr. 170, łąk mr. 23, pastwisk mr, 5,
lasu mr. 97, nieużytki i place mr. 16, bud.
mur. 4, z drzewa 8, płodozmian 8-polowy;
młyn, tartak, piec wapiennyi cegielnia. WŚ
L. os. 20, z grun. mr. 107. 15.) L., wś włośc.,
pow. kozienicki, gm. Susko-wola, par. Sucha;
odl. 14 w. od Kozienic. Ma szkołę początkową,
81 dm., 606 mk., 1217 mr. obszaru. Młyn wo-
dny. W 1827 r. należały do par. Zwoleń; wś
rząd. 49 dm., 348 mk, 16.) Ł.-Zas, pow. ko-
zienieki, ob. Zas-Laskt. 17.) L., folw., 1880 r.
oddzielony od dóbr Strzeszkowice, pow. opo-
czyński, 70 mr. rozl. 18.) IL., wś i folw.,
pow. węgrowski, gm. Łochów, par. Kamionna,
W 1827 r. 19 dm., 222 mk.; obecnie 29 dm.,
424 mk., 1229 mr. obszaru (w tem 557 mr.
dworsk.). .Według Tow. Kred. Ziems. folw.
Laski, od Łochowa w. 5, rozległy mr. 556:
grunta orne i ogrody mr. 148, łąk mr. 201,
wody mr. 4, lasu mr. 190, nieużytki i place
mr. 18, bud. mur. 2, z drzewa ll. Rz. Liwiec
przepływa granicą południową. Folwark ten
w r. 1876 oddzielony od dóbr Łochów. Por.
Kamionna. 19.) I.., wś, pow. łukowski, gm. i
par. Radoryż. Ma 14 dm., 90 mk., 355 mr.
obszaru. 20.) L., wś, pow. włodawski, gm.
Tyśmienica, par. Parczew. W 1827 r. wś rząd.
34 dm., 212 mk.; obecnie 34 dm., 320 mk,,
1010 mr. rozl. 21.) Ł., wś, pow. kolneński,
gm. Gawrychy, par. Nowogród, 1238 mr. ob-
szaru. W 1827 r. wś rząd. 39 dm., 220 mk.
22) Ł., wś szlach. i włośc., pow. ostrołęcki,
gm. i par. Czerwin. W 1827 r. 21 dm,, 170
mk, Według Tow. Kred, Ziems. folw. Laski
rozległy mr. 1363: grunta orne i ogrody mr.
305, łąk mr. 94, lasu mr. 717, pastwisk i za-
rośli mr. 203, nieużytki i place mr. 35. WŚ
L. 08. 86, z gruntem mr. 372. 23.) L., wś,
pow. makowski, gm. Smrock, par. Szelków;
1827 r. 12 dm., 83 mk. 24.) £., pow. mako-
wski, ob. Zas. Br. Ch.

Laski, wś włośc. nad rz. Islą (?), pow. wi-
lejski, o 29 w. od m. Wilejki, 2 okr. adm,, 5
dm., 59 mk. prawosł.

Laski, por. Zeski i Łaski,
Laski 1.) z Nową wsią, wś w pow. Nisko,

par. rzym.-katol. w Spie, leży w równinie 171
m. npm., nad potokiem Łęgiem; od wsch. jest
otoczona lasami sosnowemi. Laski lub Laszki
mają 432, a Nowa wieś 281 mk. rzym.-katol.
Pos. mniej, ma obszaru 632 roli, 99 łąk i ogr.,
232 mr. pastw. Kasa pożyczk, gminna posiada
525 zł. w.a. kapitału. Graniczy na płn, ze
Stanami, na wsch. z borem zwanym Prusotą,
na płd. z Korabiną a na zach. z Bojanowem.
Położenie geogr. 39” 38' wsch. dłg. od Ferro i
50925 płn. szer. 2.) L., przys. do dóbr Kul-
ezyce, pow. samborski. 3.) 1, część Lipy,  
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pow. dobromilski. 4.) L. al. Zaszki (ob.), pow.
jasielski. 5.) L., przys, do Żołyni. 6.) L., ob.
Laszczyny, 1.) L., ob. Zaskt.

Laski 1.) wś, gm. i dom., pow. mogilnicki;
2 miejsc.: a) L. Wielkie (Friedrichswalde),
domin., 943 mr. rozl.; b) L. Małe, 24 dm., 204
mk., 84 ew., 120 katol., 89 analf, Poczta w Mo-
krem o 6 kil.; st. kol. żel, w Mogilnie o 15
kil. 2.) L., niem. Zfaselau, folw., pow. wrze-
'siński, | dm., 13 mk., ob. dom, Pawłowice.
3.) L., wś i gm., pow. ostrzeszowski, 3 miejsc.:
a) L., wśikol.; b) Borek; c) Nowa Wieś (Neu-
dorf); 146 dm.; 997 mk., (2 ew., 922 katol.,
3żyd.; 251 amalf. 4.) L., dom. i gm., pow.
ostrzeszowski; 5314 mr. rozl.; 6 miejsc: a) L.,
dom.; b) Nowa Wieś; e) L., nadleśn.; d) L.
leśn.; e) Różyczka, leśn.; f) Smardze, folw.; 7
dm., 241 mk., 56 ewang., 185 katol.; 66 analf.
Poczta w '[rzciniey (Strenze) o 4 kil.; st. kol.
żel. i tel. w Opatowie o 6 kil., w Kępnie o 11
kil. 5.) Ł., pustkowie, pow. odolanowski, na-
leży do gm. Czarnego Lasu (Schwarzwald); 6
dm., 52 mk. 6.) L., olędry, pow. średzki, 6
dm., 56 mk,, 30 ew., 26 katol.; 27 analf, Pccz-
ta w Nekli o 4 kil., st. kol, żel. i tel, we Wrze-
śni o 10 kil. 7.) L., ob. Zaskz. M. Śt.

Laski al. Zrdmanów, niem. Zrdmannsberg,
wś, pow. sycowski, par. ewang. Międzybór.
Laski 1.) niem. Zeske al. Leski, włośc. wś,

pow. malborski, nad strugą Świętą, śród Żuław
malborskich, '/, mili od Nytychu, przez który
nową kolej żel. budują ze Starego Pola do No-
wodworu, z przystankiem w Nytychu. Obsza-
ru liczy włók 67, gbur. 14, zagr. 8, katol. 50,
ew. 53. men. 36, dm. 18. Parafia i pocztą Ny-
tych, szkoła Trępnowo. Odległość od Malbor-
ka 1'/ mili. WŚ L., jak świadczy jej nazwa,
powstała na gruncie wykarezowanych lasów,
które tu dawniej się rozciągały. Istnieć mu-
siała już przed przybyciem krzyżaków, ina-
czejby polskiej tej nazwy nie otrzymała. Krzy-
żacy urządzili swoje wójtostwo w L. z dworem
i folwarkiem, nad którem wójtów osóbnych
postanowili. Szczególnie hodowali tu koni
wiele na potrzeby wojny. E, 1407 liczono
wszystkich koni w L. 180, r. 1415 koni 148.
R. 1419 wójt tutejszy pobierał czynszów:
z młynów żyta i pszenicy łasztów 33, słodu
korcy 950; z wiosek czynszu 205 m., z młyna
olejowego 8 m., od rzeźników 20 kamieni łoju,
od rybaków 4 sumy, 8 kóp minogów, 1 kopę
szczupaków i t. d. R. 1454 d. 27 lutego prze-
chodziło tu 6000 wojska gdańskiego naprzeciw
krzyżakom; na krótki czas obóz urządzili, skąd
go potem przenieśli do Kościeliszek. R. 1455
mistrz krzyżacki wydaje rozkaz wójtowi: żeby
ludzi, co mocniejszych, uzbroił i czekał z nimi
przy kościele w Bystrzu (Beisterfelde). Z po-
między wójtów laskowskich znani są: Giinther
1823, Fryderyk 1333, Hans 1388, Jan Pri-
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stam 1341, Burchard von Rosenberg 1345, Kir-
silie 1350, Erkinbrecht 1361, Henryk v. Gans
1377, Winryk v. Ryndorf 1377—1384, Wilh.
v. Helfenstein 1384—1387, Godfryd v. Trost-
dorf 1387—1391, Fryd. v. Hechenreyt 1391
—1396, Herman v. Gans 1396—1404, Jan v.
der Dolle 1404, Zygmunt v. Ramungen 1404—
1407, Konrad v. Kunseck 1407—?, Michel v.
Nesse ?—1413, Piotr v. Mussheim 1418—1415,
Alf v. Suwern 1415, Jerzy (?) v. Seckendorf
1415—7, Mich. v. Nesse 1418 (7)—1419, En-
gelbrecht v. Krebs (?) 1419—1420, Itelhans
Y. Stoffelen ?—1431, Wilh. v. Helfenstein ?—
1436, Henryk v. Rower 1436—1438, Kilian
Y. Exdorf 1438—1440, ... Slepschenkel 1440,
Jan Birkelin 1440, Mik. v. Gilsdorf 1440—
—1444, Helfryk v. Selbold 1444—?, Wojciech
v. Swettern 1454. Po krzyżakach przejęli tę
wieś na własność królowie polscy i folw. swój,
0 ekonomii malborskiej należący, utrzymy-

Wali; włók było tu wtedy 25. R. 1726 folw.
tutejszy zniesiony i zamieniony został na wieś
gburską. Ob. Herm. Eckerdt, Kreis Marien-
urg; Voigt, Namencodex. 2.) L. al. Zasek,

Qiem, Zassek, leśn. i os. do nadleśn. Drewnia-
Czek, pow. starogrodzki, w borach tucholskich,
dad Czarną wodą. 3.) L. M.i W., dwie wsie,
Pow, łecki, ob. Zaszkż. 4.) I., 08., pow. Świe-

cki, nad strugą Brzeziną, w lesistej i piaszczy-
stej okolicy; obszaru mr. 630, bud. 67, dm. 30,

atol, 132, ew. 24. Parafia i poczta Śliwice,
Szkoła Łążek. K. F.

Laski, potok leśny, wypływający z lasu na
Stanicy Stulska i Iłowa w pow. żydaczow-
. lm. Płynie na połudn.-zach. łączkami śród.
onemi, tworząc wzdłuż całego swego biegu
STanicę między temi gminami. Wpada z lew.
Lygu do Kłodnicy, dopływu Dniestru. (T.

, 184, nr. 2). Dług. biegu 4 kil. Br. G.
Laskiszkowo, ob. Zaskiszkowo.
askoń 1.) wś, pow. obornicki, 10 dm., 123

uk. 44 ew., 79 katol.,60 analf. PocztawDłu-
Slej roślinie o 4 kil., st. kol, żel. i tel. w Ro-
cnie o 12 kil, 2.) Łi-Stary, olędry, pow.
gy. nicki, 8 dm., 73 mk., 62 ew., 11 katol.,
Aa — 8.) L.-Nowy, olędry, pow. obor-
A m 6 dm., 59 mk., 31 ew., 28 katol., 28

alf. 4.) |, folw., należy do dom. Długiej

34 2 dm., 21 mk. Por. Zaskoń, Ło-lin

kuń, M. St.
sł ASków, wś, pow, jędrzejowski, gm. Przę-
polej, par. Jędrzejów (ob.). W 1827 r. wś
kla tOTNA 17 dm., 160 mk. Należał L. do
Kora jędrzejowskiego (Dług. III, 371;
Lac? pol. t. III, pod r. 1271).

sków, wś, pow. kobryński,
cki KÓW, przys. do Stobierny, pow. ropczy-

» NA płn. od Stobierny.
asków, ob, ZLaskowo.
sków, ob. Deżesławce.
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Laskowa 1.) wś, pow. jędrzejowski, gm.
i par. Wodzisław. W 1827 r. 40 dm., 297
mk. 2.) L., pow. kielecki, gm. Niewachlów,
par. Kielce.
Laskowa 1.) wś, pow. limanowski, par. Ło-

sosina górna. Leży o 10 kil. od st. poczt,
w Limanowy, po obu brzegach rz. Łososiny,
lewego dopływu Dunajca, w ciasnej nadrzecz-
nej dolinie i na przyległych wzgórzach. Roz-
ległość obsz. dwors. ról 3876, łąk i ogr. 24,
pastw. 22, lasu szpilk. 724 mr.; mniej, posiadł.
ról orn. 1146, łąk i ogr. 238, pastw. 175, lasu
i zarośli 848 mr. austr.; dm. 219, mk, 2245
rzym.-katol., Gleba: w nizinie nad rzeką uro-
dzajne namulisko, na płn. spadzistych pochy-
łościach chuda owsiana, zaś na płd. żytnia
glina. Terytoryum wsi przerzyna gościniec
powiatowy, prowadzący od Limanowy do
Bochni. Na obsz, dwors. jest młyn itartak.
L. była niegdyś własnością 00. misyonarzy
krak,, których fundacyi jest istniejąca dotąd
kaplica we dworze, p. w. Niepokal. Poczęcia
N. Maryi P., z prawem odprawiania w niej
mszy świętej. Teraźniejszy właściciel Żo-
chowski. Graniczy na zachód z Makowicą,
na północ z Rozdzielem, na wschód z Ka-
mionką a na południe z Młynnem i Sowlinami.
2.) Ł. z Węgłowicami, wś, pow. wadowicki,
4.5 kil. od Zatora, gdzie jest parafia rzym.-
katol. i sąd pow.; leży na prawym brzegu
Skawy, 282 m. npm., i liczy 249 mk, rzym.-
katol. Pos, więk. Aug. hr. Potockiego ma ob-
szaru 110 mr. roli, 8 mr. pastw. i 10 mr. lasu;
mniejsza 250 mr. roli, 26 mr. łąk iogr., 62
mr. pastw. i 23 mr. lasu. Graniczy na północ
z Palczowicami, na płdn. z Trzebieczycami, na
wsch. z Ryczowem a na zach. z Ryszowem
i Zatorem. W XV w. dziedzictwo Laszkow- .
skiego Kornicza (Lib. ben. I, 88). M. Z. S$.
Laskowa, niem. Zauskowe, wś, pow. mieli-

cki, par. Korzeńsko, st. p. Rawicz.

Laskowa, szczyt w Beskidach Wschodnich,
w dziale między Kamienicą a Konieczną, 991
m. wys. |

Laskowa góra, w dziale Karpat skawiań-
sko-rabczańskim, w paśmie Lubonia, na wsch.
od Wielkiego Lubonia, po zachodniej stronie
doliny Raby, pod 37? 42” wsch. dł. g. F, a pod
49? 39 7 płn. sz. g. Wznosi się 567 m.
npm. DMtoki jej pokrywają lasy szpilko-
we. Br. G.
Laskowa woła 1.) folw., pow. radomski,

gm. Wolanów, par. Mniszek; odl. 18 w. od
Radomia; | dm., 8 mk., 219 mr. ziemi dwors,
2) L., wś włośc., pow. radomski, gm. Po-
tworów, par. Bukowno, od Radomia w. 29.
Gruntu mr, 395, dm. 16, mk, 131. Br. Ch.

, Laskowce, wó, pow. kamieniecki, nad ' Zwańcem, gm. Dłużek, par. Cząrno-Kozienice,
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mk. 752, ziemi włośc. 632, dwors. 1027 dz.
Należała do sstwa kamienieckiego, trzymali ją
Koniecpolscy przez 4 dożywocia. August III
nadał ją hospodarowi Kantakuzenowi wraz
zesstwem bachtyńskiem (Rolle), gdzie tenże
życie zakończył w 1760 r.
górzyste, kamień wapienny, duże młyny.
Własność dawniej Ostrowickich, następnie
Chorbkowskich; dm. 121. Dr. M.
Laskowce, trzy nieopodal siebie leżące za-

ścianki w pow. mińskim, przy drodze wiodą-
cej z Mińska do Przylep; jeden ma osad 9,
drugi 5, trzeci 1; miejscowość dość lesista,
grunta mierne. Al, Jel.
Laskowce (po rusku Zaskiwci), wś, pow.

trębowelski, 20 kil. na płd. zach. od Trem-
bowli, 10 kil. na zach. od sądu powiat. w Bu-
dzanowie, 10 kil. na płd. wsch. od urzędu
poczt. w Chmielówce. Na płn. leży Mogiel-
niea, na wsch. Wierzbowiec, na płd, Wierz-
bowiec i Kossów (w pow. ezortkowskim), na
zach. Pielawa i Mateuszówka (część Dobropo-
la; obie ostatnie miejscowości w pow. bucza.
ckim). W zach. stronie obszaru nastaje pot.
Zwiniacz, dopływ Seretu, i płynie na wsch,,
następnie skręca łukiem, na płd. wygiętym,
na płn., potem znowu na wsch., tworzy mały
stawek, wypłynąwszy z niego przybiera kie-
runek płd. a w końcu wsch. i wchodzi do
Wierzbowca. Od praw. i lew. brzegu zasila
go w obrębie wsi kilka strug małych, W stro-
nie płn. zach., w przysiołku Kulczycach, na-
staje mała struga i płynie na płn. do Mogiel-
nicy, gdzie wpada do pot. Kubeńki (ob.). Za-
budowania wiejskie leżą w płd. wsch. stronie
obszaru (cerkiew 551 m.), a w stronie płn.
zach. przysiołek Kulezyce (a!. Kulczyki).
W stronie płn. wznosi się wzgórze Laskowce
do 361 m. Włas. więk. ma roli orn. 2026,
łąkiogr. 288, pastw. mr. 38; włas, mniej.
roli orn. 2468, łąk i ogr. 320, pastw. 42 mr.
W r. 1880 było 2210 mk. w gminie, 36 na
obsz. dwors. (obrz. gr.-katol. z wyjątkiem 350
rzym.-katol.). Par. rzym.-katol. w Budzano-
wie; gr.-katol. w miejscu, dek. czortkowski,
archidyec. lwowska. W L. jest cerkiew pod
wezw. ś$. Kozmy i Damiana, a wK, pod
wezw. św. Michała. Jest także szkoła etat.
jednokl. Wś ta wspominana jest w r. 1448
(ob. Akta grodz. i ziem., t. V, str. 163). Tu
mianowicie wystawiono dokument, którym Ja-
nusz z Orynina, podkomorzy kamieniecki, po-
świadcza, że Mikołaj ,„„Zwynączsky* przepro-
wadził dział wsi Hussakowce między siostra-
mi Anną i Stachną. WŚ zwie się tu Leschko*
wice z dodatkiem villa regalis. Wieś należa-
ła do dóbr koronnych wojewody podolskie-
go, starostwa dźwinogródzkiego (zwinogrodz-
kiego). Ob. Czemeryński, Dobra koronne, str.
251. Lu. Dz.

Grunta nader |'
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Laskowce (?), pow. czortkowski, wymienia
Skorowidz Stupnickiego. W spisie „Orthsch.-
Verzeichniss'* z r. 1881 jej niema.
Laskowethen (niem.), wś, pow. ragnecki,

st. p. Budwethen.
Laskowice 1.) wś, pow. sokołowski, gm.

Korczew (ob.), par. Knychówek. W 1827 r.
19 dm., 245 mk., obecnie 26 dm., 355 mk.,
1074 mr. obszaru. 2.) Ł. al. Laskowiec, wś
włośc, pow. rypiński, gm. Sokołowo, par.
Działyń, odl. 0238 w. od Rypina, ma 2 dm,,
12 mk., 64 mr. gruntu; odłączone od dóbr Wiel-
gie wraz z folw. Kawno (ob.). Por. Frankowo.
3) L., ob. Zaskowiec. Br. Ch.
Laskowice 1.) niem. ZLaskowitz, r. 1327 Le-

skowitż, włośc. wś, pow. suski, przy lesie ka-
mionkowskim, po nad strugą do Liwy ucho-
dzącą, blisko granicy pow. sztumskiego i kwi-
dzyńskiego. Obszaru liczy mr. 2375, bud, 95,
dm. 60, katol. 137, ew. 306. Parafia Krasno-
łąka, szkoła w miejscu, poczta Prabuty, Wś
L., w prowincyi dawniejszej Pomezanii a księ-
stwie pruskierm położona, od początku była
przez ludność polską osadzona, jak świadczy
między innemi polska jej nazwa, W czasie
wojny 13-letniej z krzyżakami wraz z całą
okolieą zburzona długo pustkami leżała. Oko-
ło połowy XVI w. jeszcze na dobre nieurzą-
dzona. R.1780 mieszkają w L.: Schreiber,
sołtys, Marcin Śchidsik, t. j. Szydzikowski,
Mich. Chmielewski, Dawid, Michał i Jan Szy-
dzikowie, Michel Schreiber, Krystyan Krze-
liński, Jan Przeliński i Jakób Schrótter, R.
1809 na 24 nazw zachodzi 15 polskich. Ob.
dr. Kętrz., Ludność polska w Prusiech, str.
194, 207 1208. 2.) L., niem. Zaskowitz, dok.
Leskowitz, 4 miejscowości w pobliżu siebie po-
łożone, pow. świecki. arafia Jeżewo, szkoła
Buczek, poczta, st. kol. żel. w miejscu; a) L.,
rycer. dobra, po nad jeziorem pięknie położo-
ne, w okolicy dość jeszcze lesistej, o glebie
w ogóle urodzajnej; nowy gotycki przepyszny
zamek wznosi się na uroczem wzgórzu tuż
przy jeziorze; zabudowania gosp. nowe muro-
wane. W miejscu jest gorzelnia, cegielnia,
młyn itartak. Grospod. poprawne. L. zajmu-
ją obszaru ornej roli hekt. 508, łąk 45, pastw.
37, lasu 69, nieuż. 26, wody 226, ogółem hekt.
915, bud. 15, dm. 8, katol. 181, ew. 77. Dzie-
dzie Franciszek (rordon. L. oddawna znajdo-
wały się w ręku szlachty. R. 1442 zachodzi
Dytryk v. L. dziedzic. Około tego czasu za
krzyżaków rozróżniano dwoje dóbr: Leskowitz
i Ober Leskowitz (L. górne). Dziedzic od
każdej tej wsi zobowiązany był pełnić służbę
wojenną na koniu w zbroi (1 dynst). R. 1580
Niewieściński Maciej dziedzic; b) L., cegiel-
nia, należy do rycer. dóbr, liczy bud. 5, dm. 1;
e) L., st. kol. żel, Chojnice-Tuchola-Grudziądz-
Jabłonowo i Bydgoszcz-Tezewo; d) L. nowe,
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niem. Neu-Laskowiiz, osada, obszaru liczy mr.
179, bud. 16, dm. 11, katol. 8, ew. 60.
Laskowice 1.) por. Zaszwitz, pow. prądni-

ki, 2.) L., niem. Zaskowitz, 1374r. Loswicz,

ws,pow. grotkowski, par. Odmachów, wła-
aność dawniej kapituły w Nissie; 24 bud., 9

dm., 70 mk., 7 osad, młyn, 570 mr. ziemi. 3.)
L., niem. Zaskowitz, 1358 Soloschowicz, 1882
Laskewicz, wś i majorat, pow. olawski, ma ko-
ściół paraf. ewang., należy do par. katol. Me-
leschwitz. Do gminy L. należy folw. Zielony
os, Mościsko, 4.) L., niem. Zaskowiiz, wŚ

i dobra, pow. opolski, par. Budkowice (ob.),
przy drodze opolsko-kluczborskiej; 117 bud.,

113 dm., 932 mk. Dobra mają 7248 mr. zie:

mi, w tem 5600 lasu; wś 88 os., 1160 mr. zi6-

mi, kościołek filialny, szkołę, fryszerkę Loui-
senhiitte i dwa pustkowia: Wesoła i Szara-
wara. Słynny browar. F. S.
Laskowicka Słoboda, wś i dobra w po-

łudniowej stronie pow. bobrujskiego, nad rz.

Oresą, w okr. polic. hłuskim, na zapadłem, ba-
gnistem Polesiu; wś ma osad 34; dobra, dzie-

dzietwo Hermana (rodzina polska), mają obszaru
przeszło 3390 mr., grunt piaszczysty, łąk do-
statek. i Al. Jel.

Laskowicze, daw. nazwa Łyszkowice.
Laskowicze, wś, pow. kobryński, na płn.

0d Janowa.
Laskowicze 1.) wś poleska w północnej

stronie pow. ihumeńskiego, nad rzeczką Ło
Szyńcem, przy drodze wiodącej ze wsi Zjyrów-

ki do Dymitrowicz, w gm. pohoskiej, nieo-
Podal granicy pow. borysowskiego, ma osad
Włócznych 29, grunta piaszczyste, łąki pastw.
obfitość, miejscowość odludna, okr. polic. be-
rezyński. 2.) Ł., dobra w pow. bobrujskim,
własność Dobrowolskich, mają obsz. 6543 mr.

8.) L. albo Zeskowicze, wś w południowej stro-

nie pow. bobrujskiego, w okr. polic. hłuskim,
2 zarządem gminy laskowickiej, składającej

Się z 9 starostw wiejskich, 54 wiosek i prze-
szło 2000 włościan płci męskiej; wś ma osad

, miejscowość zapadła poleska, grunta piasz-

Czyste. 4.) Ł., wś w płnoc.-zachod. stronie

Pow. rzeczyckiego, w okr. polic. kalenkowi-

ckim, nad rz. Tremlą, łączy sięz dwiema wsiami

ołki zwanemi, ma osad 10, należy do pa-
rochii kołkowskiej; grunta piaszczyste, miej-

Scowość odludna poleska. 5.) Ł. al. Zeskowi-

cze, wś w pow. mozyrskim,nad Prypecią, Z Za-

rządem gminy laskowickiej, składającej się
% 1] starostw wiejskich, 44 wsi, 1890 wło-
śclan płci męskiej, okr. polic. 2 petrykowski,

cerkiew; miejscowość nizinna, poleska, obfitu-

Jąca w łąki i ryby. Al, Jel.
_Laskowicze, dobra, pow. witebski, 2 okr.

Polic. Nabyte przez Chludzińskich od Mitkie-

wów, mają z folw. Plikówką 1859 dzies.
temi dworskiej, M. K.  

Las 87

Laskowiec 1.) al. Zaskowice, wś, pow. ko-

niński, gm. (rosławice, par. Licheń (Łaski,

Tib. ben. wymienia L. w par. Morzysław I,

937 i II, 16). Leży na wschód północny Koni-

na, odl. 6 w. od t. m., od rz. Warty w 1//;;

powierzchni ma 471 mr., ludn. 210, grunt

szczerkowaty, obfituje w łąki, W 1827 r.1l

dm., 92 mk. 2.) L., kol., pow. lipnowski, gm.

Nowogród, par. Działyń, odl. o 19 w. od Li-

pna, ma 10 dm., 60 mk., 308 mr. gruntu, 14

nieuż, 3.) L., wś nad rz. Jabłonką, pow.

łomżyński, gm. i par, Zambrowo. W 1827 r.
19 dm., 141 mk. Dobra L. składają się z fol-

warków: L. i Faszki-Jabłoń. Rozl. wynosi mr.

1041, grunta orne i ogr. mr. 649, łąk mr. 105,

pastw. mr. 63, lasu mr. 196, nieuż. i place mr,

58, bud. mur. 4, z drzewa 13; płodozmian 5

ill-polowy. WŚ L. osad 20, z grun. mr. 138.

4.) £., wśifolw. nad rz. Narwią, pow. ostro-

łęcki, gm. i par. Rzekuń. W 1827 r. 7 dm,,

62 mk., obecnie 142 mk. Folw. został rozpar-

celowany w 1882 r. Miał rozl. mr. 1072,

grunta orne i ogr. mr. 297, łąk mr. 35, pastw.

mr. 52, lasu mr. 602, zarośli mr. 7, wody mr.

49, nieuż. i place mr. 28, bud. mur. 2, z drze-

wa 5. W$ L. osad 21, z grun. mr. 21. 5.) Lu,

wś szlach., pow. szezuczyński, gm. Grabowo,

par. Lachowo. 6.) L., por. Zaskowice, Br. Ch,

"Laskowiec, ob. Zeskowiec.
Laskowitz (niem.), ob. Zaskowice.

Laskowizna 1.) por. Cygów. 2.) L., wś

włośc., pow. ostrowski, gm. Poręby, par. Brok,

nad bezimienną strugą. Jako wś czynszowa

wchodziła w skład dóbr bisk. płock., następnie,

po zabraniu tychże na rzecz skarbu, W skład

dóbr narodowych Brok. W 1819 r. znajduje-

my 11 rolników, opłacających 248 złp. 22 fe

gr. czynszu, 18 złp. hyberny, wysiewających

41'/, kore. jarzyny i tyleż oziminy i zbierają:

cych 25 fur siana; 71 mk., 14 dm. Niektórzy

z gospodarzy posiadali łąki bartne i etatowe,

z pierwszych płacili 14 złp. 19 gr., z drugich

6 złp. 10 gr.; mieli prawo rąbać drzewo z lasu

na opał i pasać w lesie bydło, Dzieci posy-

łali do szkoły w Broku. W 1827 r. 13 dm.,

94 mk. W 1858r. 11 osad rolnych. W 1858
i1859 urządzono wś kolonialnie; utworzono

osadę strzelecką 16 mr. i pod nią oddzielono

327 mr.; na tej przestrzeni oddzielono 13 osad
rolnych po 24—26 mórg. i karczmę, Czynsz

przed upływem lat wolnych oznaczono na 68
rs. 41 kop., po upływie 105 rs. 9 kop. 3.) Lu.,

os. leśna, pow. lipnowski, ob. Dobrzejowice.

Laskówka 1.) odporyszowska, WS w. Pow.

dąbrowskim, nad mąłym bezimiennym poto-

kiem w równiach, na wschód od Zabna; należy

do parafii rzym.-katol. w Odporyszowie a urzę-
du poczt. w Żabnie, liczy 260 mk. rzym.-kat.,
z których 23 przebywa stale na obszarze więk-

szej własności Alek. Ant. Dobrzyńskiego, wy-
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noszącym ziemi 130 mr. roli, 24 mr. łąki
ogr. i 2 mr. pastw.; pos. mniej, ma 445 mr.
roli, 94 mr. łąk i ogr., 61 mr. pastw. i 6 mr.
lasu. Graniczy na północ z Żelazówką, na
wschód z Brnikiem, na płdn. z Chorążcem a na
zach. z Sieradzą, W XV w. własność Jana
Rabsztyńskiego z Kraśnika (Lib. ben. I, 12).
2.) L. delastowska, wś na prawym brzegu Wi-
sły, w urodzajnej równinie pow. dąbrowskie-
go, należy do parafii rzym.-katol. w Szezuci-
nie, skąd jest o 0.7 kil. odległa. Pos. więk.
ma obszaru w ogóle 146 mr.; mniejsza 162 mr.
roli, 17 mr. łąk i ogr. i 34 mr. pastw. Lu
dności ma 394 rzym.-katol, Graniczy na za-
chód z Odmętem, na płdn. z Wojeyną i Dela-
stowieami, na wschód z Lubaczem. 3.) L., wś
w pow. brzozowskim, nad potokiem Dąbrową,
uchodzącym z lew. brzegu do Sanu, leży w oko-
licy pagórkowatej i lesistej, na północ od go-
ścińca z Dubiecka do Domaradza. Od zach.
i płn. jest otoczona lasami pokrywającemi
wzgórza, które w najwyższym punkcie sięgają
419 m. bezwzględnej wysokości. Ta wś, bę-
dąca częścią Bachórza, ma 687 mk., z których
161 jest rzym.-katol. a 526 gr.-katol.; należy
do par. gr.-katol. w Bachórzu, rzym.-katol.
w Jaworniku polskim a urzędu poczt. w Dy»
nowie, skąd jest o 9 kil. odległą. Pos. więk.
p. Fran. Skrzyńskiego wynosi obszaru 224 mr.
roli, 238 mr. łąk i ogr., 24 mr. pastw. i 423
mr. lasu; mniej. 626 mr. roli, 79 mr. łąk, 86
mr. pastw. i 88 mr. lasu. Graniczy na zachód
z Kossową, na płdn. z Chodorówką. 4) L.,
przys. do Kosztowy w pow. brzozowskim, leży
na zach. od Kosztowy a wsch, od wsi Lasków-
kii liczy 38 mk. Por. Cygański potok. 5.) IL.,
mały przys., złożony z kilku chat, na prawym
brzegu Wisły zbudowanych, które należą do
Płaszowa w pow. krakowskim. 6.) L., przys.
do Złotnik. 7.) Ł., przys. do Chorążca. 8.) L.,
ob. Zaskawki, Mac.
Laskówka, pot, ob. Dąbrowa, t. I, 980.
Laskówki, ob. Burkanów.
Laskówko, folw., pow. pleszewski,

do dom. Klenki; 3 dm., 24 mk.

Laskownica 1.) olędry, pow. szubiński, 25
dm., 219 mk., 81 ew., 138 kat., 90 analf.
Poczta, gośc. w Gromadnie o 5 kil., st. kol.
żel. i tel. w Osieku o 15 kil. 2.) Ł., folw.,
pow. szubiński, należy do dom. Smoguleckiej
wsi, 7 dm., 75 mk. 3,) L.-Mała, wś, pow.
wągrowiecki, 2 dm., 30 mk., wszyscy katol.,
10 analf. 4.) L.-J/ała, dom., pow. wągrowie-
oki, 1439 mr. rozl., 7 dm., 132 mk., 41 ew.,
91 katol., 64 analf. Poczta, tel. w Gołańczy
o 5 kil., st. kol, żel, Budzyń o 19 xil. 5.) L-
Wielka, dom., pow. wągrowiecki, 2084 mr.
rozl., 7 dm., 141 mk., 25 ew., 116 katol, 59
analf. Pocz., tel. w Gołańczy o 5 kil,, st, kol,

należy
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żei. Budzyń o 19 kil. Dawniej własność Do-
mańskiego. M. St,
Laskowo 1.) głuche i L. jakuszewo, wsie,

pow. radzymiński, gm. Małopole, par. Dąbrów-
ka, Należały do dóbr Jadów (ob.). Folw. L.-
Głuchy i L.-Wszebory lit. A. z wsiami Lasko-
wo-Głuchy i Wszebory lit. A., od Tłuszcza w.
5, od rz, Bugu w. 6, rozl. mr. 682, grunta or-
ne i ogr. mr. 327, łąk mr. 8, pastw. mr. 123,
wody mr. 1, lasu mr. 195, nieuż. i place mr.
16, zarośli mr. 12, bud. mur. 4, z drzewa 9.
WŚ Laskowo-Głuchy osad 15, z grun. mr. 42;
wś Wszebory lit. A. osad 3, z grun. mr. 83.
Folw. L.-Jakuszewo, od Tłuszcza w. 7, od rz.
Bugu w. 5, rozl. mr. 888, grunta orne i ogr.
mr. 391, pastw. mr. 198, lasu mr. 277, nieuż.
i place mr. 27, bud. z drzewa 18. WŚ L.-Ja-
kuszewo osad 10, z grun. mr. 27. 2.) L., wś,
pow. maryampolski, gm. Gudele, par. Płu-
tyszki, odl. 30 w. od Maryampola, ma 8 dm.,
50 mk. Br. Ch.
Laskowo, wś włośc., pow. dzisieński, o 102

w. od Dzisny, 2 okr. adm., 8 dm., 110 mk.
(1866). |
Laskowo 1.) wś, pow. obornieki, 10 dm.,

104 mk., 48 ew., 56 katol., 33 analf. Poczta,
tel, i st. kol. żel. w Rogóźnie o 5 kil. 2.) Ł.,
dom., 579 mr. rozl., 3 dm., 40 mk., 18 ew., 22
katol, 13 analf, 3.) L. lub Zasków, wśi gm.,
pow. chodzieski, 5 miejsc.: a) L.-Stare, wś; b) .
L.Nowe, kolonia; ©) L., folw.; 1532 mr. rozl.,
60 dm., 511 mk., 372 ew., 134 katol., 5 ży-
dów, 178 analf. Poczta, tel. w Szamocinie
02 kil., st. kol. żel. w Białośliwiu o 9 kil.
Pod wsią odkryto szaniec szwedzki i wykopa»”
no urny; szaniec znajduje się na lewym brze-
gu Noteci w końcu starej tamy, naprzeciwko
szańca pod Wolskiem, niedaleko miasta Sza-
mocina. 4.) IL.., dom. i gm., pow. wągrowie-
cki, 3675 mr. rozl, 3 miejse.: a) L., dom.,
folwarki: b) Wygnowo; c) Nowy Międzychód;
14 dm., 219 mk., 15 ew., 204 kat., 107 analf,
Poczta, tel. i gośc. w Łopiennie o 2 kil.; st.
kol. żel. w Gnieźnie o 20 kil. Własność hr.
Stanisława Sokolniekiego. (Łaski, Lib, ben. I,
86). 5.) L., osada, pow. inowrocławski, 1
dm., 4 mk., należy do miasta i gm. Strzelna,
Laskowska wólka, wś, pow. grójecki, gm.

Nowa Wieś, par. Warka.
Laskowskie, wś, pow. suwalski, gm.i par.

Wiżajny; odl. 39 w. od Suwałk, ma 11 dm.,
88 mk. Wchodziła do skłądu ekonomiirzą-
dowej Kadaryszki (ob.).
Laskowszczyzna, folw.

ski, o 46 w. od m. Wilejki,
(1866).
Laskowy, Laskówko, ob. Klęka.
Laśmiady, niem. Zassmiaden al. Jaszmiaden,

wś nad jez. tej samej nazwy w pow. łeckim
na pol. Mazurach w Prusach wschodnich, 08a.

pryw., pow. wilej-
l dm., 18 mieszk.
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dzona na prawie chełmińskiem; ma swą szko-
łę; stacya poczt. Grabnik; r. 1857 było 88 mk.
we wsi. Kś. Fr..
Laśmiady, niem. Gr. Lasmiaden, al. Las-

miaden al, Laszmiaden-See, znaczne jez. na pol.
azurach w pow. łeckim; zachodnia odnogą

nazywa się Ułówka. Do jez. tego wpływa
z północnej strony rzeka Hasna, która po za
Jeziorem zowie się rzeką Ełk, Por. t. II, str.
351 i 507. i „dół M
„ La Smiz, nazwa rozrzuconych chat w Po-
Janie Stampi, w pow. kimpoluńskim. Br. G.

Lasnig, ob. Zaasnig (niem.),
Laśniki, dziś Zaźniki (ob.).
Lasochów, wś i folw., pow. jędrzejowski,

gm. Małogoszcz, par. Kozłów (Łaski, Lib. ben.
1,582). W 1827 r. 10 dm., 105 mk. Dobra
L. składają się z folw.: L., Jawornik, osady
młynarskiej Pierzchnica; wsi: L, i Wiśnicz.

0zl. wynosi mr. 2078, grunta orne i ogr. mr.
525, łąk mr. 94, pastw. mr. 214, wody mr. 3,
lasu mr. 960, zarośli mr. 216, nieuż.i place
mr, 66, bud. mur. 3, z drzewa 17, młyn wo-
dmy, dwie rzeczki bez nazwy przepływają
tworząc staw: są pokłady kamienia wapienne-

50. Wś L. osad 39, z grun. mr. 130; wś Wi-
śnicz osad 22, z grun. mr. 3383. _ A. Pal.
Lasochy, wś, pow. tomaszowski, gm, i par.

Tomaszów. Fabryka posadzek z produkcyą
ta 14400 rs. i parowa fabryka gontów.

Lasocice, ob. Krasne (i Lasocice), pow. li-
manowski. Czyt. Długosz, Lib. ben. III, 276,
19. Pór. Jodłownik.
Lasocin 1.) wś, pow. sochaczewski, gm.

Łazy, par. Brochów. Ma szkołę początkową.
Ż.) Ł., wś, pow. gostyński, gm. i par. Kierno-
ła, Ma dm. 6, mk. 49, zajmuje przestrzeni
mr, 178 gruntu żytniego. Utworzona na grun-
tach folw. Czerniew (ob.). 3.) Ł. WŚ. n.
mienia Łaski, Lib. ben., 470—72, w parafii
Tosniewice. 4.) L., os. miejska, dawn. mko,

Pow. opatowski, gm. i par. Lasocin; odl. 5 w.
a Wisły, 28 w.od Sandomierzą, 26 w. od
Datowa, 167 w. od Warszawy. Posiada ko-
Ciół par. drewniany, szkołę początkową i urząd
Sminny, W 1827 r. było tu 118 dm. i 564
25„obeenie jest 105 dm., 820 mk. i 1028 mr.
ga do mieszczan należącej. L. został zało-
Oy w 1547 r. przez Andrzeja Lasockiego
Podkomorzego i podsędka lubelskiego. W 1549
b ysmunt August nadał mu prawo magde-
cy zkie, Kościół parafialny niewiadomej erek-
Vi. obecny z XVII w. pochodzi. Szkoła. Ł)

„nieje tu od 1834 r. Około 1860 r. ludność
d niła się wyrobem płótna grubego w ilości

Par. L., dek. opa-15000 łokci rocznie.
towski: 1190 dusz.
105A IV
W 8

Gmina L. należy do sądu
w Ożarowie, gdzie i st. poczt., ma

mr, obszaru, 2385 mieszk. i 335 dm.
skład gm, wchodzą: Biedrzychów, Czachów,  
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Dębno wś, Dębno os.: włośc,, Góry, Janów,
Janopol, Karsy, Kruków,Łęg dębiński,. Ł. ra-
chowski, Lasocin, Łubowa, Leśnictwo ożarow=
skie, Linów, Maruszew, Piotrów, Scięgno. Per.
Dębno nadbrzeżne. 5.) L., wś, pow. włoszczow-
ski, gm. Oleszno, par. Mnin. W 1827 r. 27.
dm., 256 mk. Jest tu huta. żelazna, założona
w 18338 r. Dobra L. podług wiadomości z r.
1866 składają się z folw.: L.i Wysoka. Góra;
wsi: L., Ewelinowo, Skałka, Niemiecka Skał-
ka. Rozl. dominialna wynosi mr. 3464... Wś
L. osad 40, z grun. mr. 639; wś Hwelinowo
osad 31, z grun. mr. 2538; wś Skałka osad 9,
z grun. mr. 118; wś Niemiecka Skałka osad
11, z grun, mr. 135. 6.) L., wś, pow. płocki,
gm. Święcice, par. Orszymówo, odl. o 32w.
od Płocka, ma 21 dm., 211 mk., 660 mr. grun.,
4] nieuż. W 1827 r. 16 dm., 105 mk. We-
dług Tow. Kred. Ziemsk. folw. L., od rz. Wi-
sły w. /, rozl. mr. 606, grunta orne i ogr. mr.
509, łąk mr. 43, pastw. mr. 1, wody mr. 2,
lasu mr. 9, nieuż. i place mr. 30, w osadach:
młynarskiej, kowalskiej i karczemnej mr. 11,
bud mur, 4, z drzewa 9; płodozmian 4i11 po-
lowy, wiatrak. WŚś-L. osad 24, z gruntem
mr. 98. : Br. Ch.

Lasocina, Lasosina al. Łososina, rzeczka,
bierze początek pod wsią Grzymałkowem, na
granicy pow. koneckiego, płynie ku półudnio:-
wi przez Wólkę, Kuźniaki, Piotrowice, Rudę

Strawczyńska, Fanisławice, Rudę - Fanisław=
ską, na wschód Małagoszczy tworzy część gra-
nicy pow. jędrzejowskiego i na zachód ód Wy-
mysłowa wpada z lew. brzegu do Nidy. Dłu-
ga 25 w. Przyjmuje pod Rudą Strawczyńską
z lewego brzegu Czarny stok. Powyżej Rudy:
Fanisławskiej idzie od L. odnoga ku wschodo-..
wi a później ku południowi koło Miedzianki,
Polichna, Jednie, łącząca siępod Wymysłowem
także z Nidą, poniżej pierwszego ujścia. We-
dług mapy Reymanna (154—A) pod Mie-
dzianką waga wody dzieli się i ku północy
płynie odnoga jedna do Lasociny, a druga ku
połudn. do Nidy. J. Bliz.
Lasogóry 1.) folw., pow. trocki, 4 okr.

adm., 0 62 w.od Trok, par. Merecz; należał
1850 r. do Godaczewskiego i miał 740 dz. zie-
mi. R. 1866 34 mk. katol,, kaplica, gorzelnia.
2.) L., zaśc. szlach., pow. trocki, 4 okr, adm,,
51 w. od Trok, 3 dm., 17 mk. katol. (1866).
8.) L., folw., pow. wiłkomierski, par. dziewał--
towska, własność Lewandowskiego.

Lasoki, ob. Zasaki i Dzierzgowice.
Lasomin, wś, pow. nowomiński, gm. i par.

Biennica. W 1827 r. 12 dm., 98 mk, Folw.
L. (z wsiami: L., Kośminy, Chełst i Łysagóra),
rozl, mr. 881, grunta orne i ogr. mr. 281, łąk
mr. 68, pastw. mr. 148, wody mr. 2, lasu mr.
349, nieuż. i place mr. 33, bud. mur. 1, zdrze-
wa 12, młyn wodny, pokłady torfu. WŚ L..
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os. 27, zgrun. mr. 65; wieś Kośmin os. 11,
z grun. mr. 147; wś Chełst os. 4, z grun. mr.
22; wś Łysa góra os, 2, z grun. mr. 29.

Lasoń, wś, pow. nowo-aleksandryjski, gm.
Irena, par. Bobrowniki. Ma 6 dm., 41 mieszk.
Por. Dęblżn,

Lasonek, os. młyn., pow. jędrzejowski,
gm. Złotniki, par. Rembieszyce.

Lasopol, folw., pow. wiłkomierski, par.
żmujdecka, własność Józefa Kossko,

Lasopole, wś, pow. grójecki, gm. i par.
Drwalew (ob.). W 1827 r. 7 dm., 50 mk.

Lasosina, ob Zasocina.
Lasota. Lasoch, Lason, Las, Lasek, rozmaite

formy dawnego imienia, dały początek nazwom: Za-
socin, Lasotki, Jasowice, a zapewne i wielu nazwom
takim, jak: Laski, Laskowo, Laskowizna. Br. Ch.

Lasota, pow. wieluński, gm. Bolesławiec,
par. Mieleszyn, os. rząd., podana w spisie

- z 1827 r.: 1 dm., 18 mk.

Lasota. Tem mianem nazywano dawniej
wzgórza wapienne koło Podgórza, na południe
od Krakowa, po południowym brzegu Wisły,
dzis powszechnie Krzemionkami (ob.) zwane.
„„Lasotna góra nad Wisłą:'* jak czytamy u Mar-
cina Bielskiego w jego Kronice świata. Ró-
wnież napotykamy nazwę „,J.asocina,* ,,La80-
tnia* na te wzgórza. Do opisu danego w art.
„„Krzemionki* dodajemy tutaj następujące wia-

domostki historyczne. Ludwik, król węgier-
ski, przybywając do Polski w celu objęcia
tronu polskiego, w listopadzie r. 1870 „gdy
się zbliżał ku miastu, pokazały się pod purpu-
rowemi chorągwiami cechy, stojące przodkiem
przy górze Lasocinie, gdzie też i magistrat
miejski, pod udzielną swoją chorągwią stojący,
klucze miasta oddał** (Naruszewicz, Hist. Nar.
Pol., wyd. Turowskiego. W Krakowie 1860,
t. 6, str. 7). R. 1375 nabył Kraków prawem
własności tę górę na swe potrzeby. Z kamie-
ni tu wydobywanych wszystkie prawie mury
około stolicy zostały wystawione, jakoteż fun:
damenty różnych świątyń i gmachów założo-
ne. Po przejściu tej części Polski pod rządy
austryackie, własność góry Lasoty zawarowa-
ną została dla Krakowa. Gdy w lutym 1424
r. cesarz Zygmunt przybywał na koronacyą
Zofii, księżniczki kijowskiej, czwartej żony
Jagiełły, „królowa Zofia w pięci set koni za-
jechała mu drogę na górę Lasotyńską: y tamże
ziemię kobiercami kazawszy wszędzie usłać,
cesarza z Barbarą, jego żoną, witała: którą na
złociste sanie do siebie wziąwszy, jechała tak
z nią aż na zamek* (Marcin Bielski). W po-
bliżu mogiły Krakusa wznosi się na tych wzgó-
rzach kościołek p. w. św. Benedykta, a że nie
posiada funduszu na utrzymanie księdza, od-
prawia się w nim nabożeństwo rzadko. Jest
on dosyć dawnej fundacyi. W przywileju
danym w Korczynie 30 maja 1254 r., mocą  
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którego Bolesław Wstydliwy zakonnicom pre-
monstrantkom na Zwierzyńcu nadaje wsi, czy=
tamy: „mons ante Cracoviam cum ecelesia
sancti Benedicti, cum Płaszow cum taberna,

pratis, silva et stagnis.* Zatem kościołek ten
istniał w XIII w. Br. G.

Lasota, niem. Zassoth, 1368 Zessecht, 1379
Lessoth, wś i dwa sołectwa, pow. nissański,
par. Riemertsheide, dawne dobra biskupie; 68
bud., 99 dm., 796 mk., 2755 mr. ziemi, 75 08.
włośc. F, 8.

Lasotka, wś i os., pow. sochaczewski, gm.
i par. Iłów.

Lasotki, wś nad rz. Skrwą, pow. lipnowski,
gm. Brudzeń, par. Siecień, odl. o 37 w. od Li-
pna, ma 12 dm., 114 mk. Obszar dworski na-
leży do dóbr Siecień i ma rozl. mr. 358, grun-
ta orne i ogr. mr. 246, lasu mr. 101, nieuż.
i place mr. 11, bud. mur. 2, z drzewa 6; pło-
dozmian 16-polowy. Wś L. osad 15, z grun.
mr. 26. Czyt. Kod. dypl. pol II, 489.

Lasoty, wś włośc., pow. rypiński, gm.
Pręczki, par. Rogowo, odl. o 7 w. od Rypina,
14 dm., 90 mk., 108 mr. gruntu. Dobra L.
z folw. Rejki (o0b.) mają 455 mr. obszaru ziemi
ornej, 135 mr. łąk i 15 mr. lasu. WŚ L, i Rej-
ki os. 32, gruntu mr. 146.
Lasowa 1.) karczma koło Opaki, na obsz.

dwors. Lubaczów, w pow. cieszanowskim. 2.)
L., grupa domów w Ulicku Seredkiewicz, pow.
Rawa ruska. 3.) IŁ. (al. Na Zasowych, Lisowy),
część wsi Kulawej w pow. żółkiewskim. 4.) L..,
grupa domów w płd. zach. stronie Rozdzia-
łowa w pow. sokalskim. 5.) L.-Krowica, ob.
Krowica-L. 6.) Ł-Ruda, ob. E.-Z. 7.) L.-
werchracka, grupa domów w Werchracie, pow.
Rawa ruska.
Lasowa, potok znaczny, wytryska w obr.

wsi Bednarki, w pow. gorlickim, w południo-
wej jej stronie, ze źródeł leśnych; płynie na-
samprzód na północ przez łąki bednareckie,
zasilające się licznemi strugami leśnemi i łącz-
nemi. We wsi Bednarce, od której przyjmuje
nazwę Bednarki, zwraca się krętym biegiem
na wschód, a przerznąwszy dwa razy gości-
niec gorlicko-żmigrodzki, przechodzi w pow.
jasielski, zwłaszcza zrasza obszar Woli ciekliń-
skiej, gdzie zwraca się na północ i w tym kie-
runku podąża przez wsi Cieklin, Dzielec, Ra.
dość i Osobnieę, w której, przyjąwszy z lew.
brzegu potok od Harklowej płynący, wpada
z praw. brzegu do Ropy. We wsi Osobnicy
rozlewa się w szerokie koryto i tutaj na gór-
nym końcu wsi przyjmuje z lew. brzegu potok
Lipinki z Rybiną. Długość biegu czyni 22
kil. Spadek wód podają następujące liczby:
około 600 m. (źródła); 358 m. (most ną go-
ścińcu na wschodnim końcu wsi Bednarki); 314
m, (Wola Cieklińska); 230 m. (ujście). Br. G.
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Lasowa Buda, rus. Zesowaja Buda, st. po-
cztowa, pow. rohaczewski gub. mohilewskiej.

Lasowce 1.). al. Nalesie, część Małnowskiej
oli, pow. mościski. 2.) Ł., część Piasków,

pow. brodzki.
j Lasowcy, Borowcy, Disowiaki, Grębowianie.
Tak zowie W. Pol mieszk. b. puszczy sando-
mierskiej. Czyt. art. Matusiaka w ,,Rozpr.
Wydz. filol. Akad. Umiej. VIIL.*
Lasowe 1.) grupa domów w  Stołpinie

w pow. brodzkim. 2.) IL., część Toporowa
w pow. brodzkim. 3.) ., część Turzego w pow.
brodzkim. 4.) Ł., część Przewłocznej w pow.
brodzkim, 5.) L. (al. 7.-bruśnieńskie, Szewczy-
ki, Tisowy), część Brusna starego w pow. cie-
sząnowskim. 6.) Ł., część Krowiey Lasowej
W pow. cieszanowskim. 7.) L. (al. Lesiowy),
część Grajów niżnych w pow. drohobyckim. 8.)
L. (al. Kaszakowski), poszczególne domy w Do-
brotworze, pow. Kamionka strumiłłowa. 9.)
L., część Gołogór w pow. złoczowskim. 10.)
L.- Chatki (al. Chaty, Chałupki w lesie), grupa
domów i leśniczówka w Michałowicach, w pow.
drohobyckim. 11.) Ł-Gaje (al. G-L. Na

lesie, po rusku Hajż lisowe), część Radruża, pow.

wa ruska.
_Lasowianie, os. w Ortowicach, pow. ko-

Zielski,
Lasowice, kol., pow. radomski, gm. Gzo-

Wice, par. Radom, odl. 7 w. od Radomia. Ma
13 dm., 114 mk., 278 mr. ziemi.
Lasowice al. Zeźwice, niem. Lesewiiz, dwie

Wsie włośc. w pow. malborskim, nad lewym
rzegiem Nogaty, śród malborskich żuław: a)
L- Wielkie, niem. Gr. Lesewitz, włośc. wś ko-
śclelna, (stąd lindenowska łacha bierze swój
Początek), Obszaru obejmuje włók 157, gbur.
Posiadł, 15, zagr. 18, katol. 249, ew. 216,
men. 29, dm. 47. W miejscu są kościoły pa-
raf. katolicki, luter. i szkoła; poczta Malbork,

okąd odległość wynosi 1 mile. Większych
Sy (Grossgrundbesitzer) jest tu 8:

magię Dohring hekt. 114, Adolf Froweck 57,
aa Janzen 82, Rudolf Tornier 81, Jak. Wie-
F. 152, Gerard Wiebe 116, Franc Wolf 75,
"Tyd. Zimmermann 94 hekt. WŚ L. założona
Jest ną wykarczowanym lesie, który dawniej
epa Nogatą się ciągnął. Jak imię jej pol-

skie, od tegoż lasu wzięte, potwierdza, istniała
4 przybyciem krzyżaków, ludnością pol-

3 4 osadzona. Także pogańskie odkryte cmen-
iękwi stwierdzają jej starożytność. Przy
ż 81 natrafiono nowszemi czasy na groby t. z.

zędowe, z urnami odosobnionemi mięszane.

iezne przedmioty z tego cmentarzyska wydo-

e przechowują się u p. Marszalla wMal-

so między innemi jest też jedna urna
aj. 0%. Do odkryć przypadkowych należy

waożytny toporek tu znaleziony. Krzyżacy
Ystawili dla tej wsi pierwszy swój znany 
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przywilej r. 1350 przez mistrza w. Dusmęra

von Arnsberg; każde 5 włók ezynszowało im

po 200 korcy jęczm. Obok wsi włościańskiej

utrzymywali dwór swój i folwark, którym

osobni rządzcy (Pfleger) zawiadywali, Mia-

nowicie wiele koni hodowali tu na potrzeby

wojenne i inny użytek. R. 1407 liczono koni

różnych 130. Do tego dworu czynszowały

wioski: Blumstein, Tamme i Tragheim; także

i zarządzca warnawskiego dworu podlegał La*

sowicom. R. 1419 z 3 wiatraków pobierał

dwór czynszu 10 łaszt. żyta; 4 karczmy istnia-

ły wtedy we wsi. Niemniej i kościół paraf.

istniał tu od początku, R. 1410 woda Nogatu

tak mała była, że Polacy wygodnie na wozach

przepławiali się przez tę rzekę. Z pomiędzy

rządzców lasowiekich znani są: Zygfryd von

Grans?—1381, Bertold von Loubheim 1381—

1381, Henryk von Haase 1381—1384, Bertold

von Bucheim 1384—1387, Zygfryd Grans

1387—1388, Henryk von Harder 1388, Piotr

von Grondolsheim 1388—1391, Konrad von

Baldersheim 1391—1394, Ulryk von Jagins-

dorf 1394—1407, Henryk Stober 1407—?,
Riychard von Nedirwig?—1418, Jan von der

Capell 14138—?,... von Westerstetten 2—1415,

Hans von Schauenburg 1415—1416, Michał

von Nesse 1418—1419, Jan von Posern

1419—1420..... von Amberg 1420—1427 (?),

Konrad von Helmsdorf 1427 (?)—1482,....von

Kalb 1432— ?, Jan von Remchingen ?—1440,

Hans von Kottenheim 1469. Zniemezeni tu-

tejsi mieszkańcy niemal od początku skłonni

byli do luteranizmu. R. 1565 przybył tu

pierwszy pastor luterski Baltazar Richter.

Odtąd przez dłuższy czas trzymali kościół lu-

teranie. Następnie jednak wydać musieli na-

powrót katolikom. Teraz prywatne tylko na-

bożeństwo odprawiali, R. 1711 mimo prote-

stów i zakazów bisk, chełmińskiego Potockie:

go nowy zbór sobie zbudowali, który aż dotąd

trzymają. Ob. Herm. Bckerdt, Kreis Marien-

burg; Gr. Ossowski, Mapa archeol. Prus zacho-

dnich. b) Z.- Małe, niem. Ki, Desewite, włośc.

wś, obejmuje włók 54, gbur. 9, katol. 111,

ew. 85, men. 19, dm. 9. Parafia i szkoła L.-

Wielkie, poczta Malbork, dokąd odległość wy-

nosi 1'/, mili. Do większych posiadaczy na-

leży tu Abraham Entz, roli ornej ma hekt. 50,

łąk 17, ogółem obszaru 68.89 hekt. 4, F.

Lasowice 1.) niem. Zassowiiz, 1297 La-

sovicz, 1534 Deutsch- Iasowiiz, dwie wsie, pow.

olesiński: a) Wielkie-L., o pół mili od Szumi-

radu; 143 bud., 90 dm., 796 mk. Dobra zfolw.

L., Trzebiezyn i Chudoba mają 3000 mr. ziemi
oprócz lasu; wś 738 osad, 1500 mr. ziemi, ko-
ściół paraf. katol. i filialny (do Kluczborka)

ewang. b) Małe-7.., bliżej Oleszna; 59 bud., 91

dm., 903 mk. Dobra mają 7216 mr.; wś 75

osad, 1339 mr. ziemi, kościół filialny do Wiel-
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kich -L. Par. W.-L, dek. bogacickiego 1869 r.
miała 1454 katol., 1203 ewang., 10 izr. St.
M.-L. dr. żel. z Kluczborka do Bytomia, o 7
kil. od Kluczborka. Por. Gronowice, 2.) L.,
niem. Zassowiiz, wś i dobra, pow. bytomski, |
par. Stare Tarnowicę; 13 bud., 49 dm., 648
mk, Wś ma 25 osad, 439 mr. ziemi, młyn
wodny. Dawniej były tu kopalnie ołowiui
węglarnia. 3.) L., por. Zaszwitz, pow. gro=
tkowski. ka a,

Łasowicze, Zdsowicze, ob. Lesowicze.
Lasowiec, niem. Zasswitz 1.) wś, pow.

wschowski, 121 dm., 800 mk., 680 ew., 120
katol., 92 analf. Kościół ewang. paraf. dyec.
poznańskiej kalwińskiej (Unititsgemeinden).
Poczta, tel. i st. kol. żel. w Lesznie (Lissa)
o5 kil. 2.) L., dom. leśniczego, 1 dm., 2 mk.
katol. M. St.
Lasowiec, właściwie Osowiec (ob.), niem.

Koenigshuld, pow. opolski.
Lasowiec, potok podgórski, wytryska z la"

su Bzowacza, w zachodniej stronie wsi Hwoz-
da, w pow. nadwórniańskim, i po krótkim bie-
gu, bo ledwie 2 kil. wynoszącym, uchodzi
w tejże wsi do Łukawca małego. Br. Q.
Lasowiki 1.) część Podhorzec, pow. zło-

czowski, 2.) IL., na Zalesiu, część Czernicy, pow.
brodzki, -
Lasówka, wś nad rz. Hujwą, pow. żyto-

mierski.
Lasówka, grupa domów w Płaszowie, wsi

w pow. wielickim. Br. G.
Lasówka, potok podgórski, wytryska w obr.

gm. Siekierczyny, w pow. limanowskim, u po-
łudniowych stóp Łysej góry (702 m.). Płynie
w kierunku północno-wschodnim i w te;że wsi
uchodzi z praw. brzegu do Słomki, dopływu
Dunajca. Długość biegu 4 kil. 2. 6
Lasówko, wś, pow. bukowski, 8 dm., 59

mk., 41 ew., 18 katol., 11 analf. Poczta, tel.
i st. kol. żel. w Grodzisku o 5 kil.

' Lasowy, tak się zowią pewne grupy do-
mostw w Bołożynowie, pow. brodzki; w Re-
mizowcach, pow. złoczowski; w Wicyniu, pow.
złoczowski i w Reklińcu, pow. żółkiewski,
Por. Zesowa. |
Lasowy 1.) potok, wytryska w lesie Ol-

szówkami zwanym, w obr. Szczepanowie,
w pow. tarnowskim, płynie na północ przez
Szczepanowice i poniżej folwarku uchodzi
z prawego brzegu do Dunajca. Długość biegu
5kil. 2.) L., potok, wytryska w obr. gminy
Lutorysza, w pow. rzeszowskim, z lasu Bogu-
chwalskiego z pod Babiej góry, dwiema stru-
gami łączącemi się we wsi Lutoryszu. Prze-
pływa tę wś w kierunku wschodnim i na gra-
nicy Lutoryszaz Zarzycami uchodzi z lewego
brzegu do Wisłoki. Dług. biegu 6kil. Br. G.

Lassa, attyn. dóbr Gostkowo, pow. pułtu-
ski. Ob, Gostkowo. -  
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Lassaken (niem.), ob. Zesoki, Laski, La-
sakt.
Lasschaw (dok.), ob. Zaszewo.
Lassek (niem.), ob. Zasek.
Lassen (niem.), łot. Zaszumujża, troje dóbr

w pow. iłłukszciańskim Kurlandyi, par. Ił-
łukszta i Ueberlauz.
Lassenbek (niem.), dobra w Kurlandyi,

pow. iłłukszciański, par. Ueberlauz.
Lassenitz, Alt i Neu (niem.), ob. Zosienice.
Lasserre (niem.), folw. do Lubna, pow.

wałecki, bud. 9, dm, 4, katol. 8, ew. 43. Par.
Wałcz, szkoła Lubno, pocz. Grostomia. Kś. F.
Lassew, ob. Zasew.
ILassew (dok.), ob. Zaszewo.
Łassien (dok.), ob. Zasżn.
Łassinitz 1.) Alt (niem.), ob. Zosienice Stare.

2.) IL.-Neu (niem.), ob. Zosienice Nowe. |
Lassmiaden (niem.), ob. Laśmiady.
Lassnykj (dok.), ob. Zaźniki.
Lassoth (niem.), ob. Zasota.
Lassowitz (niem.), ob. Zasowice.
Lassowa, ob. Zdsewo.
Lassowiec, ob. Zasowiec.
Lasswitz (niem.), ob. ZLaszwitz, JLasowiec,

Łaasocice.
Lasswitz (niem.), st. dr. żel. z Leszna do

Głogowy, o 7 kil. od Leszna.
Lastenia, mała wioska rządowa w uszy-

ckim pow., nad rz. Pobujanką, w gm.i par.
Mińkowce, z Siworogami ma 802 mk.i 985
dzies. ziemi; wieś ta skonfiskowana Marcho-
ckim, Dr. M,

- Lasunowo 1.) folw. pryw. nad rz. Łuczaj-
ką, pow. wilejski, o 70 w. od m. Wilejki, 3
okr. adm., gm. Gruzdowo, 1 dm., 9 mk. katol.
2.) L., folw. pryw., nad rz. Łuczajką, pow.
wilejski,o 70 w. od Wilejki, 3 okr. adm., gm.
Gruzdowo, 1 dm., 8 mk. katol. 3.) Ł., folw.
szlach, nad Płaskuwką, pow. Święciański, 3
okr. adm., o 49 w. od Swięcian, I dm, 15 mk.
katol: (1866).

' Lasuny, zaśc. pryw., pow. wilejski, o 85
w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm. duniłowi-
cka, 3 dm., 24 mk. katol. (1866).

Lasy, cztery folwarki, pow. szawelski, gm.
ipar. krukowska, o 2 mile od Janiszek: a)
rozl. 8 włók, niegdyś Kuleszów, dziś Kolan-
kowskiego Witolda; b) rozl, 8 włók, własność
Teofila Kowalewskiego; c) rozl. 8 włók, wła-

sność Macieja i Romualda Kuleszów; d) rozl.
7 włók, własność Mirona (ierpińskiego (rodzi-
na litewska, prawosławna). Wszędzie budynki
dobre, gospodarstwo wzorowe. J. Godl.

Lasy, niem. Hittendorf, kol., pow. opolski,
r. 1769 założona, ma 64 bud., 56 dm., 470 mk.,

w tem 139 ewang., 42 osad, mydlarnięi urząd
poczt. p. n. „Malapane.*
Lasy 1.) niem. Zaase, dok. r. 1565 Ziasy,

1659 ZLaza, włośc. wś, pow. sztumski, nad żu-
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ławską Tyną, 1'/, mili od Malborka, przy gra:
nicy pow. malborskiego. Obszaru obejmuje
mr. 1272, bud. 38, dm. 12, katol. 89, ew. 51.
Parafia Niem. Dąbrówka, szkoła Losendorf,

Poczta Malbork. WŚ L. należała za polskich
czasów do dóbr star, sztumskiego. R. 1565
założono tu folw. starościński. R. 1677 Krzy-
sztof Grzymułtowski, star. sztumski, zapisał
pół włóki roli w L. Michałowi Górisch i mia-
nował go starszym tej wioski. Za to zobo-
Wiązany był Górisch podatki ze wsi odbierać
tdostawiać na zamek, Za użycie włóki da-
wał tylko zamiast czynszu 6 gęsi. Ob. Schmitt,
Gesch. des Kreises Stuhm, str. 205. 2.) .,
niem. ZLasi, os. do Ciemnika, pow. świecki,
W okolicy lesistej; 22 bud., 15 dm., 10 katol.,
8 ew. Par. Jeżewo, szkoła Węglarki, poczta
askowice. Kś. F.
Laszcze, ob. Zeszcze.
Laszczki, kol., pow. warszawski, gm. Fa-

lenty, par. Raszyn.
Laszczo (węg.), ob. Zascow.
Laszczówka, wś, pow. zołotonoski gub. poł-

tawskiej; 430 dm., 2532 mk.

Laszczyna 1.) leśniczówka koło Machno-
Wa, na obs. dwors. Kornie, pow. Rawa ruska.
:) L. (w Laszczynie), mieszkanie gajowego

koło Horbkowa, na obsz. dwor. Tartaków,
W pow. sokalskim. 3.) IL., las w płd. stronie
odatycz w pow. gródeckim. 4.) L., lasw płn.

Wsch. stronie Nieznanowa i płn zach. stronie
ołonicznej w pow. kamioneckim, Od pła.,

Wsch. i płd. okalają go błota, rozlegające się
Na praw. brzegu Berezówki. 5.) ., las w płn.
Wsch. stronie Wasylowa wielkiego i w zach.
stronie Przewodowa, w pow. sokalskim. 6.)
« część Przerośla, pow. nadwórniański.

i Laszczyny 1.) wś w pow. łańcuckim, w oko-
ky równej, Jesistej, na lewym brzegu Wisło-
4, należą do par. rzym.-katol. i urzędu poczt.
W Grodzisku, skąd są o 6 kil. odległe. Pos.
Więk, p. I. Czyżewicza wynosi w ogóle 25 mr.
Obszaru; mniej. 263 mr. roli, 163 mr. łąk i ogr.

mr. lasu. Liczą 286 mk. rzym.-katol. i
ŚTaniczą na półnoe z Grodziskiem, na wschód

odaczowem, na zach. z Opalenicami. 2.)
Ray także Leszczyny i Laski, przys. do Zołyni

„ Pow. łańcuckim, leżą w równiach lesistych
Baszczystych i graniczą na płn. z Gwizdo»

dag 03 wsch. z Grodziskiem, na zach. z Bi-
laga EM, a na płdn. z obszernym sosnowym

SM i Zołynią. 3.) Ł., ob. Leszczyny.
Laszek, dziś Łążek (ob.).

st aszen (niem.), wś, pow. szyłokarczemski,
: e Kukoreiten.

„..-aSszeningken (niem.), wś, pow. wystru-
ki, gt, p. Norkitten. sów ad

aszenitz, Alt i Neu (niem.), ob. Zasienice
stenice,  
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Laszewo (niem.), wś, pow. brodnieki, ob.
Łaszewo i Łaszewko, i
Laszewskie Budy, ob. Budy.
Laszin (dok.), ob. Zasin,
Laszka, leśniczówka koło Oleszyce starych,

pow. cieszanowski.
Laszka, ob. Zazani.
Laszki, wś, pow. starokonstantynowski,

własność Głębockiego, ma cerkiew i cegielnię,
Laszki, ob. Laski,
Laszki, wś w pow. jarosławskim, w dolinie

Sanu z praw. brzegu, leży w równinie 203 m.
npm.; od północnego zachodu ma niewielki pa-
górek zwany Złotą górą, 218 m. npm., będący
najwyższym punktem w okolicy. Ma kilka
przysiołków, z których Laszkowska Wola leży
na wschód, Charytany i Babiaki na płd. od
wsi; dwa ostatnie nad potok, Szkłem. Od Ra-

dymna jest ta wś oddaloną o 12.6 kil. ku pół-
nocnemu wschodowi. Przez wś prowadzi dro-
ga gminna z Korzenicy do Wysocka; ma pa-
rafie rzym.-katol. i gr.-katol., szkołę ludową
6 dwóch nauczycielach i liczy 2518 mk. Ztych
1775 gr.-katol. a 738 rzym.-katol. Kuropa=
tnicki w Geografii Gralicyi, wydanej w Prze-
myślu 1786 r., nazywą tę wś miastem dzie-
dzieznem Józ. hr. Mniszchą z bardzo wspania-
łym i bogato oźdobionym pałacem i kościołem
farnym. Teraz jest posiadłość większa wła-
snością St. hr. Zamoyskiego, ma obszaru 737
mr. roli, 88 mr. łąk i ogr., 49 mr. pastw. i 20.
mr. lasu; pos. mniej. ma 2517 mr. roli, 570
mr. łąk i ogr., 1128 mr. pastw. i 64 mr. lasu.
Parafią rzym.-katol. fundował Spytek ze Spro-
wy na Jarosławiu w 1419 r., ale w 1629 r.
wcielono to beneficium za sprawą ks. Anny
Ostrogskiej do prepozytury jarosławskiej, wy-
nagradzając tym sposobem tę prepozyturę za
zabranie jej kościoła Matki Bożej Bolesnej,
który stał na błoniach jarosławskich, a który
dano 00. jezuitom. Przełożeni kolegiaty ja-
rosławskiej utrzymywaliw Laszkach mansyo-
narza. Teraźniejszy drewniany kościół zbu-
dował w r. 1786 ks, Wacław Sierakowski,
jako przełożony kolegiaty jarosławskiej. Obe-
enie jest filią i ma wcielonych 15 miejscowości:
Bobrówkę, Charytany, Chotyniec, Czerniawkę,
Hruszowize z Załuziem, Korzenicę, Łazy z Mo-.
szczanami, Miękisz-Stary i M.-Nowy, Ryszko-
wą Wolę, Tychlę, Wietlin z Dreziną, Wysocko,
Zagrody i Zaleską Wolę. Należy do dyec.
przemyskiej, dek. jarosławskiego. Ludność
całej parafii rzym.-katol. wynosi 1793 rzym.-
katol., 8 akat. 170 izr, Par. gr.-katol. ma
cerkiew drewnianą i ma z przysiołkami 17/5
parafian; należy do dyec. gr.-katol.. przemy-
skiej, dek. jarosławskiego. [L. graniczą na
północ z Korzenicą, na wschód z Miękiszem
Starym, na płdn. z Łazami a na zach. z Wie-
tlinem, Mac,
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Łaszki 1.) koło Zbadynia, wś w pow. jawo-
rowskim, 15 kil. na płd. wsch. od sądu powiat.
w Jaworowie, 4 kil. na płd. zach. odurzędu
poczt. w Mużyłowicach, 4 kil. na płn. od naj-
bliższej stacyi kolej. i telegr. w Rodatyczach.
Na zach. leżą Nowosiółki, na płn. Mużyłowice,
na płn. wsch. Czarnokońce, na wsch. Zbadyń,
na płd. Rodatycze (w pow. gródeckim) i Bor-
tiatyn (w pow. mosciskim). Wzdłuż granicy
płn. wsch. płynie pot. Gliniec, dopływ Wiszni,
od płd. wsch. na płn. zach., następnie skręca
na zach., przepływa płn. obszar wsi i wchodzi
do Nowosiółek. Od lew. brz. zasila go w obrę-
bie wsi mała struga, płynąca od zach. na wsch.
W płd. stronie obszaru nastaje mały potok i
płynie na płn. zach. do Nowosiółek, gdzie
wpada do Glińca od lew. brzegu. Lasy zajmu-
ją część płd.-zach. Tutaj wznosi się wzgórze
Miłotyn do 304 m. W stronie płn. leżą nad
Glińcem moczarzyste łąki. Własn. więk. ma

roli or. 10, łąk i ogr. 31, lasu 372 mr.; własn.
mniej roli or. 384, łąk i ogr. 127, pastw. 182,
lasu 40 mr. Według spisu z r. 1880 było 398
mk. w gminie, 24 na obsz. dwor. (obrz. gr.-
katol. z wyjątkiem kilku rzym.-katol.). Parafia
rzym.-katol. w Rodatyęczach, gr.-kat. w Ożom-
li. 2.) L. Dolne i Górne (po rus. dilne i hirne),
wsie w pow. bobreckim, 22 kil. na płd. zach.
od Bóbrki, 12 kil. na płn. zach. od sądu powiat.
w Chodorowie, tuż na płd. zach. od st. kolej.,
telegr. i poczt. w Boryniczach. Na. płd. zach.
leży wś Hranki i część tejże wsi Kuty, na płd,
Ruda, na płd, wsch. Ostrów, na wsch. Droho-
wycze, na płn, wsch. Boryńcze, na płn. zach.
Iłłów (w pow. żydaczowskim). Wody płyną
za pośrednictwem małych potoków od zach. na
wsch. do Krywuli (al. pot. Suchodolskiego),
dopływu Boberki (ob.). Wzdłuż graniey zach.
płynie pot. Wisznia (dopływ Dniestru) z Iłło-
wa od płn., na płd. do .iranek. Nazwy zna-
czniejszych potoków są: Sołonin, Werba, Łu-
czka, Zubec. We środku obszaru leżą zabudo-
wania L. Dolnych, na płn. zach. od nich zabu-
dowania L. Górnych (część wsi zwie się L.
Hraneckiemi, a druga L. Średniemi). W stro-
nie płd. leży grupa domów Wertepy. Według
podania stał tu dawniej zamek, lecz niewiado-
mo przez kogo zbudowany. Doliny potoków
podmokłe. W stronie płn.-zach. leży las Bu-
kowy ze szczytem 397 m. wys., ku płd. opada
obszar coraz niżej. Na granicy płd.-zach. wzno-
si się Krasna góra. Własn, więk. ma roli or.
705, łąk i ogr. 1338, pastw. 36, lasu 673 mr.;
własn. mniej. roli or. 1118, łąk i ogr. 185,
pastw. 84, lasu 9 mr. Według spisu z r. 1880
było wL.Dolnych 388 mk. w gminie, 31 na
obszarze dwor., a w L. Górnych 611 mk.

w gminie, 67 na obszarze dwor. (obrz. gr.-katol.
z wyjątkiem kilkudziesięciu rzym.-kątol.), Par. 
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Górnych, należy do dek. chodorowskiego, ar-
chidyec. lwowskiej. W L. Górnych jest cer-
kiew pod wezw. śś. Koźmy i Damiana. W L.
Dolnych jest szoła filialna i kasa pożyczk. gm.
z kapit. 1100 zł. w. a.; dwory i folwarki są
w l. Dolnych, Górnych i Średnich; gorzelnie
w L. Górnych i Średnich. 3.) L. Gościńcowe
(po rus. Zostynnyi), wś w pow. mościskim, 4
kil. na wsch. od sądu powiat., st. kolej., teleg.
i poczt. w Mościskach. Na płn. leży Arłamo -
wska, Wola, na wsch. Twierdza, na płd. Lipni-
ki, na zach. Mościska, Zawada, Rudniki i Pod-
gać. Płn. część obszaru przepływa Wisznia,
dopływ Sanu. Wchodzi ona tu z Twierdzy,
płynie na płn. zach., dzieli się na dwa ramiona
obejmujące wyspę prawie 2 kil. długą, a pół
kil. szeroką, Po złączeniu się obu ramion pły-
nie rzeka znowu na płn. zach. i wchodzi do
Podgacia. Od praw. brzegu wpada do niej
w obrębie wsi Czarny potok, płynący z Arła-
mowskiej Woli od płn. na płd. Płn. wsch.
część obszaru jest moczarzystą. W środkowej
części obszaru leżą zabudowania wiejskie.
W części płd. wznosi się wzgórze Laszki do
281 m. Przez środek wsi idzie gościniec lwo-
wsko-przemyski, a wzdłuż granicy płn.-wsch.
biegnie kolej Karola Ludwika. Własn. mniej.
ma roli or. 1180, łąk i ogr. 111, past. 26, lasu
383 mr. Według spisu zr. 1880 było 1145
mk. w gminie (obrz. gr.-katol. z wyjątkiem kil-
kunastu rzym.-katol.). Par. rz.-katol. w Mo-
ściskach, gr.-katol. w miejscu, należy do dek.
mościskiego, dyec. przemyskiej. We wsi jest
cerkiew i szkoła etat. |-klas. Za czasów pol-
skich należała wieś do dóbr koronnych w zie-
mi przemyskiej. Według inwentarza z r. 1768
była wieś wraz z przyległ. Kropiwnik i Ko-
ścielniki w posiadaniu Stefana Białogłowskie-
go i Anny z Bobrowniekich, z prow. 9069 złp. 2
gr..z czego kwarta 2267 złp. 8 gr. Zajęta w r.
1787, oddana wraz ze starostwem mościskiem
jako częściowy ekwiwalent za dobra Nadwór-
nę hr. Ignacemu Cetnerowi. 4.) IL. Hraneckte,

część L. Górnych (ob. wyżej). 5.) Ł. (muro-
wane), wś w pow. lwowskim, 8 kil. na płn.
wsch. od sądu powiat. we Lwowie, tuż na płd.
od urzędu poczt. w Dublanach. Na wsch. leżą
Śroki, na płd. Krzywczyce i Zniesienie, na

zach. Malechów, na płn. Dublany. Płd. część

obszaru przepływa Pełtew od zach. na wschód.
Na płn. od niej płynie mały potok, dopływ

Pełtwi, z Malechowa w tym samym kierunku
i tworzy we wsi mały stąwek. W dolinie tego
potoku leżą zabudowania wiejskie, na płd, od
nich, nad Pełtwią, moczarzyste łąki i pastwi-
ska (248 m.) i część wsi Frenelówka (al. Fre-
snelówka), W stronie płn. wznosi się najwyż*
szy punkt obszaru „Pod zapustem' do 283 m.
Własn. więk. tu i w Srakach ma roli or. 235,

rzym.-katol, w Brzozdowcach; gr.-katol.w L.iłąk i ogr. 246, past. 33, lasu 35 mr. własn.
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mniej. roli or. 308, łąk i ogr. 180, past, 92 mr.
W r. 1880 było 572 mk. w gminie, 56 na
obsz, dwor. (obrz. gr.-katol. z wyjątkiem kil-
kudziesięciu rzym.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Prusach, gr.-katol, w Srokach, We wsi jest
eerkiew i szkoła etat. 1-klas. Andrzej Odro-
wąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ruski, i
Jan Gołąbek z Zimnejwody, sędzia lwowski,
rozstrzygają spór o wsie Laszki i Śroki pomię-
dzy siostrami Anną i Fietką Hołybejównami a
Duchną Ormianką (Lwów 7 stycz. r. 1454, ob.
Akta grodz. i ziems. t. V, str. 174i 175). An-
drzej Odrowąż ze Sprowy poświadcza, że od
rajców lwowskich wziął 100 grzywien przez
nich na podatki złożonych i zastawia im w tej
sumie wieś Leschky (pewno Laszki). Lwów 21
list. 1456 r., ob. Akta grodz. t. V, str. 198 i n.
W późniejszych czasach była wś dziedzictwem
Strzemboszów. Hr. Fresnel, objąwszy z ręką
dziedziczki tę wś, przyozdobił ją i obsadził
drzewami. 6.) L, Murowane, mko w pow. stą-
romiejskim, pod 49931 płn. szer. a 40” 36
wsch. dłg. od F., 12 kil. na płn. zach. od Sta-
rego Miasta, 4 kil. na płn. zach. od sądu po-
wiat. i urzędu poczt. w Starejsoli, tuż na płd.
zach, od najbliższej st. kolej. Felsztyn—Głę-
boka. Na płn. leżą Grodowice, Posada felsztyń-
ska i Felsztyn, na wsch Zasadki (część Starej-
Topy), na płd. Starasól, Szumina i Strzelbice,
na zach. Tarnawka i Berezów. Płn. część ob-
Sząru przepływa Strwiąż od zach. na wsch.
krętym biegiem. Od praw. brz. zasila go kilka
małych potoków, między któremi najznaczniej-
Sze Tarnawka i Sołenny, płynące od płd, zach.
na płn, wsch. W płn. stronie obszaru leżą za-
udowania (329 m.). Jedna grupa domów zwie

Się Kurykami, druga, na płn. wsch., Moczara-
Mi. W lesistej stronie płd. wznosi się Łysa
góra na granicy Strzelbie do 659 m. Przez L.
Idzie gościnie z Chyrowa na Starąsól do Sta-
Tegomiasta. Własn. więk. (hr. Krasickiego)
Mą roli or. 342, łąk i ogr. 40, past. 98, lasu

8 mr.; własn, mniej. roli or. 617, łąk i ogr.
67, pastw. 82 mr. W r. 1880 było 768 mk.

gminie, 23 na obszarze dwor. Par. rzym.-
a. w Starejsoli; gr.-katol. w miejscu, nale-
«V do dek. starosolskiego, dyec. przemyskiej,
i mą filie w Szuminie, Berezowie i Tarnawce.
ać tu cerkiew pod wezw. Ś. Mikołaja. We-
ług aktów wizytatorskich z r. 17338 nadał pa-

zochowi Andrzej Tarło, chorąży lwowski, roku
946 pół łanu pola. W metryce koronnej za-

Pisane jest „privilegium locationis oppidi L.
Murowane in terra praemisliensi jure theut.

qagdeberg.' wydane r. 1564. Dziedzie mka
Arło wzniósł był przed trzema przeszło wie-
"a zamek, jeden z najpiękniejszych na Rusi.
zak był w pięciogran zbudowany, miał
ieżę ną 9 pięter wysoką, z trzech stron ota-

żały go wały i fosy, z czwartej zaś strony 
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bronił przystępu staw obszerny. Wewnątrz
było 45 bardzo wysokich pokoi w smaku sta-
rożytnym i dwie sale rycerskie na 60 kroków
długie, a na 24 kroków szerokie. Wewnętrzne
urządzenie było przepyszne; sale marmurem
wykładane, gzymsy, sztukaterye pozłacane.
W izbach zamkowych były popiersia wszyst-
kich królów polskich, oraz inne obrazy (ob.
rkp. Ossol. N. 2865, str. 40). Po Tarłach we-
szli w posiadanie mka Oleśniccy, potem Ńta-
dniccy, potem Mniszchowie, a mianowicie Je-
rzy. Wówczas tu przebywała tutaj Maryna
Mniszchówna. Mniszchowie ozdobili zamek
portretami familijnemi, wzbogacili bibliotekę i
założyli archiwum familijne. Po przejściu L.
w inne ręce uległ zamek zniszczeniu, rozebra-
no go, a drogocenne kamienie z rzeźbami, ko-
minki, dachówki gdańskie polewane i t. p. po-
sprzedawano żydom, Dzieło zniszczenia rozpo-
częto r. 1832 (ob. Rozmait. z tego roku N. 39,
str. 325) i szybko się z niem uporano. Pozo-
stały tylko okopy zamkowe. Staroświecka dę-
bowa posadzka, wyrzynana w oryginalne
arabeski, dostała się stąd do Uherec w pow.
liskim. Użyto jej na wyłożenie posadzki w tam-
tejszym dworku (ob. „Czas, 1877, Nr. 148).
Archiwum zamku laszeckiego dostało się na
jakiś strych żydowski, gdzie długo trupieszało;
w r. 1850 wykrył je przypadkiem Wincenty
Smagłowski. Ucierpiało ono wiele przez zacie-
kanie dachu, pod którem było złożone. Kurator
zakłądu Ossolińskich nabył to, co się dało
uratować, Były to liczne dokumenta od po-
czątku XVII do XVIII w., dyaryusze sejmów
i mowy na nich miane, instrukcye ziem i po-
wiatów, dawane posłom wyprawianym na sej-
miki, uchwały czyli lauda sejmików (wiszeń-
skiego, średzkiego, łomżyńskiego), relacye
poufne, instrukcye dawane posłom zagrani-
cznym w odpisach, raporta wojenne i listy
,prywatne z pola bitwy, tudzież odpisy niektó«
rych traktatów z sąsiedniemi mocarstwami i
manifestów konfederacyj. Główna atoli część
tego archiwum grupuje się około osób rodziny
Mniszchów, której przodek Mikołaj, za Ży-
gmunta I do Polski przybyły, był podkomo-
rzym koronnym oraz łuckim i sokólskim sta-
rostą; która zasłynęła w pierwszych latach
XVII w. przez związki z Dymitrem a w na-
stępnym wieku dostarczyła najgorliwszego
stronniką Stanisławowi Leszczyńskiemu, Józe-
fa Mniszcha, marszałka w. kor., sstę sanockie-
go, jaworowskiego i rohatyńskiego. Z obu
tych epok zachowały się w zbiorze cenne i je-
dyne w swoim rodzaju pomniki. Bliższą wia-
domość 0 tych pomnikach podała Graz. Lwow.
z r. 1854, str, 170, Rycinę zamku laszeckiego

podał Przyjaciel domowy, Lwów 1861, N. 13.
7.) Ł. Zawiącane, wś w pow. rudeckim, 18 kil.
na płn, zach. od sądu powiat. w Rudkach, 7
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- kil, na wśch, odurzędu 'poczt. w Krukienicach,
15 kil. na płd. od najbliższej st. kolej. w Cho-
rośnicy. Na płd: leżą Niehowice i Kropielniki,
na wsch. Kościelniki, na płn. wsch. Mokrzany
Wielkie, na płn. Wiszenka, na zach. Chliple i
Sudkowice (4 ostatnie wsie w pow. mościskim).
Wzdłuż granicy płn. i płn. wsch. płynie potok
Wiszenka, zasilony w obrębie wsi kilkoma
strugami. We środku obszaru leżą zabudowania
wiejskie. Najwyższe wzniesienie w stronie płd.
©24 m., w stronie płn. 288 m. Własn. więk.
(Szczepańskiego) tu i w Niehowicach ma roli
or. 571, łąki ogr. 105, past. 6, lasu 152 mr.;
własn. mniej, roli or. 834, łąk i ogr. 120,past.
23.mr. W r. 1880 było 723 mk. w gminie, 21
na obszarze dwors. (obrz. gr.-katol. z wyją-
tkiem kilkudziesięciu rzym,-kat.). Par. rzym.-
katol. w Radenicach; gr.-katol. w miejscu, na-
leży do dek. komarniańskiego a dyec. przemy-
skiej, ma filie w Niehowicach i Knihynicach.
Do wsi należą dwa folwarki: Humniska i Ko-
gutówka; jest tu dwór, szkoła etatowa 1-klas.,
kasa pożyczk. gminna z kapitał. 300 zł. w. a.
i wiatrak. Dwór tutejszy obwiedziony okopa-
mi, które po większej części dobrze są zacho-
wane. Jest tu niwa Czerneckie, prawdopodo-
bnie od Czerńców nazwana, skądby się można
domyślać, że niegdyś był tu monaster bazy-
liański, W r. 1878 rozkopano we wsi mogiłę,
a wniej znalezione oprócz czerepów i odłamów
krzemiennych piękną siekierę i młot z granitu.
Zmalezione przedmioty złożono w muzeum lwo-
wskiem i muzeum Dzieduszyckich. Znajdowa-
no tu także często monety z wieku XV i XVI,
8.) L. Królewskie (po rus. L. Korolewski), wś
w pow. przemyślańskim, 22 kil. na płn. zach.
od Przemyślan, 7 kil. na zach. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Głlinianach. Na płn. leżą
Połonice,amianowicie część wsi Bohdanówka,
na płn. wsch. Gliniany, na wsch. Rozworzany,
na płd. Wyżniany, na zach. Zurawniki (w pow.
lwowskim). Przez płd, wsch. część obszaru
płynie pot. Tymkowicki (zwany w dalszym
biegu, w Rozworzanach, pot. Dulibowskim, a
w Glinianach Rogowieckim), dopływ Przegno-
jówki, wpadającej do Pełtwi. Wchodzi on tu
z Wyźnian, płynie zrazu na płn., rozszerza się
w stawek zrazu węższy a potem szerszy i na
wsch. skręcający, a wypłynąwszy ze stawku
płynie na wsch. do. Rozworzan. Wody z płn.
zach. obszaru płyną do stawu. Na zach. brzegu
stawu leżą zabudowania wiejskie, na zach. od
nich grupa domów „Na Diduwcze'; na płd.
wsch. od stawu część „„Chaty za rzeką*, a nad
wsch. narożnikiem stawu, na granicy Rozwo-
rzan, grupa domów „Na Mielnikach*. Na
wsch. od „,Chat za rzeką'* wznosi się wzgórze

_ „Felice* do 258 m. Na płn. zach. od wsi leży
las, a za nim podmokłe łąki ,,Za lasem". Własn.
więk. (Hilarego i Józefa Treterów) ma roli or.  
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170, łąki i ogr. 115, pastw. 25, lasu 381 mr.;
własn. mniej, roli or. 651, łąk i ogr. 437, past.
244 mr, W r. 1880 było 854 mk. w gminie,
51 na obsz, dwors. (obrz. gr.-katol, z wyjątkiem
127 obrz. rzym.-katol.). Par. rz.-katol. w Wy-
żnianach, gr.-katol. w miejscu, dek. uniowski, |
arehidyec. lwowska. We wsi jest cerkiew pod
wezw. śś. Koźmy i Damiana, szkoła etat. 1-kl.
i kasa pożycz. gminna z kapit. 435 zł. w. a.
Za czasów polskich należała wś do dóbr kor.
wojew. ruskiego, ziemi lwowskiej. Według
lustracyi z r. 1765 była wraz z Zeniowem
w posiadaniu Ludwika Pocieja, strażnika w.
ks, lit. iżony Wiktoryi z Potockich, za przy-
wilejem z r. 1760 i 1762, z prowentem 2264
złp. 8gr., z czego kwarta 418 złp. 8'/, gr.
Zajęte 1784 i sprzedane wedle kontraktuz r.
1799 Anieli hr. Stadniekiej za 44181 złr. W L.
są ślady okopów w kształcie podkowy (Liwo-
wianin, 1840, str. 76). Znajdywano tu dawniej
berdysze, kliny, noże i strzałki krzemienne,
siekiery kamienne, popielnice, monety rzym:
skie i szczątki oręża żelaznego. Obok L,, na
gruntach gminy Paluchów Wielki, znajduje się
duża mogiła zwana „,Senatorską*, Ludwik
Węgierski miał tu kaźnić śmiercią kilku nie-
posłusznych jego władzy panów, i tu ciała ich
pogrześć miano. Lu. Dz.

Laszki, niem. Zaschken, Lasken, dwie miej-
seowości w pow. łeckim, na prusko-luterskich
Mazurach, przez osadników polskich założone.
1) L. Wielkie, niem. Gr.-Laschken, Lasken,
nad jez. Selment, istniały już r. 1485. Nie wia-
domo kiedy właściwie założone. R. 1525 Ja-
kób z L. kupił 1 mr. łąki pod Pisanicą i Bu-
dziłowem od Wojtka i Jana Pietraszów z Sy-
pitek. Ob. Kętrz.: Ludn. pol. w Prusiech, str.
457. 2) L. Małe, niem. Kl.-Lasken, Laschken,
znacznie na płd, od L. Wielkich. O pierwszem
powstaniu tej wsi także nie wiadomo. R. 1534
książę Albrecht nadaje Wojtkowi, Szymonowi,
Markowi, Pawłowi, Janowi, Stańkowi 20 wł.
w Małych L. pod Małkiniem na prawie ma--
gdeb. Ob. Kętrzyński: Ludn. pol. w Prusiech,
str. 462. Ks, F,
Laszki potok, przys. do Jaśnisk.
Laszków (po rus. Zaszkiw) z Bebechami,

Nowostawcami i Oczaczem, wś w pow. brodze
kim, 25 kil. na płn. zach. od Brodów, tuż na
płn. wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Łopatynie. Na płn. leżą Zawidcze, na wsch.
Szezurowice i Leszniów, na płd. Hrycowola,
na zach. Łopatyn i Kustyń. Wzdłuż granicy
wsch. płynie Styr od płd, zach. na płn. wsch.
i oddziela wś od Leszniowa. Płn. część obsza-
ru przepływa pot. Rzeczka. Wchodzi on tutaj
z Kustynia, płynie od zach, na wsch., naprzód
przez wieś samą, a potem wzdłuż granicy od
Bzozurowie, gdzie też wpada do Styru. Prawie
w samym środku obszaru leżą zabudowania  
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L, na płd. zach. od nich, na granicy Łopaty”
na, grupa domów Bebechy, na zach. od L.
tolw. i gorzelnia Oczacz, na płn. od L. grupa
domów Rudki (al. Rudka) i część wsi Nowo-
stawce. We wsch. części obszaru leży las
aczuła a dalej na wsch. od niego las Rohizno,

W nim leśniczówka i fabryka smoły i ter-
Pentyny, W płn. stronie obszaru, najwyżej
Wzniesionej (szczyt 234 m.), leżą lasy: Haj

oronki, Zahaj i Ryhaj. Lesista jest także
7 d. część obsząru. Własn. więk. ma roli or.
99, łąk i ogr. 234, past. 51, lasu 4511 mr;
h a8n, mniej. roli or. 935, łąk i ogr. 788, past,
s lasu 4mr. Wr. 1880 było 1187 mk.
> Sminie, 173 na obsz, dwor. (obrz. gr.-katol.
p. Vjatkiem dwudziestu kilku rzym.-katol.).
AT. rzym, katol. w Szczurowicach, gr. katol.
miejscu, należy do dek. chołojowskiego a

atchidyec, lwowskiej i ma filie w Hrycowoli
ł Odmanastyrku, We wsi jest cerkiew i szko-
ś etatowa 1-klasowa. Lu, Dz.
a; aszkowce, węg. Zask, wś w hr. ziemneń-
ą iem (Zemplin. Węg.), kościół paraf. gr.-kat.,
Brawa roli, 353 mk. H. M.

aszkowiea, wś nad rz. Zbruczem, pow.
dy pieniecki, gm. Rychta, par. Żwaniec, 84
M., 488 mk. Ziemi włośc. 396 dzies., dwor.
s dzies. Cerkiew pod wezw. ś. Mikołaja
ą 88 paraf, i 30 dzies. ziemi. Należała do
twą kamienieckiego, darowanego hr. Morko-
Ak przez cesarzowę Katarzynę II; dziś jego

tesorów ks, Oboleńskich. Dr. M,
gy ASZkówka, u Stupnickiego mylnie Zasz-
ki] ; WŚ POW. kocmański na Bukowinie, o 2
u; 0d m, Kocmanu, ma cerkiew grecką nie-

ieką ; 1675 mk.
Laszmiaden (niem.), ob. Zaśmiady.
aSzowee, wś, ob. Zllaszowce i Iliaszowce.
asztiówka, ob. Zaszkówka.
aszumujża, ob. Zassen.

powy SZWitZ (niem.) 1.) 1412 Zeskowicz, wś,
39 jj adnieki, par. Deutsch-Probnitz; 15 bud,,
Pol m. 240 mk., 25 osad, 533 mr. ziemi.

2.) t L., 588 mr, ziemi, należy do Schlogwitz.
Brotk. 1374 LLoswicz, 1378 Zossowicz, wó, pow.
mr „.WSki, 100 bud., 74 dm., 502 mk., 2895
wia ziemi, 79 osad, kościół po 1698 r. odbudo-
mia Par. L. dek. paczkowskiego 1869 r.

8 1281 katol., 6 ewang.
Ę Szyn, ob. Zasia,
ASZy potok, część Jaśnisk, pow. gródećki.

wś atacz (al. Zytiecze, Fykiecze z Bidyńcamt),
0dZal 7 zaleszczyckim, 30 kil. na płn. zach.
wę Sszczyk, 20 kil. na zach. od sądu powiat.
PoGać | U, 16 kil. na płd, wsch. od urzędu
na |" W Jazłoweu. Na płn. leży Chmielowa,

eg Drohiczówka i Szutromińce, na płd.
UR 1 na płd, zach. Daleszowa, Repużyńce
wą; (elica, na zach. Chmielowa (5 ostatnich  

W pow. horodeńskim). Wzdłuż granicy
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zach., płd.-zach. i płd, płynie Dniestr. od płn.
na płd., a potem na płd. wsch., i przyjmuje
w obrębie wsi od lew. brzegu mały dopływ,
płynący prawie ze środka obszaru, zrazu na
ząch, a potem na płd. Wzdłuż granicy wsch,
płynie od płn. na płd. pot. Kyrnica i wpada
również do Dniestru. We wsch. stronie obsza-
ru leży las Woronowa, a w stronie zach, las
Łęg. Najwyższe wzniesienie w stronie płn.
wynosi 345 m. Własn. więk. mą roli or. 747,
łąk i ogr. 23, pastw. 65. lasu 920 mr.; własn.
mniej. roli or. 817, łąk i ogr. 199, past, 7 mr.
W r. 1880 było 1411 mk. w gminie, 86 na
obsz. dwor. (obrz. gr.-katol. z wyjątkiem 270
rzym.-katol.). Par. rzym,-katol. w Jazłowcu,
gr.- katol. w miejscu, dek. zaleszczycki, archi-
dyec. lwowska. Do parafii tej należy Drohi-
czówka, We wsi jest cerkiew pod wezw. Ś.
Michała, szkoła fil., dwór i gorzelnia. W czę-
ści wsi, zwanej Bidyńcami, wznosi się w lesie,
nad głębokim jarem, skała, zwana Ubizową,
do 30 m. wysokości. Długość jej wynosi 40
m. u dołu a 35 m. w górze, W skale jest
wiele otworów prowadzących do  pieczar.
W zach. stronie tej skały była komnata, wido-
cznie ręką ludzką wykuta. Dziś pozostała
z niej tylko część mała. U stóp tej skały leży
dolina Martynowa, którą przepływa pot. Kyr-
nica, W pieczarach tej skały znachodzono da-
wniej kości zwierzęce i ludzkie, popielnice i
narzędzia kamienne. Wpolach ,„Mogiłki*i „Na

Pasiecznej* są ślady dawnego cmentarzyska.
Wydobywano tu także dawnemi czasy przed-
mioty kamienne i bronzowe. W lesie Worono-
wym są jeszcze dobrze zachowane mogiłki.

Latalice 1.) wś, pow. średzki, 4 dm., 27
mk., 21 ew., 6 katol.; 41 analf. Poczta. tel.i
st, kol. żel. w Pobiedziskach o 8 kil. 2.) Ł.,
dom. i gm. tamże, 1325 mr. rozl.; 2 miejscow.:
a) L., dom.;, b) Adamowo, tolw.; 12 dm., 100
mk.; 42 ew., 57 katol.; 43 analf Czyt. Łaski,
Lib. ben. I 47, 56, 58.
Latana i Latanabruch (niem.), ob. Załana.
Latanice, ob. Zatanice,
Lataniec, wś, pow. bracławski, gm. Łuka,

par. Woronowica, 76 dm., 440 mk.; ziemi wło-
ściań. 740 dzies,, dwors. z Irościańcem 1538
dzies., należała do Grocholskich, dziś Możaj-
skich. | Dr. M.
Latanka, ob. Kobylin.
Łatarnia, os. leśna w Baldowicach, pow.

sycowski. |
La Tatar, grupa chat wPojanie Stampi,

w pow. kimpoluńskim. : Br. G.
lLatawa, ross. Zetawa, wś, pow. kamienie-

cki, par. Zbrzyź, okr. polic. Lanckoroń. Ma

160 dm., 631 mk., ziemi włośc. 790 dzies.,
dwors. w części Załęskich 80 dzies., skonfisko-
wanych Tadeuszowi Drużbackiemu w r. 1868
720 dzies., z tego wydzielono cząstkę żonie

7
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tegoż i córce. Cerkiew pod wezw. N. Panny
 Rożań. 2000 paraf. i 44 dzies. ziemi. WŚ ta
należała do sstwa kamienieckiego; w czasie

- lustracyi kasztelana kamien. Humieckiego w r.
1616, posesorem był Mikołaj Lanckoroński,
chorąży lwowski, prawem dożywotniem, a na-
stępnie Kacper Matczyński za opłatą 20 zło-
tych. Dr. M.
Latchorzewo, wś, pow. warszawski, gm.

Blizne, par. Babice, W 1827 r. 21 dm., 159 mk.
Lateinerberg (niem.), os., pow. świętosie-

_kierski, st. p. S. Siekierka. i
" Laterne (niem.), ob. Dębowałąkai Latarnia.
Latka. Tak Marczyński nazywa Ilatkę,

Iliatkę w pow. lityńskim.
Latki, ob. Kożylino-Z,
Latków, wś nad rz. Wisłą, pow. kozienicki,

gm. Trzebień, par. Magnuszew, odl. 27 w. od
Kozienic. Ma 7 dm., 60 mk,, 97 mr. obszaru.
Latkowa, niem. Zaćkowe, Liatkowe, dobra,

- pow. mielicki, par. Strzebicko.
Latkowo, wś, pow. nieszawski, gm. Osię-

ciny, par. Witów. Dobra L. mają rozległości
1047 mr.; należy do nich Wygnanowo. W 1827
r. L. należało do par. Byczyna i miało 14 dm.,
116 mk.; dziś wś ma 22 osad, 838 mr. ziemi.
Latkowo, dom., pow. inowrocławski; 1970

mr. rozl.; 9 dm., 229 mk., 48 ew., 181 katol.;
115 analf; cegielnia, fabryka cykoryi, hodo-
wla koni rasowych. Poczta, teleg., st. kol. żel.
w Inowrocławiu o 4.5 kil. M. St.

Latonice, wś, pow. płoński, gm. Modzele,
par. Nowemiasto, odl. o 21 w. od Płońska, ma
26 dm., 258 mk., 590 mr. gruntu, 50 nieuż.
W 1827 r. wś rząd., 20 dm., 147 mk. Jako

| wś zarobna, L. wchodziły w skład klucza No-
wemiasto, stanowiącego część dóbr Golądkowo.
Włościanie odrabiali pańszczyznę do folw. No-
wemiasto, czynsze i naturalia oddawali do
dworu w Grolędkowie: byli właścicielami cha-
łup, ale nie gruntów. Pańszczyznę odrabiali
rocznie z osady rolnej po 104 dni sprzężajem

_ lub pieszo, stosownie do woli dworu; dwór
przez 40 tygodni od 5, Michała mógł żądać nie
więcej nad 2 dni, a od $, Małgorzaty do Ś. Mi-
chała nie więcej nad 3 dni pańszczyzny. Wło-
ścianie płacili dziesięcinę wytyczną lub 270
złp. proboszczowi w Nowemmieście. W 1821
r. włościanie prowadzą gospodarstwo dwupo-
lowe. Znajdujemy tu w tym roku 11 osad (na
1 osadąch siedzi po 2 gospodarzy), po 50 mr.,
wysiewających każda 5 korcy jarzyny i tyleż
oziminy, zbierających po 8 fur siana i opłaca-
jących po 8 złp. 26 gr. zbożowego, oprócz po-
wyżej wymienionej pańszczyzny; 2 chałupni-
ków z gruntami, opłacających razem 30 złp.
czynszu i 4 dni tłoki w żniwa, 1 chałupnik
odrabiający 2 dni tłoki, komornik, szynk, 2
gajowych, 5 komorników na własnych budach;
razem 7/4 męż , 63 kob. L, Krz.  

Lat |

|  Latonino, WŚ t.n. wymienia Łaski (Lib.
ben. I, 162), w par. Żerniki.

Latonka, karczma na obszarze wsi Witko-
wie, w pow. bialskim. Br. G.

Latorcza, lewy dopływ Bodroga, prawego
dopływu Qissy, wpadającej z lewej strony do
Dunaju. Dopływ jej z lewej strony Borsowa.
Płyną głównie w hr. bereskiem. Por. Karpaty
wschodnie, t. III, str. 869, 872, 875.

Latoszek, os., pow. radzymiński, gm. Za-
brodzie, par. Kamieńczyk.

Latoszki, wś, pow. warszawski, gm. Wila-
nów, par. Powsin. W 1827 r. 5 dm., 43 mk.

Latoszyn, ob. Pożereżany.
Latoszyn, wś, w pow. ropczyckim, należy

do parafii rzym.-katol., sądu powiat. i urzędu
poczt. w Dębicy, skąd jest o 0.7 kil. oddaloną,
leży na praw. brzegu Wisłoki, przy gościńcu
rządowym wiedeńskim, pod 3973 wsch. dłg.
od F.a5071' 13 płn. sz. W płd. stronie wsi
znajduje się zakład kąpielowy ze źródłami siar-
czanemi, wytryskującemi włkotlinie 214m. po-
miaru wojskowego npm. Kotlina jest otoczona „
wzgórzami porosłemi lasem, mianowicie od płd.
Wielkim lasem 347 m. npm., od wsch, Sowią
górą 342 m. zniżającą się ku płn. do 252 m.
npm. Na płn. od wsi nad Wisłoką i na płd. są
folwarki zwane Latoszynkami. Wś liczy 687
mk, rzym.-katol., z których 92 przebywa stale
na obszarze więk. posiadłości, Zdroje mineral-
ne są już oddawna znanemi; Kuropatnicki (w r.
1786) powiada o Latoszynie: ,,Wieś domu Mor-
skich, wybornemi wodami mineralnemi sławna,
żadnego jednak nie masz koło nich ogredzenia,
luboć przy drodze murowanej od Wiednia do
Lwowa. Teraz przy źródle znajduje się leśni-
czówka i kilka domów. Z wód korzystają oko-
liczni mieszkańcy. Pos. więk. p. A. Mora-
wskiego wynosi obszaru 419 roli, 25 łąk i
ogr., 78 past. i 222 mr. lasu; pos. mniej, 380
roli, 27 łąk i ogr., 47 pastw. i 57 mr. lasu.
Od płn. i zach. jest L. oblany Wisłoką, od płd.
graniczy z Podegrodziem, od wsch. z Wolicą i
Grumniskami Foks. (Długosz, Lib. ben. I, 296).

Latoszyna, leśniczówka koło Oleszyce Sta-
rych, pow. cieszanowski.
Latowice, niem. Zatowiiz, blisko rz. Ołobo=

ku, wś, pow. odolanowski; 86 dm., 486 mk.;
383 ew., 102 katol., 1 żyd; 102 analf. Kościół

prot. paraf. do dyec. ostrzeszowskiej. Poczta,
tel. i st. kol. żel, w Ostrowie o 10 kil. (Łaski,
Lib. ben. II, 50).

Latowicz, 08. miejska, przedtem mko, nad -
rz. Świder, na wzgórzu, po nad doliną rzeki,
pow. nowomiński, gm. i par. Latowicz; odl. 18
w. od Kałuszyna, 22 w. od Nowo-Mińska %
60 w. od Warszawy. Posiada kościół paraf.
murowany, szkołę początkową, sąd gm, okr.
I-go i urząd gminny. W 1827 r. było tu 187
dm. i 1121 mk, (miasto rząd.); w 1861 r. 156

I
R
»

NO
WE
BO
K—
L5
29
0

—



Lat

dm., 1140 mk. (w tem 138 żyd.); obecnie jest
do 200 dm. i do 1500 mk. 1. zdawna należał
do dóbr książąt mazowieckich. W 1300 otrzy-
mał L. dożywotnio Jan z Piekar sędzia ziemi
Czerskiej za zasługi względem Ziemowita i
Trojdena książąt mazowieckich. Ks. Anna za
łożyła tu około r. 1400 parafią i wzniosła ko-
sclół drewniany okazały z chórem murowa-
nym; były przy nim 4 kaplice. Spłonął w 1613
v. Ks. Janusz w 1428 r, nadał osadzie prawo
Miejskie niemieckie. Po wcieleniu Mazowsza
do korony, L. należał do dobr królowej Bony,
4 następnie do dóbr królewskich jako staro-
stwo niegrodowe. Stanowiło ono uposażenie
królowej Konstancyi, żony Zygmunta III,

 AWXVIII w. posiadał je ks. Adam Czartory-
ski jenerał ziem podolskich. On to wzniósł na
miejseu spalonego obecny kościół paraf. w 1733
Tr. O dawniejszej zamożności L. świadczy lu-
stracya z 1569 r., według której było tu 265
M. murowanych i wielka liczba rozmaitych

Tzemieślników. W XVII w. prócz parafialnego
„08cioła istniały jeszcze dwa inne św. Ducha
«Św. Wawrzyńca, tudzież szkoła i szpital.
ar. L. dek. nowomiński: 6925 dusz. Gmina
należy do sądu gm. okr. II w miejscu; st.

Poczt. i st, dr. żel. warsz.-teresp, w Nowo-Miń-
sku, Gmina ma 3926 mr. obszaru i 1373 mk.
iegrodowe starostwo latowickie podług lu-

strącyj z r. 1660 składało się z mta Latowicza
Nad rz, Swidrem i ze wsi Wielgolas, Chyziny,
rembczbór, Kamionka, Wężyczyn, Dąbrówka,
leksianka, Iwowe, Strachomin, Jaliny, Rę-
Zyńskie, Żebraczka, Rudnik, Kochany, Róża,
oczyska, Zgorznica, Wólka Rożańska, Zabie-
©. W r.1771 Adam ks, Ozartoryski, jenerał
ziem podolskich, wraz z swą małżonką Izabelą
5 lemingów, z niego opłacali kwarty złp.
pa32 gr. 23, a hyberny złp. 2382 gr. 14. Do-
ca rządowe L. w r. 1835 i 1838 rozdane zo-
"*y na majoraty; z całych dóbr pozostały

Włąsnością rządową: msto L., wsie: Kochany,
udniki i Laliny. | Br. Ch.
„Latscha (niem.), wś i dobra, pow. toszecko-

w wioki, par. Rachowice, o milę od Rudzińca,
_ strugą Przykopą; 44 bud., 55 dm., 507
a: Dobra ks. raciborskiego, idą w dzierżawę
„em z Boiczowem (1800 mr. ziemi). Wś ma

„e Mr, ziemi, 5] osad, kościołek z r. 1490.
attana (niem.), ob. Zaiana,

sa atyczów, wś nad rz. Wieprzem, pow. kra-
, Stawski, gm. i par. Krasnystaw. W 1827
e rząd. 26 dm., 209 mk.; obecnie 55 osad
98€. [ 1035 mr. ziemi. W XVII w. należał

Ki. do dóbr starostwa krasnostawskiego (ob.  tshystaw, TV, 643).
„ Latyezów, rus, Zetyczew, msto powiatowe
kę podolskiej, na praw. brzegu rz. Wołku,
ż Wy 0 2 wiorsty od msta łączy się z Bożkiem
_"ołezkiem i wpada do Bohu. Leży na ró-
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wninie pod 49283" sz. i 45*17' dłg.; odległe
od mstą guber. Kamieńca o 140 w., od stacyi
Derażni odesko-wołoczys. linii 20 w. Ludności
do 9000, w tej liezbie chrześcian do 4000, re-
szta żydów trudniących się drobnym handlem
i rzemiosłami. Pod względem stanów: szlachty
345, duchownych 58, reszta mieszczan i wło-
ścian. (Cerkwie 2 murowane i 1 drewniana;
kościół katolicki Wniebowzięcia N. Panny po-
dominikański, otoczony murem z cegły z bra-
mami i strzelnicami, 3103 parafian, posiada
cudowny obraz N. Panny, licznie przez wier-
nych nawiedzany. Kaplica na cmentarzu. Do-
mów w ogóle do 500, z tych 30 zaledwie mu-
rowanych. Miasto ubogie, błotne, mieści urzę-
dy powiatowe, zjazd sędziów pokoju i komisa-
rzy włościańskich dla pow. proskurowskiego i
latyczowskiego, kantor pocztowy, sitacyą tele-
graficzną, synagogę, 4 domy modlitwy, 2 fabry-
ki świec z roczną produkcyą do 1000 rubli,
fabrykę tytuniu, zatrudniającą 8 ludzi z pro-
dukcyą 9000 rubli. W ogóle fabryk 5, robo- -
tników 41, produkcyi 41600 rs. Rzemieślni-
ków w ogóle 622, po większej cześci żydów.
Jarmarki: 9 kwietnia, 9 maja, 20 czerwca, 1
paździer. i Ć grudnia v. s. Obrót na tych jar-
markach obliczany od 5 do 8 tysięcy rubli. Za
rządów polskich L. był miastem grodowem i
stolicą pow. latyczowskiego. Powiat ten był
najrozleglejszy z 3-ch powiatów wojew. podol-
skiego; granicą jego była rz. Uszyca, Kalusik i
Morachwa. O początku założenia miasta L. nie
mamy żadnych pewnych wiadomości; zdaje się
jednak, że założone zostało przez ks. Koryato=
wiczów po wypędzeniu Tatarów z Podola.
Z początku miało się nazywać Leszczyn, zape-
wne od leszczyny, obficie rosnącej nad brzega-
mi Wołku; położony był na lewym jego brzegu,
gdzie i pierwotnie był drewniany kościół. Do-
piero po zniszczeniu miasta przez Tatarów,
osiadło ono na prawym brzegu rzeki i zaczęło
zwać się Latyczowem. Niedawno znaleziono
2 dokumenta, z których dowiadujemy się, że
w 1546 ksiądz kanonik Wilczek, proboszcz
latyczowski, rozpoczął proces o zajęcie gruntu
ze wsi Kudynki, ówcześnie do kościoła należą-
cej, przez sąsiedniego obywatela Kurdwano-
wskiego; z procesu tego widać, że kościół już
około 1430 r. był erygowany. (Czyt.: Histor.
opis kościoła latyczow. p. ks. Zgierskiego).
W kronikach pierwszą o L. wzmiankę spoty-
kamy w połowie XV w., gdy Tatarzy w 1455
r. napady swe posunęli aż pod Łuck i do 9000
ludzi w niewolę zabrawszy, z ogromnemi łu-
pami wracali; dopędzili ich około Trębowli
Łaszcz zińkowski, Jan Niemiec latyczowski
ij Matias międzyboski ststowie; w niewielkim
poczcie na liczną zgraję Tatarów napadłszy,
zupełnie ich rozbili, łupy odebrali i lud zabra-
ny oswobodzili; ostatki zaś Tatarów bracła-
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wianie częścią orężem wygubili, a częścią ży-
wych królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi
odesłali (Kromer p. 450; Bielski 250). Leżąc
na drodze, którą hordy kraj nasz zalewały,
musiał i L. być w tym czasie zniszczonym,
gdyż Teodor Buczacki, kasztelan i ssta podol-
ski, nadając Piotrowi z Kiełczyna wójtostwo,
wkłada nań obowiązek nanowo osadzenia mia-
sta. Przywilej takowy potwierdzając wkrótce
potem Stanisław z Chodcza wojew. podolski
w 1466 r. (Niesiecki zalicza go do wojewodów
ruskich ; 1468) przydaje wójtowi 4 wolne od
opłat łany, młyn na rz, Olszance, 3-ci denar
z czynszów, dochodów i wszelkich kar zasą-
dzonych, 3-ci kamień łoju z jatek rzeźniczych,
wolny wrąb w lasach królewskich i t. p.
O ponowionej klęsce miasta dowiadujemy się
z przywileju Zygmunta I z 15387 r., który wy-
raża: ,„Bacząc, iż Lathiczów w pow. kamienie-
ckim leżący, spalony przez Tatarów, postradał
pierwotne swe prawa, ponawiamy mu przeto

_ prawo teutońskie czyli magdeburskie, ustano-
wiamy targ w poniedziałek, jarmarki zaś na
Wniebowstąpienie N. Panny i 6. Katarzynę”.
Gdy wkrótce potem L. nowej uległ klęsce,
Zygmunt August w 1558 r. wznawia swobody
i wszystkie poprzedników nadania, a nadto
uwalnia na ląt 10 od ciężarów, danin, poda-
ków i dostawy podwód. Skargi na nadużycia
sstów stały się powodem, iż tenże monarcha
uwolnił mieszczan od zwierzchności zamkowej
i własny sąd im ustanowić pozwolił. W 1570
r. w trzy lata po nowem zniszczeniu miasta
przez Tatarów (1567), domów osiadłych było
zaledwie 173, ludzi swobodnych 31, którzy
mieli swobodę do lat 3, słażaków do odwoże-
nia listów 7. Pomimo ciągłych klęsk, jakie L.
spotykały, widzimy ciągłe usiłowania królów
polskich o podtrzymanie dobrobytu tego kre-
sowego miasteczka; smutnem jednak przezna-
czeniem nigdy ono podnieść się nie mogło.
Ciągłenajścia Tatarów, następnie wojny koza-
ckie a do tego obywatele graniczni i starosto-
wie ciężkie mu zadawali klęski, Do dziś pra-
wie pozostały w archiwach skargi mieszczan
do królów na nadużycia sstów i szlachty, Tak
w 1577 r. podali skargę mieszczanie do Stefa-
na Batorego na Mikołaja Brzeskiego, sstę ka-
mienieckiego i latyczowskiego, że ich na tłoki
pędzą, dobytek zabierają, budować w mieście
browarów zabraniają i inne uciążliwości im
wyrządzają. Król Stefan z panami radnymi
sprawę rozpoznał, dobytek wydarty zwró-
cił, szkody wynagrodził i mieszczan przy
wszystkich ich przywilejach zostawić raczył
(Akta Latycz.). Też same skargi powtarzały
się przy każdej lustracyi na zabór pól i
naruszanie granic przez sąsiednich właścicieli,
pomimo wywodu granicznego, uczynionego je-
szcze w 1516 r. przez Zygmunta I i przez jego 
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następców potwierdzonego. Dla wstrzymania
hord tatarskich i dla przytułku okolicznych
obywateli Jan Potocki ststa kamieniecki wy-
stawił zamek własnym nakładem. Wyznaczeni
w 1598 r. komisarze oszacowali wyłożone ko-
szta, co zatwierdziwszy sejm zapewnił staro-
ście 12000 zł. na dobrach królewskich, które
przez 50 lat wytrzymywać miali jego potom-
kowie (Baliński). W 1601 r. oddzielono ka-
mieniecki powiat od latyczowskiego; rz. Uszy-
ca naznaczona dla obudwu granicą. W 1641
r. ustanowiono roki ziemskie w L.: „na instan-
cyą posłów ziemskich, iż sprawiedliwości świę-
tej, przez odległości i niebezpieczne dla opry-
szków przejazdy, powiat nie odnosi, tedy roki
ziemskie w L. postanawiamy, a dlą sądzenia
dom w mieście i dla chowania ksiąg sklep
w zamku ssta naznaczyć będzie powinien'.
(Konstytucya z 1641 r.). Taż konstytucya na-
znacza czas tychże roków: po każdej kadencyi
roków ziemskich kamienieckich, po wyjściu 3
niedziel, w pierwszy czwartek przypadający,
sądzić i odprawować się mają, a querele tak
kamienieckie jak i latyczowskienie będą są-
dzone, dla dystrakcyi ludzkiej, aż we dwie nie-
dziele po skończeniu roków obojga, sub nulli-
tate dekretów querellowych, któreby duranti-
bus judiciis terrestribus były ferowane, et sub
poena gravaminis, inter causas officii a quovis
repetenda'*, (Volumina legum, t. 4, k. 17, wy-
danie Ohryzki). Przyczynę częstego niszczenia
miasta przez nieprzyjaciół wyjaśnia nam lu-
stracya z 1665 r. „„Starostwo z miąstem teraz
całe spustoszone i zdezelowane, a do tego, że
na samym szlaku zostawa, którym gościńcem
każden nieprzyjaciel chodzi; dla czego ani
mieszkańców, ani poddanych po wsiach zatrzy-
mać może, i nadziei nie masz, aby, dla tak czę-
stych i gęstych inkursyj, miały się te dobra
prędko naprawić, bo nie tylko nieprzyjaciel--
skie wojska przechodzą, ale też i opryszków,
albo lewensów ustawiczne rozboje grassantur,

nie dopuszczają robocizny odprawować, bydło
i inne dobytki zabierając a czasem i zabijając!
(Baliński). August III, wynagradzając mie-
szczanom naprawę dróg i mostów, pozwala im
w 1746 r. pobierać mostowe po groszu od wo-
zu kupieckiego i pomiarne po szelągu od miar-
ki zboża. Podług lustracyi 1765 r. zamek fo-
sami u ściany kamieniem i ziemią przesypane-
mi, i palisadą podwójną od miasta otoczony,
z drugiej zaś strony w jeden tylko rzęd palami
opalisadowany, wjazd przez fosę mostem, za
nim brama z cywek dębowych, a przy niej
kurdygarda dla żołnierzy i więźniów, budynek
i oficyna drewniane, ku południowi pokoje.
murowane i wielka izba sądowa, wieża szla-
checka górna z drzewa, a pod nią dolnaw głąb
ziemi wykopana. Miasto ekskursyom hajda-
mackim jest podległe, jakoż niezbyt dawno kla-
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sztor dominikanów został zrabowany. Lasy
sstwa są obszerne, różnego drzewa i staroży-
tne, tudzież zapusty poczynione i z pilnością
konserwowane. Posesor sstwa Adam ks, Czar-
toryski jenerał ziem podol. czystej ma intraty
44273 zł. W 1777 r. 22 paździer. hajdamacy
wpadłszy do miasta zabrali z kasy zł. 96287,
na regiment buławy polnej przeznaczonych, i
skarbowych pieniędzy zł. 13806. W 1781 r.
Stanisław August wracając z Kamieńca prze-

 Jeżdżał tędy 18 listopada, gdzie go licznie ze-
brani obywatele witali. Podczas lustracyi
w 1789 r. sstą był wzmiankowany ks. Czarto-
ryski i domów chrześciańskich znajdowało się
w mieście 157; żydowskich: w rynku 36, za-
tylnych 39; na przedmieściu Zamurnem: dm.
chrzościan 6, a na Zawołku 47. Zamek ezyli

 kaneelarya, w której akta publiczne umie-
Bzezone, izba sądowa obszerna i wygodna, re-
Zydencye dla supcentanta i innych, tudzież
porządna oficyna, nakoniec wieża kosztem księ-
lą wymurowane i dachówką pokryte, zdobią
miąsto; widzieć się dają mosty i wszelkie prze-
Prawy wygodnych przejazdów, czyniąc bezpie-
Gzeństwo i przyjemność podróżną. Wsie do
Sstwą należące: Rudnia, Tarłówka, Bochny,
Bieleckie, Kozaczki, Horbasów, Szezodrowa,
usłowce, Kopytyńce, Popowce, Oleniszczei
ójtowce czynią dochodu zł. 69031 gr. 11 sz.

« Poddani nie zanieśli żadnej skargi przeciw-
9 ście, ani przeciwko mającym do tegoż moe

ządów; mieszczanie tylko podali zażalenie
Następujące: szynk i miasto samo żydzi posie-
nóż? wszystkie pożytki zabierają, mieszczan
waną opłatę od rzeczy kupującej się na ży-
Ro i potrzebę, jako też i sprzedającej się,
Myta, cła targowe, mostowe i inne powymy-
SIane opłaty za pomocą zamkową wymuszają,
udowania słodowni i browarów nie dopuszcza-
JR. Dla mnóstwa Żydów, mieszczanie na przed-
miesciąch poosiadać przymuszeni zostali; Ży-
OW zaś domostwa, słodownie i browary na

! Sro miejskich budować pozwalają.  Wój-
Ę zm osobliwemi chodziło prawami, ponie-

3 Wójta było i jest obowiązkiem, aby bro-
= granicę i mieszczan a poddanych królew-

_BkKich od krzywdy i ucisków starościńskich,
weparacya mostów przez mieszczan czyniona
ae w nagrodę czego mostowe do mieszczan
„ależąło które teraz zwierzchność zamkowa
a. om do arendy przyłączyła, a nam mosty
ać obowiązuje. Mury miejskie poroz-

aw żyd i z tych kamień na różne potrzeby,

ZORdp piecki do winnic wyekspensowany;
"R na użytek skarbowy, przywłaszczone;

Ria; aWwu miejskiego zwierzchność zamkowa
— zczan oddaliła, a na tem większą pogardę

aż wolności od królów nadanych, miesz-

u Żydom do arendy podano. Co do targo-
ego, które J, O. X. starosta zupełnie zniósł, 
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i tego brać pod żadnym pretekstem nie po-

zwolił, i na to zwierzchność zamkowa nie

uważa, ale od wszystkich rzeczy na farg i jat-

marki przywożonych, jako też od zboża, soli,

cebuli, pietruszki, chleba, krup, jagieł opłaty

biorą; zgoła, iż dla odstręczanego przez zdzier=

stwa ludu, częstokroć w mieście głód, tak, iż

często w mieście chleba dostać trudno.* Lu-

stracyą sstwa, jako też i w całym powiecie

uskutecznili: Antoni Lipiński wojski laty-

czowski, Teodor Dzierżek pułk. wojska kor.

i Franciszek Michalski (Baliński; Akta laty-

czowskie). Bronili się książęta Czartoryscy, ©

utrzymując, że od czasu ustania kroków nie-

przyjacielskich z Turkami i po ustąpieniu ich

z województwa podolskiego, od chwili posia-

dania sstwa przez Kątskich, później Tarłów,

żadne przywileje na rzecz wolności mieszczan

nie zaszły, że od czasu lustracyi w 1765 r. nie

było sporu o przywileje. Król naznaczył ko-

misyą dla rozpatrzenia tej sprawy, 4 tymcza-

gem wydał mieszkańcom literas salvi con-

ductus (list bezpieczeństwa), by ich nie uciskać,

lecz przytem rozkazał, aby, do czasu rozpozna-

nia sprawy, mieszczanie odbywali dotychcza-

sowe obowiązki. Niewiadomo jaki był skutek

tych zażaleń; zresztą wkrótce kraj tenprze-
szedł we władanie Rossyi. Na wyznaczony

dzień 8 kwietnia 1798 r. zgromadzone ducho-

wieństwo i szlachta wykonali przysięgę na

wierność cesarzowej Katarzynie II. W tymże

roku m. L. naznaczone miastem powiatowem

gub. podolskiej, a oprócz tego ustanowione by-

ło biskupstwo latyczowskie z rezydencyą bi-

skupa, którym został ks. Sierakowski, chooiaż

wcale on tu nie mieszkał lecz w Winnicy u ks.

kapucynów.  Biskupstwo rzeczone, przez sto-

lice świętą  nieusankcyonowame, trwało do

1798, w którym roku, przez najwyższy ukaz
cesarza Pawła, katedra została przywrócona

w Kamieńcu Podolskim. W 1796 r. nadany

m. L. herb, a raczej wznowiony, gdyż miasto

otrzymało go jeszcze od Stefana Batorego:

„w niebieskiem polu biegnącysrebrny wilk,**

Śstwo latyczowskie zostało darowane 18 sier-

pnia 1795 r. hr. Morkowowi; składały je wsie:

Bieleckie, Bochny, Holeniszczów, Horbasów,

Kopytyńce, Kozaczki, Popowce, Rudnia, Bu-

słowce, Szczodrowa, Tarłówka, Warynka, Wój-

towce, Zalatyczówka i Zawołk, Grunta po

większej części górzyste, glinkowate, niektóre

wsie bezleśne. Rudnia i Zalatyczówka mają

kamień wapienny, a Szezodrowa kamień na

żarna. Stawyi młyny, należące dawniej do

miasta, przeszły na własność hr. Morkowa, do

sukcesorów którego dziś należą. Zasługuje

jeszcze na wspomnienie kościół latyczowski po-

dominikański z cudownym obrazem N. Panny.

Niema śladów w archiwach ani w historyi,

kiedy mianowicie osiedli tu dominikanie i kto



102 Lat

ich sprowadził. Tradycya głosi, że kiedy ci
misyonarze do l. przyszli, Jan Potocki star.
naówczas laty: zowski (przy końcu XVI w.),
będąc protestantem, zamieszkać im w mieście
zabronił; osiedli przeto w L., umieszczeni tam,
przez żonę star. z domu Kamieniecką, w dwóch
chatach wiejskich, i tam, mając zsobą cudowny
obraz Najświętszej Panny, nabożeństwo odpra-
wiali. Gdy pewnego razu mieszkańcy spo-
strzegli na przedmieściu łunę, przybiegli tam
wraz z Potockim i ujrzeli obraz cały opromie-
niony nadzwyczajną światłością; nawrócony
Potocki, nietylko obraz do miasta sprowadził,
leez oddał im nawet swój zamek na mieszka-
nie. Takowe podanie zaprzysięgli świadko-
wie, jako od najdawniejszych czasów zustdo
ust przechodzące, w czasie instalacyi obrazu
w 1777 roku. Taka jest tradycya o przyby-
ciu dominikanów; o założeniu zaś i pobudowa-
niu kościoła inne znowu podanie, które Józef
Gąsiorowski burgrabia latyczowski z innymi
świadkami wczasie tejże komisyi zeznali, któ-
re tu przytaczamy: Podczas jakiejś wojny
z Turkami, czy też Tatarami, gdy hetm. z woj-
skiem rozlokował się pod L, a wojsko znużo-
ne spoczywało, trzykrotnie we śnie pokazała
się hetm. niewiasta, ostrzegająca go o zbliża-
jącym się nieprzyjacielu. Hetman zgromadza
wojsko i szykuje do boju; jakoż o świcie nad-
szedł nieprzyjaciel, lecz, zastawszy gotowych,
ze szczętem został pobity. Gdy po zwycię-
stwie hetman udał się do kościoła dla podzię-
kowania Bogu, poznał w obrazie postać N, P.,

, która mu się we śnie ukazała; kościół więc
swoimi wojska kosztem zbudował. Podanie
to wielu świadków podpisało, jako to: Jan Ma-
cewicz, subdelegat grodzki latyczowski, Onu-
fry Tchórzewski parnawski, dodając, że wspo-
mniony hetman miał być Rewera Potocki.
Obie te tradycye ogłoszone drukiem w książ-
ce: „Głosy do korony wzywające.* Okolski
w księdze „de fiorida Russica,'* zaprowadzenie
onwentu dominikanów w L. odnosi do roku

1606, a fundatorem tegoż konwentu mianuje
Jana Potockiego star. latyczowskiego, który
na utrzymanie dominikanów rocznie 200 złp.
naznaczył. Szczególnie żona jego, zdomu Ka-
mieniecka, bardzo wiele temu zakonowi miała
świadczyć, do murowania kościoła wiele do-
pomogła, a po śmierci zapisami klasztor zbo-
gaciła. Z przywileju Zygmunta III z 1613 r.,
w którym ten monarcha dary osób prywa-
tnych, jako to: ogrody, place, pola i t. p. kon-
wentowi czynione potwierdza i z pod juryz-
dykcyicywilnej wyjmuje, wyraźnie się poka-
zuje, że fundacya tego kościoła ze składek osób
prywatnych powstała (akta kościoła). W r.
1638 Mikołaj Rewera Potocki H. W. K. z dóbr
do sstwa należących dziesięcinę kościołowi
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kowe dziesięciny na wieczne czasy kościołowi
potwierdził, W przywileju tym wyraża, że
robi tę łaskę dla konwentu, nietylko ze wzglę-
du na jego duchowne zasługi, ale że ten klasz-
tor, murami i basztami uzbrojony, dzielnie się
przyczynia do obrony miasta od nieprzyjaciół.
Zastrzega sobie Władysław IV w tym przy-
wileju doroczne modlitwy za siebie i żonę swo-
ja Cecylią (akta kościelne). Za panowania
Jana Kazimierza, w czasie wojen kozackich,
dominikanie, obawiając się łupiestwa, obraz
cudowny i skarbiec do Lwowa wywieźli. Po
buntach kozackich, za Michała Korybuta i So-
bieskiego, nastąpiły wojny tureckie, w cząsie
których Podole zupełnie zniszczone zostało,
a kościół latyczowski spalony (1652). Do-
piero po karłowickim traktacie 26 stycznia
1699 r. ucichły kilkunastoletnie klęski i do--
zwoliły dominikanom wrócić do L. W roku
1702, jak świadczą metryki i archiwa kościel-
ne, przybyli do L. dominikanie: ks. Jacek
Krynicki wikary i Celestyn Traśniewski ka-
znodzieja, a nie znalazłszy lichej celi, w której
mogliby przemieszkiwać, długi czas mieścili
się w ubogiej gospodzie zniszczonego miasta,
nim, na zasadzie przywiezionego z sobą pozwo-
lenia, mogli naprzód odbudować kaplicę dla

udzielania św. Sakramentów. Od r. 1712 sta-
le zajęli się, za pomoeą licznych ofiar, dźwiga-
niem z gruzów kościoła i klasztoru. W 1722
r. przywieziono napowrót obraz N. P. ze Iuwo-
wa i złożono go w sąsiedniej wsi Kopaczówee,
w majątku hetm. Adama Sieniawskiego, gdzie
zostawał przez 2 tygodnie w tamtejszej uni-
ckiej cerkwi. W dniu 1 lipca 1772 r. w wi-
gilią Narodzenia N, P. przy solennem nabo-
żeństwie i licznem zebraniu duchowieństwa,
rycerstwa krajowego i ludu, obraz. został po-
mieszczony w kaplicy, do czasu ukończenia ko-
Ścioła, co nastąpiło w 1774 r. Odtąd dzień 2
lipca kościół latyczowski obchodzi solennym
odpustem. W 1777 r. naznaczono komisyą dla
zbadania cudów obrazu latyczowskiego, co Pius
VI w 1778 r. potwierdził i przysłał złotą ko-
ronę dla uwieńczenia obrazu. Koronacya do-
pełniona 4 października 1778 r. przez biskupa
Bakońskiego ks. Jezierskiego. W 1831 roku .
dominikanie zostali skasowani. Tegoż roku
w bitwie pod L. zginął Ignacy Sierakowski,
ojciec Zygmunta. W 1854 r. pożar zniszczył
kościół; obraz został jednak wyniesiony. Pro-
boszcz ówczesny ks. kanonik Franciszek Zgier-
ski, przy pomocy parafian i składek, nietylko
kościół przyprowadził do dawnego stanu, lecz
nawet znacznie go przyozdobił; kościół z kla-
sztorem dotąd jest otoczony tym samym wy-
sokim murem, jaki niegdyś otaczał zamek,
z pozostałą po nim jedną strzelnicą. Kościół
.w stylu gotyckim, podparty skarpami, obok

nąznaczył. Władysław IV w tymże roku ta- i oficyna i wieża wzniesiona nad lochem zwa-
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nym in fundo. Wszystko to, jak ślądy pozo-
stałe wskazują dotąd, otoczone było wałem
z bramą wjazdową i nazywało się za murem,
bo już leżało za murami zamkowemi. Z da-
wniejszych budynków pozostał dom murowa-

ny, jednopiętrowy. Gdy na sejmie w 1583 r.
uznano potrzebę, dla prędszej sprawiedliwości,

Ustanawienia osobnego grodu w L., Jan Potocki

star. kamieniecki ten dom postawił, tam sądy
i archiwa pomieścił. Około 1777 r., po spale-
niu tegoż, ks. Czartoryski star. kamieniecki

powtórnie go odrestaurował, a w 1825 odre-
staurowany kosztem, obywateli i odtąd służył

zą kancelaryą i archiwum marszałków star. la-

 tyczowskiego. Tu więc zasiadali na roki sta-
rostowie Potoccy w wieku XVII, Kątski

(1708), Jan Tarło (1736 r.) i ks. Adam Qzar-
toryski, z tytułem generała ziem podolskich

(1789), Na tymże samym dziedzińcu, również
z tegoż czasu, są jeszcze 2 domy: w jednym

mieści się kancelarya sądu ziemskiego, a drugi

uległ zupełnej ruinie. Około L. znajduje się

słup murowany z cegły, formy krągłej, nie-
Wiadomo przez kogo i w jakim celu zbudowa-

Ry; powszechne jest mniemanie, że pochodzi
= cząsów tureckich. Na pamiątkę koronacyi

N.P.w L. wybity jest medal z wyobraże-

tiem z jednej strony N. P. z napisem Ś-ta Vir-
80 Maria in Eclesia Latyczov; na drugiej kró-
Gwicz Kazimierz z napisem: S-tus Casimirus
atronus regni Poloniae et M. D. Lithuan.

Areliwum latyczowskie, składające się z ksiąg
STodzkich i ziemskich, przeniesione zostało do

 ©entralnego archiwum kijowskiego; obejmuje

0d0 czas od 1667 do 1776 r. i składa się
z 414 foliałów. Niezależnie od tego złożono
qe Piery magistratu latyczowskiego od 1784
* 1798 r. w 8 foliałach zamknięte. Źródła:

aliński, „Starożytna Polska.* Historyczny

opis obrazu N. P. Lat. przez miejscowego pro-

Oszczą ks. Franciszka Zgierskiego. Głosy

0 korony Polskiej, ,, Wędrowiec*: Wspomnie-

a z 1882 r. Marczyński, Statystyczny opis
> podolskiej. Także „„Tyg. ilustr.'* 1872, nr.

, Powiat latyczowski gramiczy: na północ

„ Szęścią gub. wołyńskiej i z pow. lityńskim;
ha wschód z tymże pow. i z częścią pow. mo-
; łowskiego; na płdn. z pow. mohylowskim
» .zyckim; na zach. z częścią pow. uszyckiego,

RaA% kamienieckim i płoskirowskim. Pow.
= Yczowski zajmuje przestrzeni 49.56 mil,
Yli wiorst 2398.12, dziesięc. 279569.  Zie-
M8 jest więcej pagórkowata i więcej glinko-

Ala niż czarnoziem i mniej rouzi, ale za to
zi REŻ? | :

Arno lepsze niż w innych powiatach, Lu-
549 POW. 114092 dusz. W tej liczbie kob.

02, męż. 59190. Pod względem religii:
kos męż. 44183, kob. 40023, razem 84206; 
Prote męż, 7553, kob, 7271, razem 14824; |

est, męż. 43, kob. 28, razem 71; żydów
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męż. 6716, kob. 7020, razem 13786; różnych

sekt męż. 595, kob. 560, razem 1155. Pod

względem stanów: szlachty męż. 770, kob. 718,

razem 1488; duchow. męż. 612, kob. 612, ra-

zem 1224; mieszczan męż. 10124, kob. 10628,

razem 20752; włośc. męż. 44042, kob. 41181,

razem 85223; różnych: męż. 3642, kob. 1763,

razem 5405. W pów. latyczowskim na 1 mi-

lę kwadr. przypada 2306 mk., na 1 w. 48.7,

najednego mk. 2.44 dz. Ślubów w pow. la-

tyczowskim w 1878 r. było 1310, w mieście

Latyczowie 56. Urodziło się w pow. laty-

czowskim męż. 3014, kob. 2699, razem 5718;

w m, Latyczowie urodziło się męż. 111, kob. 84,

razem 195; razem więc urodziło się 5908.

Zmarło w m. Latyczowie męż. 119, kob. 105,r.

224; w pow. latyczowskim zmarło męż, 1697,

kob. 1636, r. 3333; a zatem przewyżka urodzo:

nych nad zmarłymi w pow. latyczowskim jest -

2380. W samym zaś Latyczowie więcej zmar-

ło 29. Z ogólnej liczby znajdującej się w pow.

ziemi: pod zabudowania, wygony i drogi

18986 dz.; pod polami 141.439 dz.; pod łąka-

mi 41.600 dz.; pod lasem 64.973 dz.; pod bło-

tami i wodą 12.869 dz. Pszenicy 1878 r. za-
siano 41056 czetw., zebrano 82685 cz.; żyta

25817 i 188622; owsa 22695 i 176281; jęcz-

mienia 8552 i 35132; hreczki 6559 i30085;

kartofii 19181 i 38363. Fabryki w pow. la-

tyczowskim: świec 5, produkcya 2300_ rs;;

mydl, 1, prod. 3300 rs.; garbar. (, prod. 3200

rs.; cukru 4, prod. 330000 rs.; gorzelni5, prod.

90000 rs.; wódek 1, prod. 8000 rs.; browar. 2,

prod. 800 rs.; tytuniu 8, prod. 36500 rs.; ce-

gielni 5, prod. 2500 rs.; wapna 12, prod. 8000

rs.; powozów 2, prod. 1300 rs.; wyrob, lasow.

7, prod. 2000 rs.; młyn. krupcz. 5, prod. 24500

rs.; młyn. parowych 3, prod. 4500 rs.; razem

fabr. 62, prod. 516900. W r. 1680 fabr. 58,
prod. 533510, robot. 1143. W pow. latyczow-

skim murowanych cerkwi31, drewnianych 74,

razem 105. Kościołów katol. 6, mianowicie:

Zinków, Latyczów, Deraźnia, Nowosiółka, Mię-

dzybóż, Michałpol, dawniej także Hrymiaczza.

Tworzą one oddzielny dekanat latyczowski

dyec. łucko-żytomierskiej: dusz 19223. Syna-

gog 14. Rzeki główne są: Boh płynie przez

północną część powiatu;do Bohu wpadają: Bo-

żek płynie z pow. proskirowskiego, wpada do

Bohu pod Międzybożem. Uszyca płynie pod

wsią Sudkowcami i m. Zinkowem, przechodzi

do pow. uszyckiego, gdzie wpada do Dniestru.

Wołczek, mała rzeczka, łączy się z Wołkiem

pod m. Derażnią. Wołk zaczyna się podwsią

Szumowcami, wpada do Bohu pod Latyczo-

wem. Miast w pow. latyczowskim 7, wsi

w pow. latyczowskim 133. Powiat dzieli się
na 38 polic. okręgi czyli stany: W Derażni,

w Międzybożu, w Michałpolu. Gmin 8: Bu-

słowce, Wójtowce, Międzybóż, Bachmatowce,
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Deraźnia, Żeniszkowce, Zińkowce, Michałpol.
Z, rzeczy kopalnych jest tylko kamień wapien-
ny i glina na wyroby garncarskie. Marszał-
kowie powiatu byli: 1812—20 Jan Wisłocki
h. Sas; 1807—09 Michał Tyrawski; 1822—25
Józef Obręmbski Ostoja; 1825 Wine. Sarnecki
Korwin. Se Dr. M.
Latyczówka, Zetyczówka, przedm. Monasty=

ryszcza, pow. lipowiecki.
Latyczyn, wś ifolw., pow. zamojski, gm,

Radecznica, par. Mokrelipie, leży o 34 w. na
zach. od Zamościa, w górzystej okolicy ugajo-
nej lasami, odl. od Janowa w. 30, Biłgoraja
w. 85 i od gm. w.5. Liczy dm, dwors, 2,
włośc. 73 i 488 mk. katol. Włośc. posiadają
ziemi ornej 386 mz., łąk 589 mr., razem 975
mr. przestrzeni, a folw. L. należy do dóbr Go-
rajec (ob.). (Gleba ziemi żytnia, łąki obfite
przez zroszenie ich strugą dopływającą tu do
rz. Por. Najbliższa st. poczt. Szczebrzeszyu.
L, wspominany już w XVI w. jako wś pogra-
niczna wojew. lubelskiego. W 1827 r. było
tu 66 dm., 409 mk. Ttro,

Latzen-Peter (niem.) al. Gaidellen, wś, pow.
szyłokarczemski, st. p. Szyłokarczma.
Latzig (niem.), ob. Łaski i Zączyk,
Latzmiihle (niem.), młyn w dobrach Raud-

ten, pow. stynawski,
Latzmyn (dok.), ob. Zaćmin.
Lau..., por. Zaw,,,, Ław....
Lauban (niem.), ob. Zubdań,
Łaube 1.) AŻ, wś i dom., pow. wschowski,

ob. Długie-Stare. 2.) IL.-Neu, wś, pow. wschow-
ski, ob. Długie- Nowe, 3
Laubegast (niem.), al. Zobegast, według

Zawańskiego Zubhośćc, wś, pow. kożuchowski
na Szląsku, par. Schlawa; ma kol. Eichberg i
folw. Krempine.
Lauben (niem,), ob. Zubian.
Laubenberg i Zaubenihal (niem.), kolonie,

pow. ostródzki, st. p, Wittmannsdort.
Laubenhof (niem.), dobra, pow. królewie-

ki, st. p. Waldau.
- Laubias (niem.), ob. Zabojaży,
Laubnitz (niem.), r. 1210 Zopennica, 1267

Lopenicz, wś, pow. kożuchowski, par. Kamenz,
do 1810 własność klasztoru w Kameaz.

Laubnitz (niem.), dobra ryc., pow. holądz-
ki, st, p. Lauck. i
Laubsky (niem.), ob. Zudska.

„ Laubuniewszczyzna al. Prudziszcee, folw.
mały w pow. borysowskim, własność Urbano-
wiczów, ma obsz. przeszło 181 mr. Al. Jel.
Laubusch (niem.), ob. Zubusz.
Lauca, rz., ob. Zauze (niem,).
Łaucha, Zauche (niem.), ob. Zuchow.
Lauck (niem.), Ząk (?), wś i dobra rye.,

pow. holądzki, ze stacyą pocztową, niedaleko
Pasargi, 13 kil. od stacyi kolej, Młynary, 46

' m. nad poziomem morza, w pagórkowałej ży-, 

au

znej i lesistej okolicy. Mk. 430, przeważnie
ewang. Uprawiają tu, oprócz pszenicy, żyta
i grochu, len; hodują bydło holenderskie i ko-
nie litewskie. Dwa jarmarki, Pałac hr. Dohna-
Lauck z pięknym parkiem. J. B.
Laucna, rz., lewy dopływ Elby.
Lauda, rz., dopływ Niewiaży z prawej

strony, uchodzi pod Sasami, płynie mil kilka,
głównie śród siedzib szlachty zagonowej. Całe
po-laudzie zowią też Laudą, Lawdą (por. Dę-
dowo). Rzeka L, przyjmuje z lewej strony Ni-
kiełpę i Kiemsrot z Salwisem, a z prawej stro-.
ny Grordunkę, Druskalnis, Nikis i Wernobil.

Laudaniszki, po łotew. Zaudyniszkas, wś
w pow. dyneburskim, parafii agłońskiej, wła-
sność bar. Korfia, niegdyś Sielickich. Por.
Agłona.

Lauden (niem.), Deutsch-L., wś, pow. strze-
liński, ma kościół paraf. katol.

Lauder, po łotew. Zaudiers, mko, i Z., po
łot. Zaudermujża, wś w pow. lucyńskim, pa-
rafi Brygi, własność Kubliekich od 1680 r.
Jest tu cerkiew prawosławna, z greko-uniekiej
w połowie XIX w. przerobiona. W pobliżu
leży jez. lauderskie i góra t. n., albo litewska
(czyt. t. III, 280—281), wybornych trufi
dostarczająca, Dobra L. słyną z doskonałej
gleby.

Laudon-falva al. Balkouiz, wś, pow. sere-
cki na Bukowinie, o 11 kil. od m. Seretu, par.
gr.-katol. w Serecie a grecka nieunicka w miej-
scu, Ma 1207 mk, >
Laudyniszkas (łot.), ob. Zaudaniseki.
Laudyńskie, os., pow, władysławowski,

gm. Tomaszbuda, par. Wysoka Ruda, odl. 30
w. od Władysławowa. Ma 5 dm., 37 mieszk.
W 1827 r. wś rząd., par. Sapieżyszki, 4 dm.,
35 mk.
Laue, Zoże (niem.), ob. Słęza,

Lauenburg (niem.), Zawenłork, Zabybór,
ławenbork, ob. Lębork.

Lauenfeld (niem.), dobra, pow. świętosie-
kierski, st, p. Hermsdorf,

Lauenhoff (niem.), dobra ryc, pow. bra-
niewski, st. p. Packhausen.
Lauenkrug (niem.), os. do Szerzawy, pow.

gdański,
Lauenthal (uiem.), os.

gdański.
Lauersburg (niem.), ob. Zudewigsdorf.
Lauersitz (niem.) al. Zokrschz (?), wś, pow.

górski, par. Gr.-Osten. Ma kościół parafialny
ewang.
Laufendorf (niem.), przys. do Biegonie,

pow. sądecki, jestto kol. niem., którą około r.
1786 założył ces. Józef IL. Leży kol. na praw.
brzegu Popradu, przy trakcie z Nowego do
Starego Sącza. Mieszkańcy wyznania helwe-
okiego należą do par. w Stadle. Mac.

do Zaspy, pow.
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Laugahlełen (niem.), al. Zaugałlen, wś,|
pow. piłkalski, st. p. Kussen.

Laugalien (uiem.) 1.) wś, pow. tylżycki,
st. p. Koadjuty. 2) Ł., wś i komora celna,
pow. kłajpedzki, st. p. Dawillen. 3.) Ł., do-
bra, pow. wystrucki, st. p. Didlacken. 4.) L.,
wś, pow. gąbiński, st. p. Grerwischkehmen. 5.)
L., wś i dobra, pow. ragnecki, st. p. Krupiszki.
6.) Ł., ob. Zaugaklelen. 7.) £. al. Bartel- Kuc-
ker-I,, wś, pow. szyłokarczemski, st. p. Ku-
koreiten. 8.) L., wś, pow. ragneeki, st. p.
Szillen. 9.) Ł., wś, pow. piłkalski, st. p. Wil-
luhnen. 10.) Ł. (Alt- i Neu-), al, Skardupoenen,
wś, pow. piłkalski, st. p. Lasdeny. 11.) L.
(Alt- i Neu-) al. Gudszenszen, wś, pow. ragne-
eki, st. p. Rautenberg. 12.) Culmen-L., wś,
pow. tylżyeki, st. p. Laugszargen. 13.) L.
(Gross- i Klein-), wś i leśnietwo, pow. wy-
strucki, st. p. Pelleningken. "Po
Laugen (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

kuldyeki, par. Kuldyga.
Laugszargen (niem.) 1.) wśi dobra, pow.

tylżycki, leży o 24 kil. od Tylży, 1kil. od
granicy rosyjskiej, nad traktem bitym z Tylży
do Mitawy. Mk. 207, przeważnie luteranów,
mówiących po litewsku. Wyrabiają tu oso-
bliwego kształtu naczynia z blachy do prze-
wożenia okowity, które się rozchodzą po wsiach
nadgranicznych. Stacya pocztowa i telegra-
ficzna z pocztą osobową do Tylży i Taurogi.
2.) L. al. Zepałothen, wś, pow. ragnecki, st. p.
Budwethen. Bi
Laagszemen (niem.), al. Dautzin-Niclau,

Ws, pow. kłajpedzki, st. p. Plicken.
Laugwitz (niem.), r. 1347 Zucowicz, WŚ,

pow. brzeski na Szląsku, par. Kurzątków. Ma
kościół paraf. ewang.
Lauk (niem.), 1.) wś, pow. świętosiekierski,

st. p. Kobbelbude. 2.) £., ob. Zauck,
 Laukanten (niem.), wś, pow. tylżycki, st.
P. Nen-Argeningken.
Lauke (niem.), może Zacha, struga, wpada

do Drwęcy. Por. Krupka,
Laukehlischken (niem.), wś i os. leśna,

POW. piłkalski, st. p. Lasdeny.
Lauken (niem.), al. Wognoten, wś, pow. sto:

Upiański, st. p. Sodargen.
: Lauke Seemeln (niem.), jedna z pięciu wsi
„ 2. „Królików kurońskich w Kurlandyi,* pow.
i par, Kuldyga.
h Laukischken (niem.), Zaukiszki (?), wś i da-
Ta rye., pow. labiewski, o I| kil. na wschód

9d Ląbiewa, 14 kil. na zachód od zatoki ku-
Tońgkiej, nad kanałem, w miejscu, w którem

SAR krzyżują drogi bite z Niemonin do Wela-
z lz Labiawy do Melanek w równej, lesi-
ki okolicy. Mk. 416, bez wyjątku ewangie-
2%» Mówiących po litewsku. St. poczt. i tel.
ię zt4osobową do Labiawy i Melanek; w po-

u dwa nadleśnictwa królewskie. Ziemię  
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Łaukowską Mendog odstąpił 1251 zakonowi
inflanckiemu. Por. Zabdiawa. tv d6 BR
Laukitten (niem.), dobra ryc., pow. świę-

tosiekierski, st. p, Ludwigsort.
" Laukne (niem.), rz., pow. nizinny, powstaje
z 5 dopływów: Arege, Budup, Ossa, Ossati
Parwe, przyjmuje nadto strugę Medlauk i łą-
czy się z Niemoninem. Por. t. IV, 931.
Lauknen (niem. wś, pow. labiewski, ze

stacyą pocztową, nad rz. t. n., na wyspie ze
żwiru i gliny, śród bagnisk; 600 mk. ewang.,
mówiących po litewsku. Rodzą się tu prawie
tylko kartofle, któremi ludność świnie karmi.
Lauknicken (niem.), wś, pow. fyszhuski,

st. p. Pobethen.
Laukogallen (niem.), al. Jodbangen, wś,

pow. wystrucki, st. p. Aulowoehnen.
Laukopoehnen (niem.), wś, pow. stołu-

piański, st, p. Pillupoenen.
Laukumujża (łot.), ob. Feldhof. |
Laukutschken (niem.), al. Klein-Notrienen,

wś, pow. darkiemski, st. p. Darkiejmy.

Laukwargen (niem.), wś i leśnictwo, pow.
labiewski, st, p. Niemonin.

Launau (niem.), wś, pow. licbarski, st. p.
Liewenberg. Według Zarańskiego L. zowie
się Suchostrzygi (?).
Laune (niem.), ob. Zoniewo, pow. wschow-

ski.
Launen (niem.), wś, pow. kłajpedzki, st. p.

Lankuppen. 3
Launingken (niem.), ob. Ołownik.
Laura, młyn nad rz. Prosną, pow. wieluń":

ski, gm. i par. Praszka, odl. od Wielunia w.
20; dm. 2, mk. 4.

Laura, przys. Wikowa górnego, w pów.
radowieckim. Br. Q.

Laura, osada, pow. czarnkowski, 2 dm., 16
mk., należy do wsi i gm. Władysławowa czy-
li Huty (Alt Huette).

'Laura, rz., wytryska w północ.-zachodniej
stronie obszaru wsi Wikowa górnego, w pow.
radowieckim, ze źródeł leśnych. Z razu pły-
nie leśnym parowem, a potemłąkamiwikow--
skiemi na południowy wschód i na zachodnim
krańcu Wikowa, przerznąwszy wprzód gości-
niec nadsuczawski, uchodzi z lew. brzegu do
Suczawy. Dług. biegu wynosi 12 kil. Br. G.

Łaurahuta, niem. Zaurahńtte, osada prze :
mysłowa, pow. katowicki, par. Michałkowice,
niedawno jeszcze część gminy Siemianowic, ma

dziś z SŚiemianowieami przeszło 12000 mk.,
znakomite huty żelazne, szkoły i stacyą dr.
żel. z Dziedzie do Bytomia, o 11 kil. od Byto-
mia. | 8.

Laurashof (niem.), folw., pow. Świętosie-
kierski, st. p. Eisenberg. A

Laurentii villa (dok.), ob. Zorenzdorf 1 Lor.
zendorf (niem). R
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Laurentiusberg (niem.), ob. Góra św, Wa-
wrzyńca. i

ob. Dobrylewo.
Laurettenhof (niem.), dobra, pow. szczy-

cieński, st. p. Dźwierzuty,
Laurichenschloss (niem.), ob. Zudewćjs-

dorf.
Laurów, ob. Zawrów, N
Lausberg (niem.), wś, pow. nizinny, st. p.

Lappienen.
Lausbude (niem.), os. do wsi Piekło nad

Wisłą, pow. malborski.
- Lauschburg (niem.), ob. Zuczywna,
Lauschnitz (niem.), ob. Zusznica.
Lausitz (niem.), ob. Zużyce.
Lauske (niem.), wś i dom., pow. między-

chodzki; ob. Dłusko. |
" Lauske (niem.), ob. Zusk (łuż.), Zuszcz.
Lauskowe (niem.), ob. Zaskowa.
Lausze, wś, pow. władysławowski, gm.

Kidule, par. Kajmele, odl. 29 w. od Włady-
sławowa. Ma 5 dm., 76 mk. W 1827 r. wś
rząd., 7 dm., 48 mk. Wchodziła w skład dóbr
Kidule.
Lauszen (niem.), 1.) wś, pow. labiewski,

st. p. Mehlawischken. 2.) L. al. Papuszienen,
wś, pow. ragnecki, st. p. Szillen.

- - Lauszeningken (niem.), wś, pow. tylżycki,
st. p. Koadjuty.

Łaut, por, Zadun i Lauth.
Lautenburg (niem.), ob. Lidzbark,
Lautens (dok.), ob. Zużynowo.
Lautensee (niem.), ob. Zżłewki,
Lauterbach (niem.), 1.) r. 1871 Lutirbach,

wś, pow. bolkowieki, ma kościół paraf. katol.
_2.) Ł., wś, pow. zgorzelicki, par. ew. Herms-
dorf. 3.) IL., wś, pow. bystrzycki, ma kościół
katol. fil. par. Schoenfeld. 4.) L., r. 1360 Zu-
tirbach, wś, pow. rychbachowski, ma kościół
fil. katol. parafii Nieder Lang-Seifersdorf. 5.)
L.. r. 1377 Zutirbach, wś, pow. sprotowski, par.
Primkenau, ma wysoki piec. RR A

Lauterbach (niem.), wś, pow. świętosie-
kierski, st. p. Hermsdorf.

- Lauterhagen (niem.), wś, pow. liebarski,
st. p. Roggenhausen.
Lautern (niem.), 1.), ob. Zużry. 2.) L., wś,

' pow. reszelski, st. p. Teistimmen.
-- Lautern Gr. (niem.), jez., ob. Zutry.

Lauterseifen (niem.), r. 1217 Zulernsiven,
1374 Zutirsetfen, wś, pow. lwowski na Szlą-
sku, ma kościół paraf, katol. Były tu niegdyś
kopalnie złota. F. 8.
 Lanterwalde (niem,), wś, pow. licbarski,

st. p. Arnsdorf. |
Lauth (niem.), 1.) wś, pow. królewiecki,

st. p. Królewiec. 2.) IL., dobra ryc., pow. pru-
sko-iławski, st. p. Schrombehnen.

Lautitz (niem.), ob, Zawocicy.

Laurenzhof (niem.), folw., pow. szubiński,|
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Lautkeim (niem.), dobra, pow. labiewski,
st. p. Wulfshoefen.
Lautsch (niem.), ob. Ząceka.
Lautschburg (niem.), ob. Zuczywna.
Lautschen (niem.), al. Paul-Zauiszen, wś,

pow. szyłokarczemski, st. p. Kolletzischken.
Lautze (niem.), ob. Zauze.
Lauwenik (dok.), ob. Zoknig. :
Lauze (niem.), rz., dwa dopływy Dźwiny

w Kurlandyi noszą to nazwisko: a) w parafii
Ueberlauz i Dyneburg; b) w parafii Selburg.
Por. Zanca i Zaukiessa. Czyt. też t. IV, str.
898, w Słowniku geogr.

- Lauzen (niem.), ob. Zaukiessa.
Law..., por. Zaw....
Ławaldau (niem.), r. 1486 Zawenwalde, wś,

pow. zielonogórski, ma kościół fil, katol. par.
Zielona Góra.
Lawalde (niem ), ob. Zjewałd,
Lawatz (dok.), ob. Zabźisch.
Lawberyszki, okol. szlach., pow. rossień-

ski, 2 okr. polie., 44 dzies. ziemi, własność
Landsbergów, Bortkiewiczów, Wejtmanów, Sy-
rejków, Gruszeckich.
Lawda, ob. Lauda.
Lawden (niem.), wś, pow. lidzbarski, st. p.

Lidzbark, |

Lawdt (niem.), 1.) wś, pow. prusko-iław-
ski, st. p. Schrombehnen. 2.) Ł., dobra, pow.
frydlądzki, st, p. Frydląd. |

Lawdyny, wś, pow. szawelski, gm. chwa-
łojńskiej; uwłaszczono dusz 2, ziemi 22 dzie-
sięcin. J. Godl.

Ławdyszki, folw., pow. szawelski, gm.
radźwiliska, o milę od Radźwiliszek, 10 włók
dobrej ziemi, niegdyś poduchowny skarbowy,
po 1863 r. nadany pułkownikowi Rembieliń-
skiemu, dziś Bekkera. Obok leżą dwie wsie;
uwłaszczono: 63 dusz, 376 dzies. i 34 dusz,
300 dzies. J. Godl.

Lawegnig (dok.), ob. Zagiewniki, pow. lu-
bliniecki.

Lawek (niem.), ob. Zawek.
Ławenwalde (dok.), ob. Zawałdau,
Lawgierzyszki, wś, pow. szawelski, gm.

wajgowska, dusz 26, dz. ziemi 107. J. Godl.
Lawidrewenz (niem.), os., pow. brodnicki,

ob. Ławy Drwęcy.

Lawischkehmen (niem.), wś, pow. stołu-
piański, st. p. Stołupiany,
Lawitzke (niem.), ob, Zawiczka.
Lawiz, ob. Mereczanka, i |

Lawka, według Zeb. benef, Łaskiego (LI,
377), nazwa stawu w Bełdowie.
Lawken (niem.), ob. Zawki.
Lawken (niem.), leśnictwo, pow. ostródzki,

st. p. Berkfreda,
Lawki, nazwa łąki w Końskich (Lib. benef.

Łaskiego I, 701).
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„ Lawków, wś kościelna w hr. orawskiem,|
handel płótna, 53 mk, H, M.
Lawnilassek (niem.), ob, Zawny lasek.
Lawo (niem.) 1.) folw., pow. frydlądzki, st.

p. Domnowo. 2.) L., folw., pow. prusko iław-
ski, st. p. Uderwangen.
Lawoczne, ob. Ziawoczne.
Lawrentzhof (niem.), ob, Dobrylewo.
Lawsken (niem.), wś, pow. królewiecki, st.

p. Królewiec.
Lawskie, jez. w pow. włodawskim, leży

04 w. w kier. płn. zachod. od wsi Hańsk
(ob.), na lewo od drogi z Hańska do wsi Ko-
łacze, śród bagnistej niziny (zajmującej obszar
12 w. szerok. i 3 w. dług.), między wsiami:
Andrzejów, Wytyczno, Śzcześniki, Hańsk,
Kulczyn, które rozsiadły
niosłych tego obszaru bagnistego, stanowiące-
80 niewątpliwie dno rozległego jeziora, które-
go ostatnim szczątkiem jest dzisiejsze jezioro
Lawskie. Obszar jego podaje L. Wolski na
42 mr., głębokość nieoznaczona, Br. Ch.
Lawżedyszki, dobra, pow. wiłkomierski,

par. skiemiańska, własność Maleckich. Jest
tu st. poczt. na trakcie bitym z Kowna do No-
woaleksandrówska, między Staszkuniszkami
a Ucianą, o 20%, w. od Uciany.

Lawzęginie, folw., pow. szawelski, gm. i
Par. łuknicka, na samej granicy pow. telszew-
skiego, 6 ipół włók ziemi. Własność spad-
obierców Maryi z Nowiekich Bociarskiej.
„Laxdinen (niem.), dobra w Kurlandyj, pow.

Windawski, par. Piltyń. |
Laxdoyen (niem.), dobra rye., pow. rastem-
> st. p. Rastembork.
ayss(niem.), wś, pow. brani l, st. p.s ( ) pow aniewski, st. p

Laysz, al. Zadss, wś, pow. niborski, między
ama jeziorami; st. p, Wutryny, parafia ew.
edwabno; 1857 r. 176 mk. Kś. Fr.

az, leśniczówka na obszarze wsi Kamenki,
W pow. sereckim. Br. G.
Laza (dok.), ob. Zasy.
Lazan (dok.), ob. Zaasan.

13 azanense molendinum. Tak się zwał
60 r. młyn Lasermiihle w pow, nowotar-

skim na Szląsku.
sA Azani, po węg. Laszka, wś w hr. szary-
om (Węg.), żyzna gleba, lasy, 107 mk.

gny2%8F, potok bukowiński, tworzy północną
wory gm. Bobowiec (Bobestie), w pow. sto-
; ynieckim; uchodzi z lewego brzegu do Hni-
CY, prawego dopływu Prutu. Długość bie-
NL 4 kil, Br. Q.

Azarówka, ob. Zazarówka, pow. buczacki,
ło azarówka, os. do Bobrownik, pow. by-
ski, ma 13 osad. |

tap 7AT)> góra na granicy Bukowiny a Mul:
» Ra wschód od Szerbowiec, ws w pow.
Sckim, wznosi się 508 m. npm. Br. G.

się na brzegach wy-|
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Laze (dok.), ob. Zahse.
Lazenik (dok.), ob. Zaasnig.

- Lazewo (niem.), ob. Zaszewo,
Lazi, węg. 7Zimsor, wś w hr. bereskiem

(Węg.), kościół filial. gr.-karol., lasy, 420
mieszk, SAR

Lazisk (viem.). Lazisken, ob. Łaziska. i
Laznicz (dok.), Zążnica, Zacznica (?), nazy=

wała się kiedyś nieznana obecnie miejscowość
w okolicy miasta Pucka, pow. wejherowski.
R. 1280 tworzy według dokum. zachowanego
granicę dóbr opactwa w Oliwie: Starzyna, Ze-
lydowo (?) i Messin (?).
Laznyno (dok.), ob. Zazżn.
Lazony, ob. Zożin.
Lazy, ob. Zazy na Szląsku austr.
Lażyn, zaśc. poleski w pow. ihumeńskim,

w obrębie gm, bieliczańskiej, w okr, polic. be-
rezyńskim, przy drożynie wiodącej z Zeremca
do Borowiny, ma osąd 14, grunta piaszczyste,
miejscowość odludna. Al. Jeł.
Ląd 1.) os., pow. sochaczewski, gm. i par.

Rybno. 2.) Ł. (niewłaściwie Zęd), wś nad
rz. Wartą, pow. słupecki, gm. Ciążeń, par.
Lądek; odl. 10 w. od Słupcy. WŚ ma 24 dm.,
250 mk., folw. 5 dm, 55 mk., młyn 1 dm.,5
mk, i os, poklaszt. 3 dm., 2 mk. WŚ ta po»
siada starożytny i głośny z bogactw klasztor
i kościół po Cystersach. Mieczysław Stary,
ustaliwszy swe panowanie w: Wielkopolsce,
sprowadził z pod Kolonii niemców Cystersów
i zapewniwszy im egzystencyą dochodamizna-
danych posiadłości, osądził przy kościele
wzniesionym w L. ŻZabiegli zakonnicy doszli
wielkich bogactw, lecz nie dopuszczalido zako-
nu krajowców. Do 1551 r. było 27 opatów
Niemców, którzy często opuszczali klasztor i
w Niemczech przebywali, tam ściągając docho-
dy. Zygmunt I nakazał w 1589 r. przyjmo--
wać Polaków, a następnie, skorzystawszy ze
skłonności ku ideom reformacyjnym okazywa-
nym przez Niemców zakonników, polecił wy- -
brać opatem Polaka. Niemcy wtedy stopnio-
wo opuścili klasztor. Odtąd bywało po dwóch
opatów, jeden opat komendatoryjny, biskup
lub dygnitarz, który brał */, dochodu, drugi
właściwy opat, który miał tylko /,, ale mie-
szkał w klasztorze i posiadał władzę, Osta-

| (nim opatem komendatoryjnym w L. był Wo-
ronicz. Opaci polscy usilnie się starali o pod-
niesienie swej świątyni. I tak w roku 1690.
Zapolski odbudował klasztor tak, jak go dzi-
siaj widzimy, a budowy tej dokonał Mikołaj
Łukowski, który przez 50 lat zarządzał kla-
sztorem, wiele kosztownych upiększeń porobił,
własnym kosztem wzniósł dwie wieże i po-
krył dach blachą grubą, miedzianą, która ist-
nieje jeszcze do dzisiaj, Herb jego umieszczo-
ny jest w wieżach. Po opuszezeniu klasztoru
przez Cystersów w roku 1819, świątynia dłu-
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go stała pustkami i byłaby podległa zniszcze-
niu, gdyby nie starania rodziny Grutakowskich
i ks, Benjamina Szymańskiego, który wyjednał
u władzy pozwolenie zajęcia lędzkiego klasz-
toru przez kapucynów, a później wyjednał po-
zwolenie na zbieranie składek na wyrestauro=
wanie kościoła, które obficie popłynęły. W r.
1850 przystąpiono do reparacyi klasztoru,
aw r. 1852 doprowadzono go do dawnej oka-
załości. Kapucyni byli w L. do r. 1864. Po
opuszczeniu przez nich klasztoru wiele stracił
on na dawnej swej okazałości; chociaż i teraz
jeszcze przedstawia widok wspaniały, świad-
czący 0 jego niegdyś świetnej przeszłości.
Bardzo wiele kosztownych przedmiotów po-
brano stąd do innych kościołów, świątynia
niszczeje, i zapewne za lat kilkadziesiąt zosta-
ną z niej same tylko mury. Mieczysław Stary
1145 r. nadał cystersom w L. wsie: Kościół,

' Dolany, Mozscho, Kłobia, Choceń, Szetlewo,
Rzgów, Grabienice, Sławsk, Wronów, Kwiat»
ków, Chorzeń. Starałąka, Świniarowo, Gło-
wiew, Tur, Sobótka (Kodeks dyplomatyczny
Rz. i M, I, 1). Por. Kłodawa 1 Godziszewo.

' Czyt. też Łaskiego Lib. ben. I, 101, 282,
318, 3820. Opisi obszerną historyą klasztoru
podał „Pamiętnik Rel. mor.,* t. I; „Dziennik

warszawski z 1851 r. Nr. 54 do 138; „Lyg.
ilustr." z 1862 r. (Nr. 144); „Kłosy t. VII,
str. 344. W 1858 r. wyszła„.Wiadomość hi-
storyczna w opactwie i kościele w L." (War-
szawa 1858 r.). W ostatnich latach badał
zabytki pierwotnego klasztoru w L. znany hi-
storyk dawnej sztuki Wład. Łuszczkiewicz.
Dobra L. składają się z folw.: L., Policzko, Ja-
roszyn, Zdżary i Dziedzice, Rozl. wynosi mr.
2988; folw. Ląd grunta orne i ogr. mr. 748,
łąk mr. 344, pastw. mr. 169, lasu mr. 145,

| nieuż., wody iplace mr. 122, razem mr. 1528,
bud. mur. 17, z drzewa 1; folw. Policzko:

| grunta ornei ogr. mr. 169, łąk mr. 27, pastw.
mr. 98, nieuż. i place mr. 38, razem mr. 382,
bud. mur, 3, z drzewa 4; folw. Jaroszyn: grun-
ta orne i ogr. mr. 225, łąk mr. 3, pastw. mr.
2, nieuż. i place mr. 15, razem mr. 245, bud.
mur. 3, z drzewa 1; folw. Zdżary: grunta orne
i ogr, mr. 228, pastw. mr. 27, nieuż. i place
mr. 9, razem mr. 264, bud. mur, 4; folw. Dzie-
dzice: grunta orne i ogr. mr. 250, łąk mr. 51,
pastw. mr. 253, nieuż. i place mr. 39, razem
mr. 598, bud. mur. 4, z drzewa 2. W osadach
młynarskich wieczysto-czynszowych mr. 25,
"w których są dwa wiatraki; przewóz na rzece
Warcie. Dobra powyższe w r. 1875 oddzie-
łone zostały od dóbr Ciążeń. Br. Ch,
Lądek 1.) os. miejska, przedtem mko, nad

rz. Wartą, pow. słupecki, gm. Ciążeń, par. Lą-
dek. Leży w dolinie rz. Warty, o 1 w, od jej
koryta, przy irakcie z Konina do Pyzdr, Odl.
20 w. od Słupey, 26 w. od Konina i 217 w. 
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od Warszawy. Posiada kościół par. murowa-
ny, dom przytułku dla 12 starców i kalek,
szkołę początkową. W 1827 r. miasto rządo-
we miało 71 dm., 620 mk.; w 1860 r. było 76
dm. (24 murow.) i 727 mk. (19 żydów); obe-
enie jest 82 dm. i 814 mk. L. został założony
przez opatów cysterskich sąsiedniego opactwa
w Lędzie w 1230 r., jako miasto na prawie
niemieckiem (i stąd nosiło niemiecką nazwę
Landeck), na mocy przywileju Kazimierza ks.
kujawskiego. Opaci wyjednywali dla miasta
liczne przywileje u królów, które w ilości 28
sztuk złożono w 1851 r. w archiwum war-
szawskiem. Po zniesieniu opactwa w 1798 r.
dobra zabrał rząd pruski i rozprzedał prywa-
tnym. Kościół par., pierwotnie za Mieczysła-
wa Starego założony, na nowo wzniesiony
został z muru w 1777 r. przez ks. Konstante-
go Słowiekiego opata. Par. L., dek, słupecki,
3065 dusz (Łaski Lib. ben. I, 280i 298). 2.)
Ł., wśi folw. nad strum. Bawół, pow. słupe-
eki, gm. Grodziec, par. Królików, odl. od
Słupcy w. 30. Wś dm. 24, mk. 226; os. le-
śna dm. 1; folw. dm. 2, mk. 20. W 1827r.
14 dm., 157 mk. Ob. Grodziec.
Lądek, Zandek, ob. Lendyczek.

Lądy, wś, nad jeziorem Kotlewo i Średnie,
pow. lipnowski, gm. Nowogród, par. Ciecho-
cin (ob.), odl. o 27 w. od Lipna, ma 6 dm,, 71
mk., 313 mr. gruntu.

Lądy, jez., ob. Zędy.
Ląk, niem. Zauck (ob.).
Ląka, Ząki, ob. Ząka na Szląsku austr.

LąkorekiŁąkorz, ob. Ząkorek i Ząkorz,

Lba, Zba, rz, prawy dopływ rz. Obszy
w gub. smoleńskiej.

Lbiaź, ob. Zubiaź.
Ldzań, kol, folw., os. młyn., nad rz. Gra-

bią, pow. łaski, gm. Wymysłów, par. Dobroń

(Łaski, Lib. ben. I. 447); kol. ma 49 dm., 310
mk., 574 mr. ziemi włośc.; folw. ma 6 dm., 42
mk., 574 mr. (195 mr. ornej) i stanowi majo-
rat gener. Meller-Zakomelskiego. Os. młyn.
rządowa l dm., 8 mk. i 3371 mr. lasów rzą-
dowych. | Br. Ch.

Ldziany, ob. Zdziany, pow. kałuski,
Leal, po estońsku Zihhola-Lin, mko w Esto-

nii, w pow. hapsalskim, z ruinami zamku bi-
skupiego i parafią ewang. (Czyt. Hncyklop.
więk. Orgelbr., art. Bartoszewiczą „Biskup-
stwa.

Leanti, ob. Dniepr.
'Leba, ob. Zeda. |

Lebbeden al. Urzan-IL., wś, pow. szyłokar-
czemski, st. p, Śchakuhnen.
Lebbye (dok.), ob. Zabiawa.
Lebcz al. Zepcz, niem. Zóbz, dok. 1340 Ze-

pisk, 1876 Lepsk, 1400 Zepitz, włośc. wś zfolw.,
pow. wejherowski, na swarzewskiej kępie, po
nad zatoką pucką, własność dawniej star. pu-
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ckiego. Obejmuje wraz z folw. obszaru włók
149, gbur. 138, zagr. 15, katol. 463, ew. 38,
dm. 43. Folwark osobno dla siebie liczy roli
ornej hekt. 287, łąk 118, nieuż. 2.50, ogółem
407 hekt.; posiadacz dóbr Adolf Suter, utrzy-
muje cegielnię. Parafia Swarzewo, szkoła
w miejscu, pocztą Puck. Odległość od Wej-
herowa 3'/, mili. We wsi widać jeszcze na
starym cmentarzu ruiny kościoła dawniejsze-
go. W południowej stronie wsi, tuż przy
ogrodzie siedziby dworskiej, na stokach wzgó-
rzą panującego nad wielką kotliną torfiastą,
którą oddziela kępę swarzewską od puckiej,
leży ementarzysko pogańskie. R. 1877 roz-
kopano tu grób skrzynkowy, w którym zna-
leziono 9 urn, W tymże roku pan Suter roz-
kopał jeszcze 2 groby skrzynkowe, w których
znalazł między innemi 2 urny twarzowe, zło-
żone w Gdańsku. Na innem miejscu, 50 kro-
ków od drogi wiodącej do Pucka, natrafiono
przypadkiem r. 1856 na grób skrzynkowy,
zawierający w sobie 4 popielnice, między nie-
mi 3 twarzowe, oddane do Królewca i do
Gdańska. Pierwszy raz zachodzi L. w dokum.
ż r. 1282. R. 1340 d. 16 list, Winryk von
niprode, komtur gdański, nadaje tej wsi

Pierwszy znany przywilej na prawie chełmiń-
skiem; włók uprawnych liczono 62',, z tych
sołtys Dytmar otrzymał wolnych 10, nadto
Pobierał trzeci fenig z sądów i miał wolne ry-

ówstwo w zatoce puckiej na własną potrze-
bę. Kościół mają tu zbudować osadnicy, dla
tórego przeznacza się włóki 4 wolne na utrzy-

. Manie proboszcza; wolne rybołóstwo w zatoce
także otrzymał proboszcz ku własnej potrze-
ie. Mesznego dają mieszkańcy po koreu

 Żyta i owsa od włóki. Na zamek gdański
Szynszowała włóka 3 wiardunki i 4 kurezęta.
aż opisie granie wspomina się między innemi
isią góra (lissegore) po nad błotem. R. 1376
. 20 kwiet. Stanisław i Mikołaj, synowie
Ojeiecha z Lebcza, czynią ugodę z komturem

Sdańskim Walpotem von Bassenheim, według
tórej jednę trzecią część z Brudziewa zako-
R0Wi ustępują, w zamian dostają połowę wsi
„Olchowa; czynsz dotychczasowy staropolski
*Wini i krowy został zniesiony. R. 1400 wś

« posiada 52 włók; za użytek w lesie płacą
€szkańcy 3 marki; karczma także czynszuje
>” cały wziątek ze wsi obliczony na 43
> 14 skot. oprócz kurcząt; na wojnę do-

: wiała wś 4 zbrojnych (wepaner). Z lu-
i czynionej r. 1678 wyjmujemy: WŚ L.

> włók 62'/,. Folwark w tej wsi; jak
lai we wsi tylko gburzy byli, dopiero

Rz olw, obrócono gburstw 7. R. 1656 d. 1
ali 50 Sierocki, woźny, dobrawszy sobie
A ż Są Niewiarowskiego rotmistrza i Stan.

tamzę skiego,byli na obdukcyi we wsi L.i
© we folw. lebckim oglądaliśmy budynki  
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dobre i t£, d. R. 1678 urzędnik na folw. zowie
się Adam Kunc; do pomocy ma dworkę, pa-
robka i dziewkę. Os. wiejska, sołt.2: Jan Bolda.
i Marcin Elwar, gburówbywało dawn. 12, teraz
ich jest 2; drudzy zniszezeli przez żołnierzów
JMC. P. Chełmskiego. Grzeg. Dytlof, gbur,
Mich. Frędel, gbur, Marcin Szauenberg, aren-
darz, Jerzy Hincke, arendarz, Marcin Modlaw,
arendarz, Marcin Helwar; sługa zamkowy, Jan
Czapa, dachy po folwarkach wyprawuje i sa-
du pustego w L. dogląda; Marcin Polman,
karczmarz, Tomasz Dere, ogrodnik, Piotr Flo-
ra, ogrodnik. W tej wsi są 3 sądy, kiedy
obrodzą, na zamek je najmują, brano z nich
fl. 38. Skarżyli się chłopi, że łąk mało mają,
które im pan Chrystyan Preicz, dzierżawca
folw. starzyńskiego, do opactwa oliwskiego
należącego, był zajął. Badaliśmy p. Preicza
na miejscu, który nam pokazał dekret ferowa-
ny w Warszawie r. 1666: według niego gra-
nicę między Lebczem a Starzynem są skończo-
ne i kopce urzędownie usypane. Także się
nam skarżyli chłopi, że im JMP. Sulicki, wsi
Poczernina dziedzic, grunta pewne odbiera
it, d. Pan Sulicki zaś pretendował, że zaw-
sze te grunta posiadał. Ponieważ prawa nie
okazał, zostawiliśmy tak w starym stanie, aż
do przyszłej komisyi. O dawniejszym koście-
le tutejszym widzieliśmy pierwszą wzmiankę
z r. 13840, jak powyżej podano. Akta z XVI
w. opisują, że był cały murowany, tytułu św.
Marcina, patronatu król., kryty dachówką,
w osobnej wieży były 5 dzwony; ołtarze dwa.
Przed reformacyą stanowił własną parafią, do
której prócz L. należało Chłapowo. Ostatni
proboszcz umarł tu r. 1575. Potem już tylko
ze Swarzewa przybywał ksiądz z naboż. Ko-
ściół ten z powodu wysokiego położenia na
wzgórzu wiele ucierpiał od wichrów. R. 1747
wielka burza z nad morza położyła mu koniec.
R. 1766 zabierali się parafianie do nowej bu-
dowy, drzewo już zwieźli, Zapewne dla na-
stępnych nieszczęśliwych czasów zamiaru tak
chwalebnego nie przywiedli do skutku. Wy-
nika stąd, jak niesłusznie podaje urzędowy
skorowidz (Stat. des Reg.-Bez. Danzig), iż
Szwedzi zgotowali upadek kościołowi. Ob.
Godfryd Ossowski, Mapa archeol. Prus zacho:
dnich; Utracone kościoły w dyec. chełmiń-
skiej; Prutz: Gesch. des Kreises Neustadt.

Lebczyk, niem, Klein-Zoebz, 0s. do Lebcza,
pow. wejherowski.

Lebdegie, folw., pow. wiłkomierski, b, wła-
sność Możejków, w 1602 nabył go Gabryel
Kościałkowski, i |
Lebed", Lebied, rus. nazwa łabędzia, od której

wiele nazw pochodzi. ge.

Lebedyn, szczyt i góra, wznosząca się na
granicy gmin Utorop i Szeszor, w pow. kosów=
skim, pod 42" 37 80” wsch. dłg. g. F.,
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a48*21' 15” płn. sz.g. Południowe stopy
opływa potok Korowy, który oddziela dział
L. od działu górskiego Karmatury (ob.). Na
wschód od L. wznosi się wzgórze Korzełówka
(549 m.), na północ Krzemienica (598 m.),
a na północny zacbód Klewa (637 m.) i Wy-
wozy (586 m.). Wscbodnie stopy tego działu
„opływa rzeka Korzelówka, od północy potok
Nazarat, a od południowego zachodu Ruszorec.
Przerzynają zaś go z płdn. na płn. potoki Hory
A Kujawa. Wznosi się 805 m. npm. Br. G.

* Lebehnke (niem.).), ob. Zubianka.
- Lebeli, wś, pow. szawelski, gm. okmiań-
skiej, 5 osad, 72 dzies. ziemi. J, Godl.
Lebenberg (dok.), ob. Zembark.
Lebenke (niem.), ob. Zubianka.
Leberechtsdorf (dok.), ob. Zeppersdorf.
Lebia, ob. Zeba i Krępiewo.

- Lebied..., por. Zażędz....
© Lebieda, ob. Zebioda.

Lebiediań, miasto powiat. gub. tambow-
_ skiej, odległe o 29 mil od Tambowa, leży na
prawym górzystym brzegu rz. Donu, założone
w celu obrony miast Jelca, Dankowa i Epifani
od napadów Tatarów; dziś żadnych śladów
dawnych warowni nie zostało, L. należał
dawniej do prowincyi jeleckiej, gub. woro-
neskiej.

Lebiediewo, ob. Zediedztów.
Lebiednica, potok, ob. Lepietnica.
Lebiedniki, wś włośc., pow. lidzki, 5 okr.

adm., od Lidy w. 35, od Ejszyszek 10, dm. 7,
mk. 91 katol. (1866).

| Lebiedówka, wś, pow. czehryński, na lew.
brzegu Suchego Taszłyka, o 4 w. poniżej Wier-

 bowki. Ma 562 mk., 1313 dzies. ziemi. Wła-
sność książąt Meszczerskich, Qerkiew z roku
1843.

Lebiedyn, wś pow. czehryńskiego z fabry-
ką cukru 1846 założoną, 1855 przebudowaną.
Od Czehrynia wiorst 100. Najbl. st. poczt.
i tel. w Szpole o 10 w. Daw. st. dr. żel. Ple-

 eiony Taszlik o 60 w. Są tu dwa monastery,
męskii żeński, znane z czasów hajdamackich,
Czyt. w dziele Pochilewieza, str. 713. Por.
Gard bohowy i Horodyszcze.
 Lebiedyn, miasto powiat. gub. charkow-

skiej,„Jeży 6 178 w. od m. Charkowa, na miej-
seu równem i piaszczystem, nad rz. Olszaną,
która dzieli miasto na dwie części. L. zało”

żony w połowie wieku XVII, stanowił wtedy
miasto secinowepułku achtyrskiego. Przed

_ utworzeniem namiestnietwa, w L. znajdował
się zarząd komisoryatu; następnie miasto do
rzędu powiatowych zaliczone,pozostawało przez
lat pięć (od roku 1797 do r. 1802) za „etatem.*
Liczba mieszk. wynosi 20500 głów, w tem 12
katol. Miasto składa się z samych prawie do-
mów drewnianych, słomą pokrytych; ma 8
cerkwi drewnianych, 16 fabryk, progimna- 
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zyum żeńskie. Zakładyfarbierskie produkują
pasy wełniane za sumę 15000. przeszło rs.,
które na sprzedaż wysyłają do Moskwy, na
jarmarki niższo-nowogródzki i koronny (pod
miastem Kurskiem), tudzież do Czernihowai
Królewca. Powiat lebiedyński zajmuje powierzch-
ni 46 m. kw. Liezba mieszk. wynosi 113630
głów, w tem 47 katol. Miejscowość powiatu
pochyloną jest od północo- wschodu na płdn.-
zachód; tu biorą początek rzeki: Suła, Gruni

_| Chorol; nadto pow. skrapia rz. Psioł; między
żaótkąiiić idą wyniosłości, częstemi poprzecina-

ne wąwozami. W pow. znajduje się miasto
zaetatowe Niedrygajłow i 72 osad i wsi.
Mieszkańcy trudnią się głównie rolnictwem,
nadto uprawą tytuniu, pszczelnictwem i ogro-
dnictwem. Fabryk sukna jest dwie, cukrowni
5, saletry 12, gorzelni 20, prod. 769802 rs.
Wieluzwłościan trudni się czumakowaniem.-

Lebiedyńce, wś, pow. berdyczowski, o 10
w. od Chałaimgródka, na równinie cokolwiek
wzniesionej, nad niewielką strugą zgniłą Nie-
cieczą. Ma 974 mk., 2662 dzies. ziemi. Nie-
gdyś własność Lubomirskich, w pocz. XIX w.
Omiecińskich. Na polach jezioro, zwane Świę-
te, źródło Niecieczy, Koło jeziora uroczysko
p. n. Cerkowiszcze. Cerkiew z r. 1860, zało-
żona 1736.

Lebiedynka, wś, pow. humański, nad rz.
Jatrań, o 1 w. poniżej Tabanowej, o 12 w. od
Podwysokiego. Częśćjej zowie się Łaszczów=
ką. Ziemi 3402 dzies., 696 mk., w tem 17
rzym.-katol. (par. Humań). Własność Wład.
Janiszewskiego. (Cerkiew z r. 1764. Daży
młyn pytlowy. P. 8.

Lebiedynka, Zebiedynka, potok wpadający
do Zgniłego Taszliku, płynie przez las Łebe-
dyńskii uchodzi do Taszlika we wsi Taszliku
w pow. czerkaskim. E. R.

Lebiedź, jez. w pow. rzeczyckim nad Pry-
pacią, pomiędzy wsiami Kołużki i Karpowicze,
z obu stron Prypeci naprzeciw siebie położo-
nemi, długie więcej niż na w.2, prawie na
pół wiorsty szerokie, słynie z wielkiej rybno-
ści. Al. Jel.

Lebiedzianka, ob. Krasnodorka.
Lebiedzie, ob. Zebiedzie.
Lebiedzie, wś, pow. sokołowski, gm. i par.

Sterdyń. Ma 25 dm., 397 mk., 461 mr.ob-
szaru, W 1837 r. 25 dm. , 253 mk.

Lebiedzie, wś szląch. , pow. trocki, 1 ak
adm., o 11 w. od Trok, 4 dm., 59 mk. katol.
(1866).

Lebiedzin, folw., Z.-Dworny, L.--Koleśyi L.-
Podborze, wsie, pow. augustowski, gm. Szta-
bin, par. Krasnobór, odl. 19 w. od Augustowa.
W 1827 r. było tu w ogóle 12 dm.,72 mk.;
obecnie 25 dm.,186 mk.

Łebiedzin, wyspa w pow. rzeczyckim, ufor-
mowana z odnogi rz. Dniepru, naprzeciwko:
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wsi Żylicz i z przeciwnej strony mka Lubiacz
w pow. horodeckim, gub. mohilowskiej; posia
da wyborne łąki; ma obszaru kilkaset mr.;

własność Kobielackich. A. Jelski.
Lebiedzińce, wś nad rz. Iłówką, pow. dzi-

sieński, o 27 w. od Dzisny, I okr. adm., 4 dm.,
18 mk. (1866). e

Lebiedzine z rusińska, Zabędzie z polska,
jez. w pow. borysowskim, w pobliżu wsi /a-
błocie, w obrębie gminy uchwalskiej; brzegi
ma bagniste, obszaru około 100 mr., dość ry-
bne, okolica samotna, odludna, Ma długości
około I w. a szer. '/, w. Z jez. L. wypływa
rz, Moża, lewy dopływ Bobra. FIS

Lebiedziniec 1.) folw. i mały zaśc. w zach.-
płn. stronie pow. ihumeńskiego, w okr. polic.
Śmiłowiekim, w par. katol. koroliszczewiekiej,
o wiorstę od gościńca poczt. mińsko-ihumeń-

skiego, pomiędzy Smiłowiczami i Koroliszcze-
wiezami, dziedzictwo Klimontowiczów, ma ob-
szaru 507 mr. w glebie miernej; zaśc. osad 3.
2.) L., zaśc. na głuchem Polesiu, w pow. bo-
brujskim, w okr. polie. paryckim, obok oko-
licy szlacheckiej Rynia zwanej, ma osad 2.

Lebiedziów, wś i folw., pow. bialski, gm.
Kostomłoty, par. Kodeń (rus. Dobratycze).
Ma 39 dm., 200 mk., 25 mr. ziemi włośc. Do:
bra Lebiedziów mają 789 mr. R. 1827 L. na-
leżał do parafii Terespol (ob.), miał 45 dm,,
257 mk. Istniała tu cerkiew filialna dla lu-
dności rusińskiej. Według Tow. Kred. Ziem.
folw. L. lit. AB rozległy mr. 1110: grunta or-
ne i ogrody mr, 441, łąk mr. 214, lasu mr.
440, nieużytki i place mr. 15, bud. mur. 3,
z drzewa 9, płodozmian 8-polowy; pokłady
torfu, WŚ L. osad 29, z gruntem mr. 237.
Fotw. L. lit. C rozległy mr. 385, grunta orne
i ogr. mr. 144, łąk mr. 129, zarośli mr, 7, nie-
użytki i place mr. 55, bud. z drzewa 5. Folw.
powyższy oddzielony w r. 1872 od dóbr L.
AB. Folw. L. lit. DE, z osadą Ułanowszczyzna,
rozległy mr. 906: grunta orne i ogrody mr. |
362, łąk mr. 186, pastwisk mr. 68, lasu mr.
275, nieużytki i place mr. 12; nadto w osadzie
czynszowej Ułanowszczyzna mr. 3; bud. z drze-
wa 12. Folwark ten w r. 1872 odłączony
0d dóbr L. AB. A. Pal,

Łebiedziów, mko, pow. wilejski, w 1 okr.
polic., o 98 w. od Wilna, o 30 w. od Wilejki,
© 70 od Oszmiany, przy b. drodze poczt. z Wil-
na do Mińska, 1004 mk., własność Cywińskie-
80, Strawińskiego, Jurkiewicza, Trzeciakowej,

ołczaskiej, Tukałły i byłych skarbowych
włościan. R. 1866 było 182 dm., 1099 mk.
Jest tu cerkiew, szkółka i paraf. kośc. Narodz.

« Maryi P., z drzewa 1476 wzniesiony przez
kn, Olszańskiego, odnowiony 1856. (Latem
słynne pielgrzymki pobożne). Par. katol. dek.
Wilejskiego: dusz 1712. Kaplica w Malinow-
Szęzyznie, Por. Hornostajpol. Gmina L. ma 
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"395 dymów, 3229 włośc. obojga płci. Składa
się z 4 okręgów wiejskich: I.., Skoworodki, No-
siłowo, Grruzdowo; obejmuje 36 wsi. L.'nale:
żał pierwotnie do Holszańskich; 1519—57 kró:
lewszczyzna. W 1588 r. 20 sierp. Albrycht
ks. Radziwiłł przedaje L. i Chożów z miaste-
czkiem Józefowi Hołowni, sędz. ziem nowogr.
Wr. 1827 kupują L. Stanisław i Klara z Abra-
mowiczów Radziszewscy, nakoniee przechodzi
na własność kś, Jana Cywińskiego, który za-
pisuje synoweowi swemu Cypryanowi. Był
tu oddawna zbór kalwiński murowany. Od r.
1704 już przy nim kaznodziei nie było, tylko
z Zupran dojeżdżał; wszakże zbór lebiedziowski
jest jednym z 4-ch kościołów wyznania hel-
weckiego w dystrykcie wileńskim, kżóre aż do
końca panowania Augusta III w całości zo-
stały. O 3 wiorsty od L. majątek Malinow-
szczyzna Michała Swiętorzockiego; tu wzoro-
wa. płodozmienna gospodarka, parowa gorzel-
nia, kościarnia i krochmalnia. ć
Łebiedziów, wś, pow. dzisieński, 3 okr.

adm., gm. drujska, 47 w. od Dzisny, 11 dm.,
137 mk., 14 prawosł., 123 katol. (1866).

Lebienica, mały zaśc. w pow. borysowskim,
w okr. police. chołopienickim, przy drożynie
wiodącej ze wsi Starzynek do Niedźwiedziów-
ki, ma osad 2; miejscowość głucha, grunta
lekkie. A. Jelski.

Lebieżany, wś i folw. w płd. stronie pow.
nowogródzkiego, w gm. nowomyskiej, w okr.
police. nowomyskim, nieopodal gościńca wiodą-
cego z mka Stołowicz do historycznej Połonki;
wś ma os. 10, folw. ma obszaru przeszło 538
mr. w glebie dobrej. | A. Jelski.

Lebino, niem. Zażeńn, wś w pow. lębor-
skim, ziemi pomorskiej. |
Lebioda. nazwa znanej powszechnie u nas

rośliny i zarazem przezwisko, które wraz ź ruską na-
zwą łabędzi: Zebied', dało początek nazwom: Zebiedzie,
Lebiedziów, Lebiedzin i t. p. :

Lebioda, Zebiodka, rz., prawy dopływ Nie-
mna, wpada pod mtem Orle (o3 w.), przyj-
muje rz. Zołudkę. Por. Gościłowce, Jelna, Ko»
niuszany, Gasparyszki i t. p. j

Lebioda 1.) zaśc. szlach. nad rz. Lebiodą,
pow. wileński, 3 okr. adm., o 31 w. od Wilna, .
2 dm., 9 mk. katol, 2.) Ł. Wielka, nad rz.
Lebiodką, folw. ks. Ogińskiego, pow. lidzki, 4
okr. admm., od Lidy w. 28, od Wasiliszek w.
14, dom 1, mk. prawosł. 25, katol. 17, cerkiew
drewniana (1866). Gmina L. ma 275 dymów,
3120 włośc. obojga płci. Składa się z 3 okrę-
gów wiejskich; 25 wsi. Okręgi te są: Tebioda,
Hołdowe, Skrzybowce. p:

Lebiodka, folw., pow. lidzki, par. Wasiliszki,
st. poczt. Szczuczyn litewski i Wasiliszki, o 6
mi] od Lidy. Do czasu uwłaszczenia włościan
w L. było rozległości 468 mr. ziemi n.-p. mia-
ry, a z przyłączeniem folw. Terespol, nabyte»
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go drogą kupra od Ludwika Tarnowskiego,

w którym było 198 mr. n.-p., razem było 666
mr.; ztych po uwłaszczeniu włościan zostało
się przy folw. Lebiodce 325 mr. n.-p., w tejj

liczbie zarośli leśnych 586 mr. a reszta grunta

orne w glebie dobrej i łąki, Folwark przywi-
lejem króla polskiego Zygmunta I wd.7 li-
stopaąda 1510 r. nadany dla dworzanina JKM,
Twaszki Ryłło Bykowskiego i następców jego
p. n. Dworzec, i od tego czasu prawie przez 4

wieki ciągle zostawał w posiadaniu tej familii,
przechodząc drogą spadku od ojca do syna, aż
do Jerzego Andrzejowicza Bykowskiego; ten
ostatni, mając jedyną tylko córkę Antoninę

w zamęzciu za Stanisławem Iwanowskim, jej
też i majętność tę zostawił, po zgonie której

jedyny syn jej inż. Leonard Iwanowski drogą
naturalnego spadku otrzymał tę spuściznę.
Majętność ta w przywileju króla Zygmunta I

| nazwana Dworzec (ze wsią Packi), w później-
szym czasie Lebiodką nazwana, jak świadczy
o tem dokument ugodowy z Janem Kwintą 12
lipca 1568 r., a to z powodu przeniesienia fun-

- dum dworu Dworzec na dziś egzystujące miej-
sce u żródła rzeczki Lebiodki; włościanie za8
wsi Packi przesiedleni do wsi Wojejkowce,
Wierzch-Lebiodki i zaścianków pod Świętem
i Rybaki; tam gdzie był dwór Dworzec i wś

Packi, dziś się zostały tylko uroczyska pod
temi nazwami, należące do folw. Lebiodka.

Nazwiska włościan po sprawdzeniu ze znajdu-
jącemi się w starem miejscowem archiwum do-
kumentami okazały się też same. Według spi-
sów zr. 1866 są tu w pobliżu. a) Ł., folw.

| pryw. nad rz. t. n., pow. lidzki, 3 okr. adm,,

o 24 w. od Szczuczyna, 28 mk. b) I. folw.
Reczyńskiego, pow. lidzki, 4 okr. adm., od Li-
dy o w. 39, od Wasiliszek w. 4, dom 1, mk.
katol. 10. ©) Ł., nazwa 3-ch folw. pryw. nad
strumieniem t. n., pow. lidzki, 4 okr. adm., od
Lidy ow.31, od Wasiliszek w. 5, mk. 38
wyzn. rzym.-katol, d) L., folw. Dąbrowskie-
go, pow. lidzki, 4 okr. adm., od Lidy w. 83,
od Wasiliszek w. 6, mk. wyzn. rz.katol. 41.
e) ., inaczej Zarzeczany, wś w gm. włościańs.
Zabłocie, pow. lidzki, 4 okr. adm., od Lidy w.
35, od Wasiliszek w. 7, dm. 7, mk. wyznania
katol. 85, izrael. 8. f) L.-Górna czyli Wierzch-
JL. wś w gm. Szejbakpol, pow. lidzki, 4 okr.
adm., od Lidy w. 42, od Wasiliszek w. 7!/,,
dm. 4, mk. 55 katol. g) li. Górna, okolica
szlach., pow lidzki, 4 okr. adm., od Lidy o w.
48 i pół, od Wasiliszek w. 10 i pół, dm. 4,
mk. 55 katol. (1866). Por. Horodno.

Lebiodka, wś, pow. orszański.
Lebiodka, wś wymieniona w XVIIIw. jako

należąca do klucza Możejków Wiśniowieckich.

Lebiodzkie Bojary, wś włośc. nad rz. Le-
biodką, pow. lidzki, 3 okr. adm., o 23 w. od
Szczuczyna, 8 dm., 82 mk. (1866).  
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Lebionka, rz., ob. Gwda.
Lebiszewo, niem. Zabussow, wś w pow.

słupskim na Pomorzu.
Leblawa, ob. Zmblewo.
Lebno (niem.), ob. Zedno.
Lebnoerhuette (niem.), ob. Zedińska huta.

Leboszowice, niem. Zeboschowitz, wś, pow.

toszecko-gliwicki, nad rz. Birawką, o 2 mile

od Gliwic, o pół mili od Sośniczowie, par, Pil-

chowice; 40 bud., 37 dm., 293 mk,, 34 osad,
Lebuno, niem. Zaduha, ob. Lebino.

Lebuchowa, ob. Ziduchowa.

Lebus, ob. Zudusz.
Lebynsteyn (dok.), ob. Zoewensiein.
Lec al. Zece (u Platera: Loczany, niekiedy

Lecko), niem. Lótzen (dok. Lehiczen, Letcken-

borg, „Lesken, Leeczen, Leticze, Neuendorf), mia-

sto powiat. w Prusach wschodnich, w obwodzie

regencyi gąbińskiej, pod 542 płn. szer. a

390 26” wsch. dłg. g., 11 mil od Grąbina, na

wąskim przesmyku między dwoma jeziorami:

Lewientynem (Niegocin) i Kisajnem (Staswin-

da), w romantycznem położeniu, które już

w przeszłem stuleciu wysławiali znawcy, jak

Helwing i Pizański. W mieście jest sąd zie-

miański, progimnazyum, nowy kościół ewang.,

2 piły parowe, browar, apteka, 3 lekarzy, 2

rzeczników, towarz. pożyczkowe, zap. spółka,

stacya płd.-wsch. kolei żel. o 69 kil. od Gra-

jewa, st. poczt. l-ej kl, i st. telegr., która r.

1877 wysłała 2731 depesz, za co wpłynęło do

kasy 1986 marek; liczba nadesłanych depesz

wynosiła 3081. St. poczt. zaś odebrała 1877

r. 179000 listów, a wysłała 181500 sztuk.

Przesyłek nadeszło 21654, wysłano zaś 14900.

Przekazów pocztowych odebrała poczta 10090

sztuk, reprezentujących 422188 marek; liczba
wysłanych stąd wykazów wynosiła 15751

z 831554 marek. Za portoryum wpłynęło
32770 mrk. Poczty osobowe idą do Węgobor-

ka i do Jańsborka, prócz tego urządzono pocztę

posłańcową do Kruglanek. Ledności liczono

1782 r. 1154, 1818 r. 1028, 1837 r. 1682,

1857 r. 2793, z których połowa mówiła po

polsku; 1861 r. było tu 3574 mk., 1875 r.

4045. Obecnie jest ich 4512; są przeważnie

wyznania ewang. Katolików jest tu bardzo

mało, skoro w całym powiecie leckim r. 1873

było ich tylko 316. Za czasów polskich, od r.

1740 począwszy, zjeżdżali dotąd ojcowie jezui-

ci z Świętej Lipki, po dwa razy na rok, by

odprawiać katolickie nabożeństwo. Od r. 1883
leży tu załogą pół regimentu ułanów, a w po-

bliskiej twierdzy Boyen — batalion piechoty.
Areał miasta obejmował 1857 r. 2455 mr. roli

ornej, 1277 mr. łąki950 mr. lasu; dm. mieszk.
było 150; fabryk, młynów i ś,ichlerzy 35,
innych budynków 275. Mieszkańcy trudnią

się rybołóstwem, rolnictwem i handlem drze-
wa, hodują także bydło i konie ną sprzedaż;
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niektórzy wyrabiają z czarnej koło miasta
znajdującej się ziemi gliniastej fajki. Jarmar-
ków jest corok 5: 4 na bydło, konie i towary
kramne i jeden na płótno 8 dni trwający. Lec
był oddawna umysłowem ogniskiem Mazu-
rów. Wyższa szkoła miejska, która zwłaszcza
w XVIII stuleciu w całych słynęła Mazurach,
zakres nauk tak dalece rozszerzyła, że abitu-

ryenci mogli z niej wstępować wprost do uni-
warsytetu., Między rektorami odznaczył się
mianowicie Wilhelm Horn, który ten urząd
piastował od r. 1726—1774, I dziś jeszcze
zajmuje L. pod naukowym względem pierwsze
miejsce na Mazurach. Stąd rozchodzi się corok
Kalendarz M. Gerssa na całe Mazury; tu co
tydzień wychodzi jedyne polityczne czasopi-
smo mazurskie w polskim języku p. t. „Gazeta
Lecka'. Redaguje ją wymieniony dopiero M.
Gerss, Każdy numer przynosi artykuł wstę-
pny różnej treści, podający po większej części
referaty z działalności sejmu albo parlamentu
w Berlinie. Dalej idą: Nowiny z prowincyi
zawierające drobne wiadomości z miasta i oko-
lic wschodnio-pruskich; przegląd p. t. „Zda-
rzenia w Kuropie i w krajach zaeuropejskich''
rozpoczyna się stereotypowo od podawania
nowiny, że ,„„Najjaśniejszy cesarz zaś rzeźko i
zdrowo i t. p. Niekiedy spotykamy się z ja:
ką korespondencyą i to z bardzo różnych
miejsce. Ponieważ redaktor teraźniejszy rymu-
Je z wielką łatwością, dla tego teź w jego pi-
semku zastajemy sporo poezyj. Wszystkie
większe święta, jak Nowy Rok, Gody, Wiel-
kanoc witają się wierszem, Nawet zaproszenia
do przedpłaty kwartalnej bywają wierszowa-
ne. fównież wierszem podane są „„Zagadyw-
ki*, pojawiające się co kilka numerów. Inee-
ratów brak prawie całkowicie. Oo się tycze
iendencyi „(Gazety Leckiej*, ta jest antykato-
licką i antypolską. (Ob. ciekawą monografią
S. p. dr. Ossowskiego p. t.: „Przyczynek do
diteratury mazurskiej*, Poznań 1882 r., str.
29—47). Publikacye p. Gerssa zawierają bo-
Saty materyał nazw miejscowych, odnoszących
Się do wszystkich niemal powiatów mazur-
skich, W L. też urodził się 1838 r. Wojciech
Kętrzyński. Na granicy starych terrytoryów
Pruskich Grołędzi (por. Galindya) i Sudowii,
Bdzie już za czasów pogańskich Prusaków stał
$Tód obronny (Voigt, Gesch, Preussens, I, str.
497), założył komtur brandenburski Meinhard
V. Querfurt r. 1285 zamek lecki, który później
był siedzibą wójtów krzyżackich. Według
OPPena atoli, najlepszego może znawcy Prus
Tzyżąckich, datuje pierwsza wzmianka o zam-
U leckim z czasów w. mistrza Dyterycha vV.

zllenburg (1835—1341). Z wójtów leckich
SU są: Jam v. Breitenbach 1418, Henryk v.
Stegelicz 1437, Kaspar v. Gotze (Gótz, 1440—
441), Ekhart Vogt 1444, Jakub Reiff, zwany

Słownik geograficzny. Tom V. -— Zeszyt 50.
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Walter 1489, Dyterych v. Babenhausen 1508:
i Jakub Reiff zwany Walter 1511. (Ob Voigęż
Namencodex str. 92), Obok zamku istniała ju -
wXIV w. osad a Nową Wsią (Neuendorf) zwa
na, którą r. 1861 Kiejstut wraz z zamkiem
zburzył i spalił (Seript. rer. prus. II, 527).
W 13-letniej wojnie (1454—66) stanął i Lee
po stronie Polaków, zamek zaś, który się nie
chciał poddać, uległ wówczas (1455) ponownie
zniszczeniu. Ale jeszcze tego samego roku z0-
stali sprzymierzeni z Polakami Prusacy pobici
pod Rynem i wiedy krzyżacy znówzajęli mia-
sto Lee, z którego ich atoli następnego roku
(1456) Polacy: znów wypędzili (Voigt, VILI,
474). Po drugim pokoju toruńskim wzniósł się
zamek na nowo z gruzów. R. 1475 odnowił
Bernard v. Balzenhofen komtur brandenburski,

staroście i mieszkańcom Nowej Wsi i L. pier-
wotny przywilej na 60 włók nad Lewienty-
nem, Starosta dostaje 6 włók ziemiańskich,
pleban 4; ssta ma być w posiądaniu wsi; do
niego należy niższe sądownictwo, oraz 3-ci
fenig z grzywien wyższego sądownictwa, Mie-
szkańcy płacą zakonowi od każdej włóki po 1
wiardunku zwykłej monety pruskiej, odpra-
wiają tłokę rocznie przez 14 dni w zamku -
leckim i obowiązani są postawić most przy Le-
wientynie i utrzymywać go; plebanowi winni
dawać rocznie 4 szelągi, zagrodnicy zaś po 2
kury. Prawo magdeburskie zamienia im kom-
tur na chełmińskie; Dan w Leeu w ponie-
dziąłek po niedzieli czarnej r. 1475. Z przy-
wileju wynika, iż okolice L. obfitowały wów-
czas w rozmaite zwierzęta, cenione już to dla
futra, już to dla mięsiwa. Dziś nie ma tam już
ani śladu większej części tych zwierząt. Z pó-
źniejszych wiadomości o L. zapisujemy porząd-
kiem chronologicznym następujące (Gisrsz
1852 r. zamieścił w „,N. P. P. Blaetter'*, kro-
nikę miasta L.). R. 1488 nadaje Jan v, Tieffen,
komtur brandenburski, Szymonowi Bredyń-
skiemu nową karczmę w L. z Ż włókami na
prawie chełmińskiem. Gdy r. 1525 po nie-
szczęsnym traktącie krakowskim Prusy wscho-
dnie zostały zamienione na księstwo świeckie,
nastąpiła reorganizacya kraju, i wójtostwo le-
ckie, które w XV w. ciągnęło się aż do grani-
cy litewskiej, zostało zamienione na powiat,
na którego czele stali starostowie. Starostami
leckimi byli: Fryderyk Herr zu Heydeck
1525—1536; wdowa po nim zatrzymała staro-
stwo w zastawie; zawiadowca Dytryk von Bo-
bershausen 1526; Dytryk von Schlieben, radca
i marszałek 1531; Jerzy von Lótzen 1540;
Jerzy von Krósten 1548—1555; Fabian von -
uehndorff 1544—1576; Hans von Ostau 1579
—1589; Kasper von Lehndorit 1589—19590;
Fabian von Lehndorif (1591—1599); Henryk
von Kónigseegg 1613—1642; zawiadowca Ka-
sper von Lehndorff 1615 i Fabian von Lehn-

8
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dorit 1640; Jakub von Finck 1642—-1662; Da-
niel von Tettau, radea trybunału; Fryderyk
Wilh. von Canitz 1684—1690; Jerzy Krnst
von Schlieben, radca ziemiański, 1690 —1698;
zawiadowca Andrzej von Lesgewang, radca
trybunalny q 1784; Fryderyk Krysztof hrabia
zu Dohna 1702—1708; zawiadowca Jan Fry-
deryk Schenk 1704—1714, Jerzy Fryderyk
von der Ałbe, major 1703—1712; zawiadowca
Karol Wilhelm Finck, hrabia zu Finckenstein
1708—1714; Jan Dytryk von Kunheim 1712
—1724; Gerhard Ernst hrabia von Lehndorft,
major heski, 1724—174l; zawiadowca Ernst
Bogumił von Proeck -; 1737 i Bogumił Schenck
zu Tautenburg 1742—1751; N. N. von Kleist,
kapitan przy gwardyi 1756; Adam Wilhelm
von Rochow, porucznik -+ 1779. R. 1544i12
grudnia 1571 bawił ks. Olbracht Fryderyk
w L., gdzie mu mieszkańcy złożyli hołd homa-
gialny. Z 28 paźdz. 1563 r. warto zapisać
przywilej, mocą którego ks. Olbracht nadaje
pisarzowi wojtowskiemu Kasprowi Skinbrecher
2 włóki i 6 mr. z obowiązkiem płacenia rocznie
6 grzywien czynszu i dostarczania eo rok 2-ch
podwód dla poczty na 5 mil drogi. R. 1578
wyniósł ks. Olbracht Fryderyk (1568—1578)
Nową Wieś do rzędu miast i wyznaczył dla
niego na prawie chełmińskiem 35 włók roli
i 4 wł. lasu, nie rachując 4 wł., które pleban,
oraz 6 wł., które 3 karczmarze na własnych
przywilejach posiadali. Miasto miało się na-
zywać Lec i posiadać 4 jarmarki na rok i je-
den targ tygodniowy, który się miał odbywać
co poniedziałek, Zapis powyższy zatwierdził
r. 1612 ks, Jan Zygmunt i dołączył doń nowe
przywileje, nadając miastu 10 włók boru
we wsi Jeziorowskiem, wsi w dzisiejszym po:
wiecie węgoborskim położonej, z obowiązkiem
płacenia rocznie 3 grzywien czynszu i 50 grz.
zakupnego od włóki; zastrzega sobie jednak
polowanie. Obdarza także miasto herbem za-
wierającym 3 okonie, z których większy ma
być w środku, a dwa mniejsze po bokach. 18
czerwca 1610 r. zatwierdza ks. Jan Zygmunt
statuta cechu szewckiego w L. R. 1612 został
wybudowany ratusz a r. 1638 pierwszy ewan.
kościół murowany, ale bez wieży, którą dobu-
dowano dopiero w 9 lat później r. 1642. Pier-
wszy ewang. proboszcz nazywał się Kasper
Dannovi. R. 1625 mieszkają w L. prócz nie-
których Niemców przeważnie Polacy. I ele:
ktorowie brandenburscy, którzy r. 1618 zostali
dziedzicznymi Prus książęcych, starali się e do-
brobyt miasta. R. 1645 zawiązało się w mie-
ście towarzystwo strzeleckie, a ks Fryderyk
Wilhelm zwolnił każdorocznego króla kurko-
wego od wszelkich podatków, mocą przywileju
z d. 15 lutego 1645 r. Tenże sam elektor na-
dał 15 maja r. 1658 miastu4 wł., zaś 26 maja
1656 r. odnowił miastu zapis na 4 włóki, od 
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których płacili po 15 grzywien. W XVIIi
XVIII w. istniały w L. następujące cechy:
szewców, kuśnierzy, krawców, piekarzy, tka-
czy, kowali i ślusarzy. Targ, który się przed-
tem odbywał w poniedziałek, przełożony z0-
stał na czwartek rozporządzeniem rządowem
z d. 19 paźdz. 1690 r. Podczas drugiej wojny
szwedzkiej (1655—1660) wzięli Polacy sztur-
mem L. 10 lutego 1657 r., przyczem miasto

niemal do szezętu zgorzało. Ocalał tylko za-
mek, kościół i ratusz. Owczesny dyakon An-

drzej Wedeke, który w następną niedzielę

miał objąć urząd proboszcza, ratował się wtedy
ucieczką do Królewca i pozostał tam, aż stanął

pokój w Oliwie (1660). 24 sierpnia 1669 r.

odnowił Fryderyk Wilhelm na życzenie mie-

szczan stary ich przywilej. Potwierdził im ich

posiadłości, zastrzegajac sobie tylko dawny

czynsz; miąsto miało i nadal rządzić się pra-

wem chełmińskiem; rada miejska i sędziowie

mieli być zbierani w obecności starosty co rok

w niedzielę Reminiscere; poborcy mieli za-

wsze na końcu roku składać rachunek; od sądu

wolno było mieszkańcom apelować do starosty,

a od niego do elektora. Od kar sądowych

miało miasto pobierać trzeci fenig, kary pienię-

żne za pokaleczenie i pobicie mają się należeć

sędziemu samemu. Targowem dzieliło się mia-

sto z zamkiem do połowy. Dochód z jatek

piekarskich, rzeźnickich i z balbierni wpływać

miał do kasy miejskiej, W Lewientynie mogą

mieszkańcy łowić ryby, ale tylko małemi na:

rzędziami dla własnej potrzeby; kto chce uży-

wać większych sieci, winien rocznie płacić 10

marek do zamku. Warzenie i sprzedawanie

piwa dozwolone jest tylko właścicielom włók,

nie zaś zagrodnikom i budnikom. 26 listopada

1686 r. zgorzała znów większa część miasta;

spaliło się wtedy 73 domów mieszkalnych wraz
z kościołem, tylko wieżę zdołano uratować.

Z r. 1696 zapisujemy wiadomość, że dotych-

czas nauczyciel i organista bardzo źle byli wy

posażeni, skoro na obiady koleją chodzić mu-

sieli od jednego mieszczanina do drugiego. Po-

nieważ ta „mensa ambulatoria'* dawała powód
do licznych skarg, dla tego rozporządził 13
grudnia 1696 starosta G. F. v. Śchlieben, że

odtąd tak nauczyciel jako i organista pobierać

mieli każdy 25 pol. zł. quartaliter anticipando.

10 czerwca 1705 r. nabyło miasto 5 włók lasu.

Po 6 wolnych latach miała kasa miejska od

każdej włóki płacić 12 grz. do szkatuły króle-

wskiej. R. 1709 odbudowano kościół i spra-

wiono trzy nowe dzwony, Straszny mór, któ-
ry odr. 1709—1714 nawiedził całe Prusy,
grasował i w L., gdzie umarło 800 osób. Nie-

które, choć w pobliżu miasta położone wsie, jak
np. Kamionki, tylko 1'/, mili odległe, zostały
całkiem wolne od tej dżumy. Dla tego też tu -
się odbyła introdukcya nowo do L. powołane-
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g0 pastora Korsepiusa. Gdy mór już ustał,
przedstawiło się mieszkańcom L,, w którym się
osiedlili nowi koloniści, rzadkie zaiste widowi-
sko, że w ostatnią niedzielę przed postem r.

1710 aż 64 par naraz wzięło ślub wkościele
leckim. Toeppen jednak utrzymuje, że się to
działo już r. 15738. Podczas 7-letniej wojny
(1756—1763) ucierpiał L. znów wiele od Ros-
Syan, a 5 marca 1758 musieli mieszkańcy na-
wet hołd składać Elżbiecie; dokument, zawie-
rający formułę przysięgi, przechowuje się po-
dziśdzień w archiwum miejskiem. Po ukończo-
nej wojnie nastały dla L. lepsze czasy. Wy-
budowano wiele nowych kamienie, które były
ozdobą miasta. R. 1772 połączono jez. Lewien-
tyn z Mamrami spławnym kanałem, przez co
handel miasta znacznie się podniósł. Niestety
8 marca 1786 r. podłożyła jakaś służąca przez
zemstę ogień, który zniszęzył około 100 bu-
dynków. Podpalaczka została za to straconą,

A jej ciało spalono publieznie przed miastem.
„1806 przechodziło tędy wojsko rossyjskie

pod wodzą jenerałów Tettowa i Warnekiego
u Pieckom (Peitschendorf), W styczniu na-

stępnego roku (1807) maszerowały znów zna-
czne oddziały rossyjskiej armii pod dowódz-
wem Benningsena przez L., a jednego dnia
nawet 6000 wojska rozkwaterowało się w mie-
s€le, Pobite armie rossyjska i pruska skon-
tentrowały się pod Licbarkiem, a w L. urzą-
dzono dla nich piekarnię polną i duży maga-
Łyn, które niedługo potem dostały się w ręce
famcuzów i Polaków; 8-go bowiem dnia po
iówie pod Iławą przybył tu szwadron polskich

u anów, których karność nawet niemieccy
Tonikarze bardzo chwalą; ich dowódcą był

Porucznik Mensch, który od mieszkańców re-
„Wirował tylko 12 najlepszych koni. Naza-
_ stanęły tu 2 pułki wojska polskiego pod
owództwem generałów Zajączka i Dąbrowskie-

80; wojsko rozkwaterowało się po za miastem.
zk ze swoim sztabem stanył kwaterą
- mieście, Dąbrowski w zamku. Na ich utrzy-
Amie wydało miasto podobno 20000 talarów.

ARS6 roku (1807) panował w L. między by-
- straszny mór; padły wtedy niemal wszyst:

wiaż onie i woły, tak że nie można było upra-
ser roli, w skutek czego między mieszczana.-

klga; ała wielka nędza. Ale i inne jeszcze
neg, | dokuczyły miastu. R. 1811 z powszech
siku na Mazurach nieurodzaju nastał wielki

a' a następnego roku miasto znów ucier-

skich, g2rzechodzących tędy pułków francu-
ról enerałowie renóe i Grouchy i: wice-
ag joski Fugeniusz mieli tu po kolei swoje

ciągu 27 Jednego razu maszerowało w prze:

Przez 4 godzin 60000 wojska z 120 armatami

r, 818 W grudniu r. 1812 i w styczniu

mii £ wracały tędy niedobitki świetnej ar-
"ameuskiej, Gdy Prusy wypowiedziały  
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wojnę Napoleonowi, stawiło miasto własnym
kosztem 70 żołnierzy; wydano na nich 2000
tal. Po pokoju wiedeńskim (1815) dobrobyt
miasta począł się znów wzmagać. 30 i 31 paź-
dziernika 1817 r. obchodzono w mieście 300-
letnią rocznicę reformacyi. W sobotę 17 stycz.
1818 r. srożył się tu gwałtowny wicher, który
zniszczył blisko *|, lasów leckich. Trwał ten
uragan od 4 z południa aż do 11 godziny
w nocy. l września 1818 został L. wyniesio-
ny do rzędu miast powiatowych, z czego dla
miasta znaczne wynikły korzyści, 8 kwietnia
1822 r. zniszczył ogień ponownie niemal całe
miasto: zgorzało wtedy 205 budynków, między
nimi 50 domów mieszkalnych, 9 śpichrzów, 4
młyny, 74 chlewów, 52 stajen, 9 browarów,
kościół, szkoła, ratusz, plebania i szpital; tak
że musiano prawie całe miasto na nowo odbu-
dować. Nowy kościół ewang. został 23 wrześ.
1827 r. poświęcony. 3 czer. 1845 r. bawił król
Fryderyk Wilhelm IV w L., gdzie oglądał
roboty około pobliskiej twierdzy Boyen, W po-
dróży z Ządzborka do L. zwiedził król górę, na

granicy powiatowej się znajdującą. (rórę tę
ozdobiono potem plantacyami i pomnikiem, i
nazwano ją królewską górą. 18 czerwca 1854
r. bawił tu znów król pruski; w Rynie wsiadł
na statek parowy „,Mazovia*, który go prze-
wiózł aż do Guzianki, skąd jechał powozem
dalej do Jańsborka. Roku 1857 połączono
Jańsbork, Lec i Węgobork ze sobą 117, mili
długim kanałem, ciągnącym się przez trzy
duże jeziora: Sniardwy, Lewientyn i Mamry.
Koszta tej kanalizacyi wyniosły wprawdzie
81486 tal., ale handel miast tych przez to
znacznie się powiększył, do czego się nia mało
przyczynia zbudowana r. 1868 kolej żelazna
idąca z Królewza na Bartoszyce, Lec i Ełk aż

do polskiej granicy. Pudajemy też kilka szcze-
gółów o twierdzy Boyen, tylko 800 kroków
na zachód, od L. oddalonej, Już we franeuskiej
wojnie z r, 1806—1807 wykazało się strate-
giczne znaczenie jeziór mazurskich, stanowią-
cych dla armii, ze wschodu na żachód lub od-
wrotnie się posuwającej, nieprzezwyciężoną
prawie tamę. Jeziora mazurskie ciągną się

bowiem prawie wszystkie z płd. na płn. i są
z sobą złączone, a tylko wąskie przesmyki dzie-
lą jedno od drugiego. Taka cieśnina znajduje
się także między jeziorem Lewientyńskiem
a Kisajnem; na niej zbudowane miasto Lec.
Już roku 1816 zwrócił generał inżenieryi von
Girollman królowi uwagę na to, że to ważne
miejsce koniecznie fortecą zabezpieczyć trzeba.

Ale dopiero r. 1848 plan ten został przez króla
potwierdzony; zabrano się też wnet do prac
przedwstępnych, a 4 września r. 1844 ówcze-
sny minister wojny gen. von Boyen, od któ-
rego ta nowa twierdza wzięła swe miano, po-
łożył kamień węgielny, Brak jeszcze wysu-
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niętych fortów, które, wskutek donośności no-
wych dział, trzeba będzie zbudować daleko na-
około miasta. Przez kolej południowo-pruską
i dworzec w L. się znajdujący nabrała twier-
dza Boyen jeszcze większego znaczenia; mo-

żna ją nawet uważać za przedmurze Kró-
lewca. W razie wojny może tu załogować
3000 żołnierza. Bąszt jest sześć; trzy nazy-
wają się: Leopold, Ludwig, Hermann, według
imion chrzestnych gen. Boyen, a drugie trzy:
Recht, Licht, Schwert, według dewizy jego
herbu. Powiat lecki leży w południowej części
gąbińskiego obwodu regencyjnego, między
397113950” wschd. dłg. a53”51 154” 6
płne. szer., graniczy na zachód z pow. rastem-
borskim i ządzborskim, na płn, z węgoborskim
i oleckowskim, na wsch. z oleckowskim i łe-
ckim, na płdn. z ządzborskim, łeckimi jańsbor-
skim. Największa rozległość na wzdłuż z
zach, na wsch. wynosi 7 mil; w szerz, od płn.
na płdn., 3 mile. Obszar ziemi wynosi 16'/,
m. kw., czyli 59.527 ha. Pow. lecki jest prze-
ważnie górzysty i leży 500—800 stóp nad pa»
ziomem morza. Całą tę okolicę nazywają dla
tego mazurską Bzwajcaryą. Znaczniejsze wzgó-
rza są: Pucicha i Karaszówka przy Wydmi-
nach, góra Lisia i Strzykowa przy Cybulkach,
Tysiące przy Szemionkach, góry Jelenie przy
Jadamkach, góra Sowia i Kozia przy Krupli-
nach, góry Orle, Jeziorki i Usranki przy wsiach
tejże nazwy. Na ostatnich znajdują się głazy
erratyczne w takiej ilości, że uprawianie roli
miejscami jest całkiem niemożebne. Dla wy-
sokiego położenia powiatu, nie mniej także
z powodu lodów, zbyt długo po licznych je-
ziorach i błotach, które nie mają żadnego od-
pływu, aż na wiosnę się trzymających, jest tu
klimat nieco zimniejszy, siewy wiosenne i roz-
wój roślin późniejszy niż w przyległych po-
wiatąach. Za to jesień tu piękna, a lato nie
za gorące, bo nad rozlicznemi jeziorami powie-
trze zawsze jest chłodne. +anują tu przewa-
żnie płn, i płdv. wiatry; 40 osad cierpi od
gradobicia znacznie częściej niż inne, to też

przy zabezpieczeniu wyższą muszą płacić ta-
ksę od innych. Pod względem geologicznym
liczy powiat lecki gleby gliniastej mil kw.
0.03; mięszanej 9.79; piaszczystej 2.43; torfo-
wej 1.90; wody zajmują 2.09 m. kw. -Z rzek
zasługuje na wzmiankę tylko Gawlik, wypły”
wa z jez, Gawlik w pow. leckim, przerzyna
ten pow. w kierunku płdn., wstępuje potem
w pow. łecki, przechodzi tu przez jez. Henzle-
wo i wpada do Ułówki, jez, stojącego w związ:
ku z jez. Laśmiady zwanem. Większych je-
ziór liczą 47. Wiele z nich stoi z sobą
w związku za pomocą małych kanałów i od-
dawają na dwie przeciwne strony swe wody;
jedne mają odpływ ku płdn. przez Śniardwy
(Spirding-See) do rz, Fisz, Narwi, Bugu i Wi-

| leckiego.
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sły, a przez nią do Bałtyku; tych jest 10.
Drugie, których jest 36, odpływają na północ
do Lewientyna. Stąd uprowadza rz. Węgo-
rap (Angerapp) ich wody do Pregoły, która
przez zatokę fryską także się łączy z Bałty-
kiem, Tak więc dążą te mazurskie wody, choć
przeciwnemi stronami, jednak do wspólnej me-
ty. Znaczniejsze pomiędzy wspomnionemi co
dopiero jez. są: Kisajno, Dargajny, Kruklin,
Wydminy, Gawlik, Jagodne, Górkło, Tałty,
Ryńskie, Mioduńskie, Dobskie (dok.), Beld-
furtskie (dok.), Dejguń (dok.), Biała (dok.
niem, Bill), Buwełno i Henslewo. Wszystkie
jeziora zajmują szóstą część powierzchni pow.

Są tu oprócz tego duże błota i tor-
fiska, dotąd jeszcze nie osuszone. oli ornej
ma pow. 175198 mr., ogr. 651 mr., łąk 56471,
pastw. 38637, lasów 25638, pokładów torfo-
wych 1905 mr. kw., nieuż, 440 mr. Uprawa
roli na wiosnę rozpoczyna się zwykle w trze-

cim tygodniu kwietnia i trwa aż do 6 czerwca,
sieją po kolei najprzód groch, owies, jarkę;
później kartofle, jęczmień, len, rzepak i bukwi-
tę. Prócz tego uprawiają pszenicę, żyto 1 ko-
niczynę. Kartofle wybierają około 1 paźdz.,
rzepak żniwią najwięcej na początku lipca, ży-
to-na końcu lipca, pszenicę w połowie sierpnia.
Około św. Jana odbywa się pierwsze sianożę-
cie, drugie w środku sierpnia, Jarzyny i owo-
ce nie udają się w skutek zimnego klimatu,
Oprócz zwyczajnej mierzwy używają także
guana; na większych dobrach jest płodozmian
il-polowy, na mniejszych trzymają się jeszcze
starego 3-polowego systemu. Morga roli wy*
daje przecięciowo 5—10 korcy pszenicy, 3—10
korcy żyta, 4—10 korcy jęczmienia, 3—10
korcy owsa, 4—10 korcy grochu, 380—70
korcy kartofli, 10—20 centn. koniczyny, Ko
ni było 1878 r. 7225, bydła 15015, owiec
44182, świń 8304, kóz 31, ulów 1692. Jeziora
są po większej części fiskalne, ale włościanie
mają w wielu miejscach od dawna wolne ry-
bołóstwo. Zazwyczaj tylko zimową rybitwę
wydaje rząd dzierżawcom, często żydom, któ»
rzy ułowione ryby odstawiają po największej
części w beczkach solone, albo też świeże
w łodziach do Warszawy. (Całkowity dochód
rządowy z jeziór mazurskich wynosił 1878 r.
17000 tal. Jeziór tych strzeże 20 urzędników.
Najczęściej znachodzą się następ. gatunki ryb:
sztynki, białoryby, płocie, szczupaki, okonki,
leszcze, morenki, węgorze, łososie, minogi a tak-
żeraki, Osad jest 156, pomiędzy temi 2 miasta:
Lec i Ryn; jedno targowisko Wydminy; dóbr
ryc. 14, folw. 12, więk. posiad. 16, wybudo-
wań 23, młynów 2, osobnych domów 2, jedna
forteca (Boyen), | zakład karny dla kobiet, 2
domeny królewskie, 85 gbursk. wsi. bBudyn-
ków było 1878 r. 10001, ito publicznych 152,
pomiędzy temi dla kultu 9, dla szkół 72; pry
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watnych 8425, a mianowicie dm. mieszk. 3631,
młynów 49, fabryk i magazynów 280, zabu-
dowań gospod. 4465. Za włókę chełm. płacą
140—3300 tal., czyli 2—50 tal. za mr. Po-
łudniowa wschodnio-pruska kolej przechodzi
przez pow. na dłg. 5.87 mil; dworce są w Styr-
ławkach, LecuiWydminach. Prócz tego są
2 państwowe bite trakty: 1) z Leca na W.
Styrławki (Gr. Stiirlack) do granicy pow. ra-
stemborskiego, 2.6 m. dł.; 2) z Rynu do Styr-
ławek 1.19 m. dłg. Powiatowe bite trakty
są następ.: 1) lećko-węgoborski 1 m. dłg.; 2)
lecko-jańsborski 2.86 m. dłg.; 3) wydmińsko-
margrabowski 1.81 m. dłg.i 4) ryńsko-ządz-
borski przez Mikołajki 1.01 m. dłg. Po zwy-
czajnych drogach jest komunikacya z powodu
górzystego położenia czasami utrudniona, mia.
nowicie na wiosnę i w jesieni; zimą zaś jest po

lodzie na gęstych jeziorach znacznie ułatwio-
na. Wodna droga umożebniona jest przez
kanał zbudowany r. 1764, który łączy Śniar-
dwy z Lewientynem i służy niemal wyłącz-
Rie do spławiania drzewa z borów jańsbor-
skich. Pod względem melioracyi zasługują
ną wzmiankę osuszone obszerne bagna sta-
świńskie, gdzie obecnie są żyzne łąki; spusz-
ezono także jez. Kruklińskie i jez. Wąż i osu-
szono błota niedlickie. Jez. wydmińskie spusz-
czono o 8 stóp r. 1867, przez co zyskano 800
mr. dobrej roli, Ludności liczono w pow. le-
ckim 1873 r. 38830, niemców 20465; tylko po
polsku mówiących 18364, podczas kiedy 1837
Y. było 21207 Polaków i 3086 Niemców; skąd
Wynika, że germanizm robi tu wielkie postę»
BY. (o do wyznania było 1873 r. 38258 ew.,
316 katol., 40 sekciarzy, 44 dysydentówi 172
Żydów, którzy w L. mają swoją synagogę. R.
1875 liczono 39992 mk. Kościołów jest 9,
duchownych 11, szkół publicznych 73, prywa-
inych 4, do których uczęszcza 34 chłopcówi

dziewczat. Nauczycieli było razem 98,
"auczycielek 25, dzieci szkólnych 7514; chłop-
ów 3463, dziewcząt 4051. Ubogich, których
POW.utrzymywać musi, było 1873 r. 648;
sły SAO na nich 6916 tal. Odr. 1867 wzro-
nyc ludność o 259 dusz czyli o 6.66 proc. Na

e kw. przypada 2495 dusz. Ludność tru-
x Się głównie, bo aż 80 proe., rolnietwem,
7 zba rzemieślników wynosi 12 proc., czyli
sa Lecu i Rynie jest ich 210, na wsiach
a= Handlem zajmuje się w 2 miastach 46
5 = Lekarzy było r. 1874 w całym pow.
|.” L. 3, w Rynie i, w Wydminach 1;
RR 3, po jednej w każdej z co dopiero wy-
się zk miejscowości. Jarmarki odbywają

nie SZYWL., 4w Wydminachi6razy w Ry-
Stącyj poczt. jest 7: w L., w Rynie,
Yrławkąch, Miłkach, Zelkach (Neuhof),

tylk Ydminach i w Orłowie. St. telegr. jest
owL Przemysł fabryczny znajduje się

1 .
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na niskim stopniu: liczą tylko młynów wo-
dnych 2, olejowych 12, garbarni 2, tartaków
2, wiatraków 16, gorzelni 1ó, browarów 7, ce-
gielni 5, fabryk octu 5, mydła 1, pieców do
wypal. wapna 3. Oprócz tego są w Rynie 2
parowe tartaki, aw L. 1 il fabr. machin.
Dość znacznym jest przemysł tkacki; w samym
L. jest w zakładzie karnym 67 warsztatów.
W pow. liczą prócz tego 2360 warszt, płótna
a 53 warszt. bawełny i 2. innych tkanin.
W żniwa płacą chłopu 10 sbr., kobiecie 5 sbr.,
w zimie chłopu 5, kobiecie 3 sbr. przy 8-go-
dzinnej pracy. W r. 1873 opuściło pow. 80
osób, przybyło z Rossyi i naturalizowało się 9.
Parafij lut. jest 8. L. obejmuje 24 wiosek,
Miłki 20, Zelki 12, Orłowo 7, Ryn 29, Ry-
dzewo 9, Styrławki 6, Wydminy 12. Kato-
licy pow. leckiego należą do dekanatu reszel-
skiego, nie posiadają żadnego kościoła; naj-
bliższy kościół katol. jest w Ełku, gdzie jest
stacya misyjna, utrzymywana przez towarzy-
stwo św. Wojciecha i Bonifacego. Dawniej,
około r, 1550, znajdowały się kościoły katol.
w L., w Miłkach, Wydminach, Rynie, Juchach,
Styrławkach, Rydzewie i w Orłowie, Pro-
boszez katol. w L. posiadał 4 włóki na pod-
stawie przywileju z r. 1475. Zkatol. pro-
boszezów leekich wymieniają starsze źródła ks,
Macieja z Brzostowa w dyec. płockiej (1481),
ks. Jana także stamtąd (1484)iPiotra(1531).
Podatków płacił pow. lecki r. 1872 od grun.
10973 tal. 2 sbr. 7 fen., od budynków 3306
tal. 14 sbr., od dochodów 1254 tal., klasowego
20393 tal., od procederu 2280 tal. Do sejmi-
ku pow. należało 1873 r. właśc. dóbr rye. 14,
dóbr chełm. 5, deputowanych miast 8 (52 L.
i3 z Ryna), ze wsi 3. Do parlamentu wybie.
ra pow. lecki razem z pow. węgoborskim | de-
putowanego. Sąd powiat. jest w L.; do niego
należy także komisya sądowa w Rynie. Dla
parafii wydmińskiej, orłowskiej i dla Nowego
Dworu (Neuhoff), odbywają się 8 razy do ro-
ku kadencye sądowe w Jańsborku. W końcu
nadmieniamy, że dzisiejszy pow. lecki został
zaludniony dopiero w XIV, XViXVI wieku,
przeważnie przez kolonistów polskich. Zało-
żono wprawdzie także niektóre wsie niemieckie
i osiedlono niektórych Niemców, ale żywiołu
polskiego było w eałym powiecie tyle, że śród
niego Niemcy nie: zdołali się utrzymać. We-
dług Kętrz. (O ludn. pols. 486—497) i Toppe-
na (Gesch. Masurens, str. 110—11I) otrzy-
mały swoje przywileje, albo zostały założone:
W. Styrławki r, 1387, M. Styrławki r. 1407,
Kamionki r. 1436, Płociczno 1488, Grzybowo
1440, W. Konopki, Miłki i Staświny 1475,

Śpierst 1480, LipieńskieiWosewo 1487, Ko-
żuchy 1549, Kruklin 1552, Szezybały 1554, Pa-
protki i Siedliska 1555, Sulimy 1563, Rydze-
wo, Kozin i Marcinową wola1571. Ze szlachty  
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polskiej znajdujemy w różnych czasach nastę=
pujące familie: Bibersteinów w Pierkunowie,
Borowskich w Bogaczewie, tamże i Bulow-
skich, Drygalskich w Rantach, Grardlińskich
w Grzybowie, Kowalewskich w Martyanach,
Łosiów w Dejguniu i Fuledzie, Moczy-
dłowskich 'w Bogaczewie. (Główne źró-
dło: Weiss, Preussisch-Littauen und Masuren,
1878). - Kś, F.iKś. Fr.

Leć, Zedź, os., pow. włodawski, gm. i par.
Hańsk (ob.). W 1827 r. 2 dm., 9 mk. Nie za:
mieszczona w spisie urzęd. z 1878 r.

Lece, ob. Zec, niem. Zoetzen.
Lech, Zeszek, bądź to skrócone formy imienia

Bolesław (Bolech), bądź samoistnego imienia Zech,
dały początek nazwom: Zechowo, Leszkowice, Leszno
(o ile ta ostatnia nazwa nie powstała z formy leszcz-
no, odpowiedniej formom: brzeźno, dębno, lipno, wierz-
bnó). Nazwy: Łesialci, Lesiewo zostają zapewne też
w związku z imien. Zech (Lesiek, syn Lecha). Br. Ch.

Lech, jez. w dobrach Kublicze (ob.).
Lechacz, potok górski, wypływa w lesie

Stodole, na południowo-zachodnim stoku góry
Kropiwniczka, szczytu w Minczolskim grzbie-
cie, na obszarze wsi Bachnowatego, w pow.
Turka; płynie doliną leśną na południe przez
obszar Zawadki i wpada w tejże wsi z pra-
wego brzegu do Zawadki. Długość biegu wy-
nosi 5 kil. Br. G.

Lechanice, wś, pow. grójecki, gm. Lecha-
nice, par. Wrociszew, W 1827 r. 23 dm., 182
mk. Gm. L. należy do sądu gm. okr. II
w Warce, gdzie też i st. poczt.; ma obszaru
11348 mr. i 3004 mk. (1867 r.).
Lechartowitz (dok.), ob. Zenariowice.
Lechlicz, Lehlicz, struga wpadająca do

Dniepru w Rzyszczowie. E. R.
Lechlin 1.) olędry, pow. wągrowiecki, 10

dm., 80 mk., 30 ew., 50 katol., 40 analf, 2.)
L., wśi dom., pow. wągrowiecki, 2 miejsc.:

" a) wś; b) dom.; dom. ma 3074 mr. rozl.; 27
dm., 296 mk., 20 ew., 276 katol., 125 analf.
Kościół katol. paraf. dekam. rogozińskiego.
Poczta i tel. w Skokach (Schokken) o 4 kil.,
st. kol. żel. w Rogoźnie o 11 kil. Dom. jest
własnością spadkobierców p. Magdaleny Na-
pierałowiczowej, ur, Duninównej. WŚ L. naie-
żała w dawniejszych wiekach do kapituły po-
znańskiej, która wystawiła tam kościół paraf. r.
1467. Teraźniejszy wystawiony ponownie
r. 1756 również jest drewniany, jak pierwo-
tny. M. St.

Lechniany, przys. przy drodze z Sieniawy
do Cewkowa, pow. cieszanowski; od zach.,
płn. i wsch. otoczony lasami szpilkowemi.

Lechnica, po węg. i po niem. Zechniiż, wś
w hr. spiskiem (Węg.), nad rz. Dunajcem, na
granicy Galicyi, w pobliżu Czerwonego Klasz-
toru; kośćiół katol. paraf., połów łososi, 596
mk. Por. Czerwony klasztor, Jordaniec, Koście-
liska dolina, Podlechnicze, H, M.  
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Lechno, las w Truskawcu, pow. droho-
bycki.
Lechnowa-Łopuszanka, ob. Zopuszanka-L.
Lechnówka, także Lechniówką i Lechnową

zwany potok, wypływa w obr. gm. Łopuszan-
ki lechnowej, w pow. Turka, ze źródeł leśnych;
z początku płynie na północny wschód, a do-
sięgnąwszy chat w Łopuszance, zwraca się na
południowy wschód, płynąc między domostwa-

mi Łopuszanki i Chaszcezowa. Tutaj zwraca
się na wschód i we wsi Łomnej uchodzi z lew.
brzegu do Dniestru. Długość biegu wynosi 10
kil. Spadek wód wskazują następujące liczby:
670 m. (źródła): 566 m. (poniżej kaplicy w Ło-
puszance); 538 m. (w Chaszczowie); 500 m.
(ujście). Zabiera liczne strugi z lew. brzegu,
między nimi Bilkę, spływające z działu gór-
skiego Magórą łomniańską zwanego. Br. G.

Lechnówka, ross, Lachnowka, wś, pow.
proskurowski, gm, Malinicze, par. Szarawka,
leży przy drodze ze Skarzyniec do Rososza.
Ma 63 dm., cerkiew. Należała do Ludw. Ma-
kowieckiego.

Lechów 1.) al. Zechowie, os, młyn. i tartak,
pow. częstochowski, gm. Kamyk, par, Kłobu-
cko. Ma 1 dm., 8 mk., 28 mr. ziemi. Należy
do dóbr Kamyk (ob.). 2.) Ł., wś, pow. raw-
ski, gm. i par. Czerniewice (ob.); 14 dm., 126
mk., 282 mr. obszaru. 3.) L., wś, pow. kie-
lecki, gm. Bieliny, par. Słupia. Leży na sa-
mej granicy pow. opatowskiego. W 1827 r.
wś duchowna w par. Łagów, miał 44 dm.,
303 mk. | Br. Ch.

Lechowce, część Bud w Kamionce woło-
skiej, pow. Rawa ruska.

Lechowe (dok.), zapewne z Kaszubska Ze-
chowo, tyle eo Lichowo, dok. Lekowe, niem.
Leickow, nazywała się wś kiedyś słowiańska
na zniem. zachod. Pomorzu; r. 1267 należała
do parafii w Niemicach (Nemitz); bisk. ówcze-
sny kamieński Herman rozkazuje mieszkańcom
wsi, ażeby proboszczowi swemu w Niemicach
co rok dawali od włóki (ab unco) 2 k. (men-
suras) żyta i owsa, co zowią po słowiańsku
„pochowa.* Ob. Perlbach, Pommer. Urkun-
denbuch. Kś. F.

Lechówek, wś, pow. opatowski, gm. i par.
Łagów. Leży pod samym Łagowem i słynie
z wyrobu gontów, których dostarcza około
150000 kóp rocznie po 12 do 30 kop. za kopę.
W 1827 r. wś rządowa 17 dm.,, 186 mk.; obe-
cenie ma 62 dm., 347 mk., 380 mr. ziemi włośc.
i 2 mr. rządowe. (s, leśna rząd. ma 1 dm,,
4 mk., 15 mr. L. jest zapewne tylko kolonią
wsi Lechów, którą opisuje Długosz jako wła-
aność biskupstwa krakowskiego (IT. I, 467).
Ozyt. Kod. dypl. pol. II, 490.
Lechowo 1.) folw., pow. kościański, 2 dm.,

38 mk., należy do dom. Ujazdu. 2.) L., kolo-
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nia, pow. mogilnicki; ma ze wsią Rybitwami
8 dm., 52 mk.; należy do gm. Rybitw. M. St.

Lechpole, mały zaścianek w pow. mozyr-
skim, nad rz. SŚwinowody, w bezludnej pole-
skiej miejscowości, w okr. polic. turowskim,
nieopodal wsi i folw. Simonowiez. Al. Jel.

Lechuty, wś, pow. bialski, gm. Kobylany
nadbużne, par. Terespol, leży między Ko-
roszczynem a fortem Krzyczew. Ma 23 dm.,
161 mk., 449 mr. W 1827r. 25 dm., 147
mieszk,

Leciejewo, folw., pow. krobski, 2 dm., 19
mk.; należy do dom. Krajewice.

Lecieszyn, folw. w pow. słuckim, o w. 10
na wschód od mka Klecka, w okr. polic. kle-
ckim, nad rzeczułką, dopływem Cepry, w gle-
bie żyznej, w miejseowości małoleśnej. Była
tu kaplica katol. par. Kleck. Al. Jel.
Łeciwka (rus.), ob. Lecówka.
Lecka, także Zęcka, wś w pow. rzeszow-

skim, leży w okolicy pagórkowatej lesistej,
316 m. npm., nad potok. Ryczkiem, uchodzącym
do Struga pob. Wisłoka z prawego brzegu. Od
zachodu otacza ją las zwany Niwą południową
i (isowym lasem, od płdn. Czarny las; w obu-
dwu lasach znajdują się tartaki. W stronie
północnej są także lasy na stokach wzgórza
Rzyczki 391 m. npm. L. należy do parafii
rzym.-katol. w Błażowy, skąd jest oddaloną
0 7 kil., gr.-katol, w Bachorzu (21 kil. w linii
powietrznej) i liczy 1015 mk., z których 995
wyznaje rel. rzym.-katol., 20 gr.-katol; 87
przebywa stale na obszarze więk. pos. Maur.
dzymanowskiego, wynoszącej obszaru 184 mr.
roli, 11 mr. łąk i ogr., 17 mr. pastw. i 831 mr.
lasu; pos. mniej. ma 1024 mr. roli, 113 mr. łąk
togr., 80) mr. pastw. i 140 mr. lasu. Grani-
Czy na płn. ze Straszydłem, na płdn. z Gwo-
Źmicą, na zach. z Baryczką i Malówką a na

Wsch, z Białką. Mac.
Lecka Buda, niem. Zoctzener Waldbude,

08., pow. węgoborski.
Leckie jezioro, ob. Ażsajn.
Lecki powiat, ob. Zec.

„Leckiszki, wś, pow. maryampolski, gm.
Chlebiszki, par. Preny; odl. 31 w. od Maryam-

Pola, ma 2 dm., 30 mk.
Leckitten (niem.), ob. Zekitien,
Lecklau (niem.), ob. Zeklowy.
Leekno (niem.), ob. Zekno.
Lecko, ob. Zec, niem. Zoetzen,
Leckowszczyzna, wś w pow. mińskim, nad

rz. Ptyczą, w gm. samochwałowickiej, opodal
Moskiewsko-brzeskiej drogi żelaznej, na pół
odległości pomiędzy Przyłukami i Wołoczkie-
Wiczami, w miejscowości dość pięknej, wzgór=
owatej, ma osad włócznych 12, grunta i łąki

dobre, AL. Jel.
Leenica (dok.), ob. Ześnica.
«ecowica, węg. Leczfalua, wś w hr. bere- 
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skiem (Węg.), nad rz. Latorczą, kościół filial.
gr.-katol., 241 mk.
Lecówka (po rusku Zeciwka, zwana także

Licówką, Licewką, a w dawnych dokumentach
Lecowem) z Dubszarą (ob.), wś w pow. doliń-
skim, 18 kil. na płd. wsch. od Doliny, 14 kil.
na płd. zach. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Rożniatowie. Na płn. leży Janówka i
Kniażowskie, na wsch. Duba i Rypne, na płd.
zach. Lipowica, na zach. Łuhy, na płn. zach,
Spas. W płd. stronie obszaru, na płn. stoku
lesistej góry Parowiec, wznoszącej się szczy-
tem do 880 m., nastaje kilka strug małych,
których połączenie tworzy jedno z ramion Le-
cówki. Ramię to płynie na płn., po niejakim
czasie łączy się z drugiem, nastającem w płd.
kończynie Rypnego, a potok tak utworzony
płynie dalej w kierunku płn. i wchodzi do wsi
Duby. Tutaj łączy się z Dubszarką (ob.),
a z tego połączenia powstaje Duba (ob.). W do-
linie Lecówki (566 m.) leżą zabudowania wiej-
skie, a na płn. zach. od nich, w dolinie Dub-
szarki (547 m.), zabudowania Dubszary. Prze-
ważną część górzystego obszaru pokrywają
lasy. Na wschodzie, na granicy Rypnego,
wznosi się Homotówka do 739 m., na zach.
granicy Czerteż do 758 m., a na płn, od niego,
w miejscu, gdzie się stykają granice Dubszary,
Łuhów, Śpasa i Lipowicy, Łuhy do 823 m.
Między Lecówką a Dubszarką wznosi się dział
wodny obu tych potoków i dochodzi w swym
szczycie, w środku 789 m,, a opada na płn. do
594 m. Włas. więk, (fundacyi hr. Skarbka)
ma roli orn. 1, łąk i ogr. 8, pastw. 5, lasu mr.
1502; włas. mniej. roli ornej 305, łąk i ogr.
156, pastw, 194, lasu 12 mr. W r. 1880 było
592 mr. w gm. Lecówce, a w Dubszarze 245
(obrz. gr.-katol.). Par. gr.-katol. w miejscu,
należy do dekanatu perehińskiego, archidyec.
lwowskiej, W Dubszarze jest cerkiew, w Le-
cówce cerkiew i szkoła niezorganizowana.
W regestrze kapitulacyj i kontraktów z roku
1758 (ob. Rkp. Ossol. Nr. 1419, str. 1081109)
znajduje się następujący kontrakt spisany d.
2 czerwca r. 1758 w zamku dolińskim: „Daję
ten kontrakt od skarbu JWPana na Rzewu-
skach, Olesku, Podhorcach, Kadyjowcach Rze-
wuskiego, wojew. podolskiego, hetm. p. k.,
chełmskiego, drohobyckiego, dolińskiego -ete.,
star., starozakonnemu Berkowi Jachowiczowi
na arendę lecowską z Rypnem i Dubszarą za
550 złp., które dwiema ratami do skarbu wy-
płacić powinien: pierwszą na 10 grudnia 1758,
drugą na 26 maja 1759 r. Przydaje się do tej
arendy młynków małych 2, trzeci większy
o 8 kamieniach, z których według dawnych
zwyczajów wymiar wybierać powinien. Lu-
dzie wszyscy z pomienionych 3 wsi, którzy na
ćwierciach siedzą, powinni za orki, oborki,
zahoski, obhoski, zażenki, obżenki arendarzowi
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odrobić, także fur drzewa 80 dla arendarza
należących powinni do miasta odwieść dla
sprzedania, lub też, aby każdy dom dał za fu-
rę drzew po gr. 15. Należą także do arendy
maliny, orzechy, rydze, bukiew, które aren-
darzowi odrabiać powinni; pola ówierci 3 or-
nego z sianożęcią. Ludziom trunki dobre, ceną
i miarą sprawiedliwą z zamku wydaną i nace-

chowaną szynkować powinien; wzajemnie pod-
dani trunków, ani podwozić, ani podnosić nie
powinni pod grzywnami, ale na wszelkie po-
trzeby trunki od arendarza brać powinni. Ten
kontrakt zaczyna się dnia 24 czerwca roku
1758, a kończy się o takowym dniu roku
1759. Lu. Dz.
Lecówka, potok, wytryska w obrębie gm.

Lecówki, w pow. dolińskim, w południowej
jej stronie, ze źródeł leśnych, w lesie Parow-
cem zwanym; płynie w kierunku północnym
przez wś Lecówkę doliną, nad którą od wsch,
wznosi się góra Homotówka (739 m) i po 6
kil. biegu koło słobódki dubeńskiej, przysiołka
wsi Duby, łączy się od lewego brzegu z po-
tokiem Dubszarką (ob.), dająć pet rzece
Dubie (ob.). Bi. 0.
Łeczkowy, ob. Zeszkowy.
Leczyny, zaśc, poleski w płn.ssó5óR. stronie

pow. borysowskiego, w okr. police. dokszyckim,
ma osąd 7, grunta lekkie, A, Jelski.

- Ledakinie, zaśc. rząd. nad jez. Usą i Leda-
kinie, pow. święciański, 2 okr. adm., o 26 w.
od Święcian, | dom, 6 mk. katol. (1866).
'Leden, rz., prawy dopływ Kwikszty (ob.)
Łederhose (niem ), wś, pow. strzygłowski

na Szląsku, par. Kuhnern. Ruiny kościoła zbu-

rzotego podczas wojny 30-letniej.
Ledeskul, szczyt w Karpatach wschodnich,

w dziale czarnohorskim, w płd.-zach. stronie
wsi Kosmacza, pod 42" 24' wsch, dłg, g. F.,
a 4891817 płn. sz. g. Wschodnie stoki jego
opadają do doliny rz. Kosmacza, zachodnie zaś
do doliny pot. Prutecia. Wznosi się 1464 m.
npm. Por. Zadeskuł i Budieskul. Br. G.

Ledis, Zukna, Telis, Giłutis, Sergielis, Gieru-
ciszkis,. Kumpotiama, Szołnajtys, Snieginys, jezio-
ra w lasach otaczających z zachodu stacyą
Święciany dr. żel. warsz-petersb._ -

Ledisch, Zedysz, rz., lewy dopływ Wenty,
w Kurlandyi, w par. Amboten.
Lednagóra 1.) czyli Lennagóra, nad wiel-

kiem jez., dom. i gm., pow. gnieźnieński, 3764
mr. rozl., 2 miejsc.: a) L., dom.; b) Wojnowo,
folw.; 31 dm.; 302 mk., 38 ew., 264 katol.;
58 zabić Goineknia, olejnia. Pocziń: tel., at.
kol. żel. w Pobiedziskach (Pudewitz) o 6 kil;
st. kol. żel. w Chwałkowie o 7 kil. Na poezą-
tku XIX w. była własnością Moraczewskich,
obecnie należy do Kdwarda Brudzewskiego.
Na jez, lednogórskiem znajduje się rozległa
wyspa, na której są ruiny starożytnych budo-  
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wli, Podania o tem ostrowiu, sięgające najda-
wniejszych wieków naszej historyi, sprowa-
dzały tam często starożytników i badaczy.
Dawniejsi (Wspomnienia W.-polski hr. Edw.
Raczyńskiego; Przyjaciel Ludu XII, p. 403).
domyślają się, że wyspa lednogórska jest owem
Castrum in Ostrow, z którego podług kronika.
rzy cesarz Otton III, zaproszony przez Bolesła-
wa Chrobrego do Polski, udał się do Gniezna.
Raczyński objaśnia to podanie w ten sposób:
„Jeden tylko znajduje się w Wielkopolsce
Ostrów, leżący między Odolanowem a Kali-
szem; gdy zaś cesarz Otton z Magdeburga do
Poznania przybył, nie mógł jechać na ów
Ostrów, miejsce to bowiem nie leżało na tym
trakcie. Nam się raczej zdaje, że zamek im
Ostrow, o którym kronikarz pisze, jest zamek
położony na Ostrowiu, to jest na kępie na jez.
pod. Lenną górą, o 17/, mili od Gniezna odle-
głej. Na tej kępie, pisze dalej Raczyński,
wznoszą się szańce, jakie, podług dzisiejszego
sposobu wojowamia, objąćby mogły 1500 ludzi
załogi;wśród tychokopów znajdują się ułamki
murów, a mianowicie łuk z polnych kamieni,
w sześciany obrabianych. Podanie gminne nie-
sie, że na tej wyspie Bolesław Chrobry miał
zamek i gród i że tu Ottona III przyjmował;
wnosić więc się godzi, że kronikarz, opisujący
podróż tego cesarza do (rniezna, o tym tu zam-
ku mówi.* Przyjaciel Ludu (XLI, p. 78)
wspomina jeszcze o innem podaniu przywiąza-
nem do Lednogóry: „Było trzech braci książąt
polskich, którzy się po wielu latach dalekich
wędrówek zjechawszy niespodzianie w jednem
mieście wielkopolskiem i tam wzajemnie się
poznawszy, gród ten nazwali Poznaniem. Puści-
li się później w drogęi miejsce gdzie zajechali

na popas, jako po obiedzie, przezwane zostało
Pobiedziskami. Osiedli potem citrzej bracia
na „Lennej górze, gdzie mnogie złożyli skarby,
i pieczary, w której znajdują się dotąd, żaden
śmiertelnik nie zwiedził, bo jej strzegą czarne
węże, które niebacznych podróżnych gonią.
Anibyś za żadne pieniądze nie uprosił przewo-
dnika. Bywały tam i nabożeństwa, aby złe
odegnać, ale nadaremno, gdyż się nigdy nie
udało mszy dokończyć; zawsze księża czegoś
zapomnieli, a za każdą razą skarb się głębiej
zapadał. Razu ostatniego z szezególną się wy-
brali ostrożnością; wszystko przynieśli z sobą
co do mszy potrzeba, ubiór zupełny, mszał,
ampułki, światło, Już ksiądz kończył nabożeń-
stwo i„pobłogosławił; gdy w tem należałojuż
tylko świece zgasić, aż tu nie ma szczypcy;
ledwo się w tem spostrzeżono, gdy naraz złe,
które mocą słowa Bożego nękane wyniosło
skarby aż pod ołtarz, okropnym zachichotało
śmiechem, a skarb ogromny w bezdenną ot-
chłań runął. Jest jeszcze wiadomość 0 tame-
cznem jeziorze, rozlewającem się od Zennej, alias
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Lednej góry aż po za wieś Rybitwy, że użytek
z tegoż jeziora na trzy części był podzielony
przez króla Jagiellończyka; w jednej dla staro-
sty pobliskiego, w drugiej dla dziedzica lty-
bitw, w trzeciej dla biskupa poznańskiego,
skarżącego się na brak ryb*. Obecnie jez. Le-
dnogórskie sięga z płd. od Lednogóry do Wa-
liszewa na płn.; blisko wschodnich brzegów
są wsie, z płd. na płn.: Dziechanowice, Siemia-
nowo, Komorowo i Waliszewo, na zachodnim
brzegu zaś: Ledna góra, Latalice, Rybitwy,
Witakowiee i Imiołki. Pod wsią wykopano
urny, pomiędzy niemi egzemplarz z twarzą,
znaleziony pod kamieniami. Na wyspie, gdzie
się znajdują ruiny bazyliki, wystawionej na:
miejscu świątyni pogańskiej, odkryto na fun-
damentach także urny, naczynia z kości i t. p.
przedmioty. 2) Ł.-Nowawieś, niem. Ledna-
gora- Neudorf, wś, pow. gnieźnieński, o 6 kil.
na płd. od Lednogóry poprzedniej; 6 dm., 68
mk., wszyscy katol.; 28 analf. Poczta w Wie-
rzycach o 4 kil.; st. kol. żel. i tel. w Pobiedzi-
skach o 5 kil. |" M. St.
Lednica 1.) wsch. przedmieście Wieliczki.

2.) Ł. Dołna czyli Niemiecka i Górna (z Mie-
rzączką), wś w pow. wielickim, należy dopar.
rzym.-katol., sądu powiat., notaryatu i urzędn
poczt. w Wieliczce. L. Dolna leży na wsch, od
Wieliczki 2.3 kil., w okolicy pagórkowatej;
Górna ku płd. od Dolnej na górze, Tam znaj-
duje się zbiornik, z którego rurami sprowadza-
ją wodę do picia do Wieliczki. Ma on około
300 stóp obwodu, Woda jest zimna i dobra.
Brodetzky 5. w Reisebemerkungen II, 116,
opisuje kolonią w r. 1809 w ten sposób: „W ró-
wninie poniżej L. Górnej 'stał duży browar, do
którego należały obszerne role. Około r. 1789
nabył rząd austryacki browar z rolami i spro-
wadził kolonistów, niemieckich protestantów,

z okręgu mogunckiego i trewirskiego. Każdy
kołonista otrzymał dom mieszkalny, narzędzia
rolnicze, krowę, parę koni, wszystkie urządze-
nia domowe i urodzajną rolę pod 19 korcy
wysiewu, t, j. 3844 sążni kwadr. W krótkim
Cząśie przyszli koloniści do zamożności, mieli
stajnie obok porządnych drewnianych domów,
w których stało po 10 krów, ogródki z drze-
wami owoeowemi i akacyami i pieniądze na
Zlarno koniczu, którego uprawę wprowadzili.

Y polskich wsiach nie uprawiano w owym cza-
Sie koniczu, elociaż miał zapewniony zbyt do
Anglii, Życzyłbym rządowi, kończy ówczesny
superintendent protestantów w Galicyi, aby

miał wszystkich tak zadowolonych podda.
Rych; nigdzie nie dostrzegłem najmniejszego
niezadowolenia”. Nie dziwnego! Zubożeni przez
Wojska francuskie wychodźcy, znaleźli tu
Wszystkiego poddostatkiem, byli wolni od
Wszelkich danin, robót i podatków. Bredetzky
Przypisuje rażąco odbijającą zamożnosć koloni- 
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stów od ubóstwa polskiego sąsiada z L. Gór-
nej zabobonności Polaków i cywilizacyi nie-
mieckiej; my wiemy, że w Gornej L. jesti gle-
ba mniej urodzajna i ludność ponosiła jeszcze
długo ciężary, od których sąsiedzi byli wolni.
Dzisiaj także koloniści, prawie całkiem spol-
szczeni, mają się lepiej, dzięki dawnemu zago-
spodarowaniu. W L. znajduje się kamieniołom
piaskowca drobno ziarnistego, glina i miejsca-
mi ił. Z L. Górnej jest ładny widok na Wie-
liczkę. Ludność w L. Górnej wynosi 388,
w niemieckiej 129 mk.; pierwsi są wyznania
rzym,- katol., drudzy ewang. Obszar więk. pos.
wynosi 39 mr. i jest własnością gminy m.
Wieliezki; mniej. (w obudwu) 456 roli, 106
łąk i ogr., 72 pastw. i 26 mr. lasu, Przez L.
prowadzi droga powiatowa z Wieliczki do
Gdowa. . Mac.

Lednica, jez. lednogórskie, o 2 mile od Grnie-
zna, z wyspami obfitującemi w zabytki przed-
dziejowe, badane przez Edwarda Raczyńskie-
go, Lelewela, Aleksandra hr. Przeździeckiego,
Albina hr. Węsierskiego, Kazimierza Szulca,
Maryana Sokołowskiego, Władysława Łuszez-
kiewicza i i. Por. Zednagóra.

Ledniczka, wyspa na jez. Lednica.
Ledniewicze, wś w pow. nowogródzkim.

w obrębie gm. koszelewskiej, nad małą rze-
czułką, przy drodze wiodącej z Łopasznej do
Koszelewa, ma osad 9, grunta dobre, miejsco-
wość wzgórkowata. A. Jelski,

Ledniki, wś w pow. mińskim, przy drodze
wiodącej z Usy do Wiazynia, w okr. police. koj-
danowskim, ma osad 35, miejscowość górzysta.

Lednogóra, ob. Zednagóra,
Ledóchów, wś, niegdyś mko, pow. krze-

mieniecki, niedaleko Radziwiłłowa, ku Pocza-

jowu, gniazdo Halka- Ledóchowskich h. Szata-
wa. Jest tu kaplica katol. par. Radziwiłłów.

Ledokupie, zaśc. nad rz. Mussą, pow. Wwi-
leński, 2 okr. adm., o 46 w. od Wilna, 1 dm,,
6 mk. katol. (1866).
Leduchówka, wś nad niewielką rzeczką do

Połtwy wpadającą, pow. starokonstantynowski,
par. Teofilpol. Ma kaplicę katol. R. 1758 L.
darował Ostrogski Sapieże. X. M. O.
Ledys i Szakis, dwa małe jezióra w pow.

nowoaleksandrowskim, gub. kowieńskiej, na
wschód od mka Antolepty. Por. Zedis, o
Ledżborcy al. Ledźdorecy, niem. Taschendor/,

wś na saskich Łużycach, w pow. budyszyń-
skim, na zachodn. etnograficznej granicy serb-
skiej. W r. 1875 Serbów 28. SOSA

Ledzinice. Tak się zwał 1295 r. Lędzin
w pow. opolskim. |

Ledzinka, zaćć. szlach. nad potok, Ryngą,
pow.święciański, 2okr. adm., o 26 w. od Świę-
cian, 1 dm., 8 mk. katol. (1866).

Ledzinka, rz., dopływ Mołczadki.
Ledziszki, wś, pow. kalwaryjski, gm, Lu-
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bów, par. (?), odl. 17 w. od Kalwaryi, ma 37
dm., 285 mk.
Leedikken (niem.), dobra w Kurlandyi,

pow. windawski, par. Piltyń,
Leegen (niem.), dobra, pow, grobiński, par.

Durben.
Leegen (niem.), ob. Lega.
Leegen (niem.), wś, pow. stołupiański, st.

. poczt. Mehlkęhmen.
Leela-Upe, Zżela Upe, Wielka rz, ob. Aa,
Leencz (dok.), ob, Zenisch,
Leepaja, ob. Zibawa.
Leepare, ob. Zeparka i Szwitte.
Leepitzerberg (niem.), ob. Zdpicka góra.
Leerbeutel (niem.), r. 1308 Zerebutil, wś,

pow. wrocławski, par. ś. Krzyża we Wrocławiu.
Leesen (niem.), pow. gdański, ob. Zezno,

Lezienko.
Lefkocz (węg.), ob. Zewkowce,
Lefranów (al. Czarnylas), wś nad rz. Wi-

dawką, pow. noworadomski, gm. i par. Dobry-
szyce; ma 6 dm., 50 mk., 94 mr. ziemi włośc.
Osada proboszczowska ma I dom, 8 mk, 57
mr. ziemi,

Lega, niem. Legen, Leegen, wś, pow. łecki,
nad strugą Legą, opodal jez. Selment, na pru-
skich luterskich Mazurach, przez osadników
polskich założona. R. 1516 Rudolf v. Diepolts-
kirchen, komtur ryński, odnawia Stefanowi
Kowalewskiemu spalony przywilej na 30 włók,
z których 15 leży między Sędkami a Szezudła-
mi, drugie 15 nad r. Legą aż pod granicę cheł-
chowską, przyczem zatwierdza mu prawo ma-
gdeburskie. W następnych czasach posiadają
te dobra Borkowscy, Kowalewscy, Milewscy,
Okołowiczowie, Rogalowie, Bieberstein, Wy»
tyńscy, Zielińscyi inni. Ob. Kętrz.: Ludność
polska w Prusiech, str. 401. Kś, F.

Lega, rz., wypływa z pow. margrabowskie-
go, przechodzi przez małe jez. margrabowskie
do pow. łeckiego, gdzie się łączy z jez, Sel-
mętno, poczem ma do Biebrzy (?) wpadać, Roz-
graniczała ziemię gołędzką od Jadźwingów.
Ob. t. II, str. 351: Ełk. Kś. F.

Legaciszki, folw. szlach., pow. wileński, 4
okr. adm, o 41 w. od Wilna, I dom, 6 mk.

katol. (1866).
Legalnik, część Biliny małej, pow. sam-

borski.
Leg'an (niem.), os. do Śchellmiihi, pow.

gdański, nad Wisłą leżąca, w środku drogi
między Gdańskiem a Nowym Portem, gdzie
Wisła; znacznie się skręca; stąd piękny widok
na miasto, osobliwie z parowea, który tu nie-
mal co kilka minut przechodzi. W nowszym
czasie ;bardzo się ta posiadłość powiększyła,
szczególnie przez przemysł miejski, który tu
siedlisko swoje obrał. Między innemi istnieje
tu: tartak parowy, huta szklana, fabryka ro-

nych chemikaliów,  osobliwie nawozów sztu-!
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cznych (superfosfatu), fabryka zapałek, od r.
1872 fabryka rozdrabiania drzewa, celem uży-
cia go do wyrobu papieru (Cellulosen albo
Holzzerkleinerungs-Fabrik); w przeciągu 24-ch
godzin, za pomocą sztucznego gotowania, bie-
lenia i t. d. całe wielkie drzewo sosnowe roz-
kładało się tu na najdelikatniejsze cząstki, po-
tem do wyrabiania papieru używane; r. 1877
zgorzała ta fabryka skutkiem eksplozyi. Przy
tej osadzie uchodzi do Wisły górski pot, Strzy-
Sza, z pod Oliwy przychodzący. Aż dotąd od
Gdańska sięgało sławne dawniejsze nowe mia-
sto (Jungstadt-Danzig), założone przez krzy-
żaków za mistrza wielkiego Winryka v. Knip-
rode, a zburzone przez Gdańszczan za Kazi-
mierza Jagiellończyka r. 1454. R. 1172 Ery-
deryk W., pełen nienawiści dla Gdańska, po-
zostającego przy Polsce, urządził tu główny
skład towarów przeróżnych, ażeby zniweczyć
handel miasta. Ob. Brandstitter: Landkreis
Danzig, str, 163 i 164. Kś, F.

Legan, os. do Ossowej góry, pow. wejhe-
rowski, o 4 mile od Wejkerowa.
Legan (niem.), os. pod Królewcem.
Legarda, wś, pow. gostyński, gm. Lucień,

par. Gostynin. Ma dm. 15, mk. 157, roli śre-
dniej żytniej mr. 200, łąk 82. W. W.

Legart, os. do Śmętowa, pow. kartuski, r.
1802 nowozałożona na odprzedanym i wykar-
czowanym lesie dawniej norbertanek żuko-
wskich.

Legatyszki 1.) wś, pow. rossieński, par.
stulgiewska. 2.) L., wś, pow. rossieński, par.
Niemokszty.
Legawka, folw., majorat gen. Dokturowa,

pow. płocki, gm.i par. Brwilno, l dom, 2 mk.,
124 mr. gruntu (50 mr. orn.).
Legbond (niem.), ob. Zigmunt.
Legdainen (niem.), os. leśna, pow. święto-

siekierski, st. p. Zinten.
Legden (niem.) 1.) wś, pow. pruskoiławski,

st. p. Glommen. 2.) L. Al i Neu, folw. i wś,
pow. Świętosiekierski, st. p. Zinten. 3.) Ł.,
Gross i Klein, dobra, pow. królewiecki, st. p.
Waldau.
Legehnen (niem.) 1.) domena, pow. labie-

wski, st, p. Wulfshoefen. 2.) Ł., wś, pow.
fyszhuski, st. p. Fyszhuza.

Legelsdorf (niem.), pow. prądnieki, ob.
Oglewnice.
Legen (niem)., ob. Zega.
Legen (niem.) al. Witigirren, wś, pow. pił-

kalski, st. p. Mallwischken.
Legenthof (niem.), os. leśna, pow. jańsbor-

ski, st. p. Drygały.
Legenye-Mihalyi (węg.), ob. Zegina.
Leger, wzgórze, ob. Gniazda.
Legezino, Zegedzyna, wś, pow. humański,

o 4 w.fod Talianki, ma cerkiew ś. Praskowii
z r. 1768, mk, 1116, w tem 7 katol, (par. Hn-
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mań), ziemi 2530 dzies. Własność Nikorowi-
cza, Była stacya pocztowa na dawnym trakcie
pocztowym z Kamieńca Podols. do Chersonu,
między Talnem (18 wiorst) a Humaniem (25 w).

Legędzin, wś, pow. łaski, gm. Lutomiersk,
par. Mikołajewice, 6 dm., 38 mk., 68 mr.
obszaru.

Legi al. Zega (ob.), wś nad rz. Legą, pow.
łecki.

Legie. wś, pow. rossieński, par, retowska.
Legiecie, ross. Kiryanow, wś, pow. szawel:

ski, gm. kiryanowska (zarząd w miejscu), dusz
23, ziemi 210 dzies, Po r. 1868 ludność L.
wysiedlono z tej wsi a osadzono w niej „,posie-
leńców'* z głębi Rossyi i wieś przezwano Kż-
ryanow. J. Godl.

Legienen, wś, pow. frydlądzki, st. p. Bar-
sztyn. 2.) L., ob. Zeginy.

Legieniec, wś, pow. pińczowski, gm Na-
górzamy, par, Bobin.

Legiezino, ob. Zegezyno.
Łegina, węg. Zegenye-Mihalyi, wś w hr. zie-

mneńskiem (Zemplin, Węg.), stacya 1-ej wę-
giersko-galicyjskiej kolei żel. i węgierskiej
kolei wschodniej, st. poczt. i telegr., kościół
katol. filialny, ewang. parafialny, żyzna gleba,
pałac, 758 mk.. H. M.

Leginy, niem. Zegienen (dok. Laghinen, Le
gynen, Leginen, Legyn), dobra rye., do których
należy także folw. Siegmundsberg, leżą nad
dużem jez., po niem. Spreh zwanem, w pow.
reszelskim, 7 kil. od Reszla, gdzie jest naj-
bliższa st. p. Areału obejmują w ogóle 1198
ha., t. j. 582 roli ornej i ogrodów, 103 łąk, 33
pastwisk, 108 boru, 27 nieużytków i 3840 ha.
wody. W miejscu jest paraf. kościoł katol.,
młyn parowy, cegielnia i fabryka krochmalna.
L. są starą osadą. R. 1352 d. 16 czerw. biskup
warmiński Jan pisze w dokumencie wystawio-
nym w Licbarku, że wś ta, osadzona pierwo-
tnie na 35 włókach, a potem przez Litwinów
pustoszona, nie przynosi obecnie żadnych po-
żytków. Cheąc jej dopomódz, wykupił biskup
we wsi sołectwo od sołtysa Jana de Wiszenese,
nabył nadto 5 włók, które tamże mieli bracia
„Graudete et Merike* za służbę wojskową, do-
dał wreszcie 16 włók „de Merica et Dame-

row*, leżących po obu stronach tejże wsi, tak
że wieś cała posiada teraz 50 włók. Sołectwo
15 wolnych włók sprzedaje biskup znów Ja-
nowi von der Krampe, na prawie chełmiń-
skiem, z połową czynszu karczemnego, małemi
sądami, trzecią częścią kar pieniężnych od
wielkich sądów. Od innych włók dawać nam

będą osadnicy co rok w dzień M. B, Gromni-
cznej po pół marce i po 2 korce owsa, a od 10

włók „de Merica** po 15 wolnych latach także

Po pół marce. W jeziorach Sporge, Wizere,
eder i Glawoge wolno jest mieszkańcom tej
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małemi narzędziami. Datum Heilsberg die be-

atae Trinitatis 1359. (Ob. Cod. dipl. Warm.
II, str. 282). R. 1404 d. 13 maja zostały L.

przez bisk. Henryka IV w zamian za dwie in-

ne wsie Czarniki i Oelsau pod Jezioranami

wydane jako lenno familii von Ulsen; nadto

dał jej biskup 15 włók w Katmedien, które za

120 marek kupił od sołtysa Jana w Knokszty=

nie. (Ob. tamże str. 324 i I, str. 241). R. 1421

posiada Leginy Sandorus Ulsen, vasallus ec-

clesiae Varmiensis (tamże ILI, 568); roku zaś

1656: Hans von Oelssenn, który dzierży 34
włók. Ze szlachty polskiej mieszkał tu we-
dług Kętrzyńskiego r. 1702 Jan Gąsiorowski

(O ludn. pols, w Prusiech, str. 563). Kościół

katolicki pod wez. $. Maryi Magdaleny istniał

tu już r. 1404; do probostwa należały wtedy 4

włóki. Prawo patronatu przysługuje od r.

1404 dziedzicom wsi. Komunikantów było

1879 r. 548. Kś. F.i Kś. Fr.

Legitten (niem.) 1.) wś i dobra ryc., pow.

labiewski, st. p. Seith. 2.) L., dobra rye.,

pow. królewiecki, st. p. Waldau.
Legnawa, węg. Lagno, niem. Leynau, WŚ

w hr. szaryskiem (Węg.), nad rz. Popradem

i na granicy Galicyi, kościół parał. gr.-katol;

lasy; 155 mk. H. M

Legnica, niem. Ziegniiz, ob. Lignica.

Legniewo, wś, pow. gdański, ob. Zęgowo.

Legnitten (niem.), wś, pow. świętosiekier-

ski, st. p. Ludwigsort.
Legowa, ob. Dymarka.
Legstriers (niem.), os. do Langiuru, pow.

gdański, dawniej własnoć opactwa cystersów

w Oliwie.
Legunia, może Zegan, wś, ob. Kac, t. III,

p. 649.
Legyn, Zegynen (dok.), ob. Leginy.
Lehfelde (niem.), wś i dom., pow. babimo-

ski, ob. Powodowo.

lehgart (niem.), os. pod Kartuzami, ob.

Legart. e uło

Lehgen (niem.), folw., ob. Zdwalen.
Lehinie, pot. łączny, ma źródło na zach. od

wsi Wojciechowic w pow. przemyślańskim,

płynie w kierunku wschodnim, tworząc grani-

cę między Wojciechowicami a Zędowieami; na-

stępnie przerzyna obszar gm. Ostałowie i Brzu-

chowie, gdzie śród łąk uchodzi z praw. brzegu

do Gniłej Lipy. Dłg. biegu czyni 6 kil. Źródła

leżą 299 m., ujście 268 m. npm. Br. G.

Lehlesken (niem.), wś i os., pow. Szczy-
cieński, st. p. Pasym. Por. Zeleszki,

Lehlicz, ob. Lechlicz i Chalcz.
Lehkitten (niem.), ob. Zekżiien.
Łehmanen (niem.), ob. Zemany. |

Lehmanni (niem.), pow. kartuski, ob, Zre-

many,
Lehmannsgut (niem.), ob. Zemany, pow.

Wsi łowić ryby na własny użytek, ale tylko ostródzki,
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Lehmberg (niem. ), ob. Gliniana góra i Gl.
nowa góra.
Lehmgrub (niem.), znaczne wzgórze na

Podtatrzu spiskiem (Węg.), na północ wsi
Forberg, między potokami Białą Wodą (od
płn.) a Forberskim (od płd.), Wznosi się 761
m. npm. AR UZ."
Lehmgruben (niem.), 1348 r. Argdlle fodine,

1360 Lemgruben, 1412 Zaemgruben, wś, pow.
wrocławski, par. u ś. Maurycego we Wrocła-
wiu. Kwitnące warzywnietwo.

Lehmhoefel (niem.), dobra, pow. gierda-
wski, st. p. Muldszen. z
Lehmkaule (niem.) 1.) os. do Dammfelde,

pow. malborski. 2.) I, os., pow. gdański, st.
poczt. Orunia, i

Lehmkirchel (niem.), kapliczka pod Gło-
gową Górną, pow. prądnieki.
Lehmmiihle (niem.), młyn wodny do wsi

Neuhoff, pow. trzebnieki.
Lehmwasser (niem.), wś, pow. walbrzy-

ski, par. Dittmannsdorf. Kamieniołomy.
Lehn (niem.), ob. Włeń.
Lehn (niem.), ob. Zejno,
Lehnarten (niem.), dobra, pow. olecki, st.

p. Mieruńskie; ob. Zenarty.
Lehndorf (niem.), folw., pow. fyszhuski,

st. p. Metgethen.
Lehneęn (niem.), dobra, pow. hazenpocki.

Por. Lenen.
Lehnenthal (niem.), al. Zehnżał, wś i dobra,

pow. darkiemski, st, p. Karpowo W.
Lehnhaus (niem.), ob. Wleń,
Lehny, t0 samo co Zenen (ob.).
Lehotta (Zdgota) 1.) cb. Zehwetka, 2.) IL.-

Kralowa, węg. Kirały Lehotta, wś w hr. lipto-
wskiem (Węg.), kościół ewang. paraf., mie-
szkańcy prawie wszyscy szlachta; 708 mk.
3.) L.-Pawczyna, Pavcsina, wś w hr. lipto-
wskiem (Węg.), 305 mk. H. M.

Lehrbeutel (niem.), ob. Zeerbeutel,
Lehrhof (niem.), szkoła rolnicza, pow. ra-

gnecki, st. p. Ragneta.
Lehsewitz (niem.), także Zaesewitz, 1309

Lesowitz, 1870 Leschicz, 1463 ZLeswitcz, WŚ,
pow. stynawski, par. Stynawa.
Lehuczeny 1.) przys. do Bojan. 2.) Ł.-

Teutului, wś, pow. sadogórski, o 4 kil. od No-
wosielicy, par. gr.-nieunicka w Strojestiu; ma
586 mk, w gm., 45 na obszarze dworskim.
Lehwalde (niem.), ob. Zewałd,
Lehwetka, Niżnai Wyżnia, węg. Alsó-Le-

hotta, Fełsó-Lehotta, dwie wsie w hr. orawskiem
(Węg.), w drugiej kościół katolicki filialny,

806 mk. H. M.
' Leja, Zejowe jez., przez które przepływa
rz. Dubna, wpadająca do Dźwiny.

Leibchen (niem.), ob. Zeżpgen.
Leibgarten (niem.), wś, pow. stołupiański,

st. p. Stołupiany.  
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Leibgirren (niem.), wś, pow. ragnecki, st.
poczt, Wischwill.

Lejbiki, os. włośc., pow. kalwaryjski, gm.
Janów, par. Bartniki, odl. 6 w. od Kalwaryi,
ma 1 dm., 8 mk,

Leibitsch (niem.), ob. Zubicz.
Leibitz (xiem.), ob. Zipica i Kieżmarek, j
Leibitzer Bach (niem.), ob. Zudica, potok.
Lejbogole, wś nad jez. Gausty, pow. sej-

neński, gm. Wiejsieje, odl. 23 w. od Sejn.
Ma 21 dm., 216 mk.

Lejbowiec, rz., dopływ rz. Wilii, wpada-
jącej do Teterowa.

Lejce, wś włośc., pow. wilejski, o 63 w. od
m. Wilejki, 3 okr. adm., gm zareżska, 16 dm.,
176 mk. (1866).
LŁeichnam (niem,), ob. Zichań,
Lejcie, wś, pow. szawelski, gm. szawkiań-

skiej, 50 os., 82 dzies, ziemi.
Lejeiszki, wś nad jez. t. n., pow. maryam-

polski, gm. Balwierzyszki, par. Grudele, odl.
23 w. od Maryampola. W 1827 r. było tu 10
dm,, 70 mk.; obecnie jest 12 dm., 97 mk, Na-
leżała do dóbr Twaniszki (ob.).

Lejciszki, jez. przy wsi t. n., w pow. ma-
ryampolskim, Na płn. o 5 w. od jez. Żuwinta,
a na wsch. od jez, Amalwa, śród niziny mo-
krej, bezleśnej; około 26 mr. obszaru.
Leickow (niem.), ob. Zechowe.
Łejcy, właściwie Barszczewo,

Rybiniszki, pow. rzeżyckiego.
Leid (Klein), ob. Nanóżki, pow. szezycieński.
Leidenthal (niem.), ob. Cierpięta.
Leidgirren (niem.), wś, pow. nizinny, st,

poczt. Palleiteu. |
Leidtkeim (niem.), wś, pow. prusko-iław-

ski, st, p. Iława Pruska.
Leierdoerfel (niem.), kol. do Gr.-Karlsberg,

pow. kładzki.
Leiersee (niem.), ob. Zoje.

Lejesmujża (łot.), ob. Feliaberg.
Lejka, rz., prawy dopływ Ilii (ob.).
Lejki 1.) okol. szlach., pow. lidzki, 4 okr.

adm., od Lidy © w. 49, od Wasiliszek w. 14,
dm. 8, mk. prawosł. 2, katol 39. 2.) Ł., wś
w gm. Szejbakpol, w tymże okr. adm., dm. 6,
mk. 57 katol. (1866).
Lejkowa dolinka. Tą nazwą mianują nie-

którzy piszący o Tatrach dolinę Kamiennej
Wody. Nazwa ta u ludu nieznana. Por. Ka-
mienna Woda. BRM
Lejkowy staw, ob. Zejowy staw. :
Lejksna, ob. Ziksna,
Lejkucie, folw., pow. wyłkowyski, gm.

Zielonka, par. Olwita. W 1827 r. 12 dm.,, 76
mk. Nie zamieszczony w spisie urzęd. (Pam.
kniż. z 1878 r.).

Lejlany, wś, pow. szawelski, gm. tryska,
o parę wiorst od Tryszek, niegdyś własność
Chomińskich, Potockich. Uwłaszczono tu 67

folw. dóbr



Lej

dusz na 506 dzies. ziemi. Do [L. należą dro-
bne wioszczyny Pawliszki i Nieboże Mniejsze.
Włościanie zamożni, piękne chaty z ogród-
kami. J. Godl.

Lejle, wś, pow. rossieński, par. betygolska.
Lejłuny, folw., pow. nowoaleksandrowski,

Własność Racheli Kołyszkowej, 840  dzies.
ziemi,
Lejłowo 1.) folw. pryw., pow. wilejski,

017 w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., I dm. 9
mk. 2.) Ł., zaśc. pryw., tamże, 5 dm. 35
mk. prawosł. (1866).

Lejłubka, folw., szlach. nad rz. t. n., pow.
oszmiański, I okr. adm., © 3 w. od Oszmiąny,
1 dm., 22 mk,, z tego 2 mahom,, 8 katol., 12
żydów (1866). |

Lejły, wś włośc., pow. wilejski, o 27 w. od
m. Wilejki, 1 okr. adm., przy byłej drodze
pocztowej z Mołodeczna do gran. pow. miń-
skiego, 4 dm., 33 mk, prawosł. (1866).

Leimerwitz (niem.), ob. Zudmierzyce.
Lejmielewizna, wś i os., pow. sejneński,

gm. Pokrowsk, par. Krasnopol; odl. 4 w. od
Sejn, I dm., 8 rak.

Lejmontyszki, ob. Kalwiszki.
Leinau (niem.), ob. Zdnowo.
Leine (dok.), ob. Górale, Gorall, Linowo.
Lejno, Zdno, wśi folw., pow. włodawski,

gm. Wola Wereszczyńska, par. (rus.) Lejno.
Posiada cerkiew paraf. dla ludności rusińskiej,
szkołę początkową. W 1827 r. było tu 45
dm., 368 mk.; obecnie dobra L. mają 1458 mr.
obszaru. Folw. Lin al. Lejno (z wsiami: L,
Zamłyniec; koloniami czynszowemi: Jagodne,
Rowisko, Zarowie, Zamłyniec i Daleki Kąt),
podług wiadomości z r. 1866 rozl. mr. 36983:
grun. orne i ogr. mr. 512, łąk mr. 798, pastw.
rar. 184, lasu mr. 968, zarośli mr. 497, nieuż.
i place mr, 598; rozl. powyższa jest ogólną dla
folwarku, jakoteż i 5 kolonij wytworzonych.
Wś Lin osad 66, z grun. mr. 1775; wś Zamły-
niec osad 6, z grun. mr. 22. Gr. un. cerkiew
par. erygował Leon na Wereszczynie We-
reszczyński 1771 r. W dobrach L. są jeziora:
Wielkie al. Wytyckie, Głębokie, Chumeńko
i Blizny połączone z sobą rowami. Przepły-
wa przez nie rz. Piwonia, W pobliżu L. bie-
rze początek rz. Jedlanka, stanowiąca równie
Jak i Piwonia dopływ Tyśmienicy. Por.
Łukie.
_ Lejno 1.) niem. Geyerswalde, wś, pow. wo-
jerecki, ma paraf. kość. ewang. i młyn zwany
Kortyc. R. 1840 było tu 306; 1860 r. 323
a1880 r. 380 Serbów. 2.) ., niem. Zekn, wś
niedaleko Budystec. 3.) L., niem. Lehn, wś
niedaleko Bukec. 4.) u, por. Wleń.

Lejny, dobra, pow. grodzieński. W XVI
W. dziedzietwo Wiśniowieckich, w XVII Sa-
Piehów,
Lejewa dolina, ob. Kominy.

Lej 125

Lejów potok, potok tatrzański, w Tatrach
nowotarskich, na obszarze gm. Witowa, wpow.
nowotarskim, wypływa w południowej części
doliny Lejowej, u półn. stój Kominów Telko-
wych (ob.). Płynie w kierunku północnym
i na polanie Roztokacii wpada z prawego brze-
gu do Chochołowskiego potoku, który nieco
poniżej łączy się z Kościeliskim potokiem, da-
jąc początek Czarnemu Dunajcowi (ob.). Dłu-
gość biegu przeszło 5 kil. Boki doliny Lejo-
wej tworzą dwie odnogi górskie, odrywające
się od szezytu Kominów Telkowych na północ.
Wschodnie ramię oddziela dolinę Lejową od

doliny Kościeliskiej, W tem ramieniu wzno-
szą się lesiste Kopki (1808 m.). Ramię zaś

zachodnie odgranicza dolinę Lejową od doliny

Chochołowskiej. W górnym końcu doliny, po-
niżej Kominów, rozpościera się hala wapienna
Stołami zwana. Tę część doliny zowią często
Suchą doliną. Wnijście do tej doliny tworzą
skały dolomitowe z rozrzuconemi w nich pła-
skiemi numulitami. Br. G.

Lejowskie, jez., ob. Dubna.
Lejowy potok, ob. „Lejów potok.

Lejowy staw, niem. Zrichter See, także Tej-
| kowym zwany, staw tatrzański w hr. spiskiem
(Węgry), w dolinie Kamiennej Wody (ob.).
Legł on na południowy wschód od Łomnicy,
a na południe od Kieżmarskiego szczytu, po-
wyżej Kamiennego, który niektórzy piszący
o Tatrach mięszają z Lejowym. Okolica na-

der dzika. Wzniesienie: 1715 m. (Wahlen-
berg); 1771 m. (Oesfeld); 1725 m. (Steczkow-
ski); 1966 m. (Fuchs); 1840 m. (szt. gen.).
Powyżej tego stawu bierze początek Kamienna
Woda (ob.) W r. 1818 nocował przy nim
Wahlenberg, który w dziele swojem o Kar-

patach na str. 54 pisze: qui (lacus) effundit
rivulum Steinbach dictum, feracissimum et per
planitiem Scepusiensem per plura abhinc secula
magis destruentem quam ullus alius.* Br. G.

Leip (niem,), ob.. Zipowo.
Leipa (dok.), ob. Zeipe (niem.).
Leipchen (niem.), ob. Zipinki.
Leipchen (dok.), ob. Zipinki, i
Leipe (niem.), wś i dom., pow. kościański,

ob. Lipno.
Leipe (niem.), st. dr. żel. z Wrocławia do

Poznania, o 61 kil. od Poznania. =
Leipe (niem.), ob, Zżpinki i Lipowo.
Leipe (niem.) 1.) 1852 r. Lype, wś, pow.

wrocławski, par. Schweinern. 2.) L., wś, pow.
głogowski, par. Jakobskirch. 3.) L., 1370 r.
(Leipa, wś, pow. jaworski, ma kościół paraf.
|ewang. i katol., ten ostatni 1581—1654 także
|był ewang,, ma pamiątki po templaryuszach,
,Do L. należy folw. Mochau i kol. Petersgrund.
'4.) IL. (Gross-), wś, pow. trzebnicki, ma kościół
| paraf. ewang. i przys. Ritschdorf. 5.) IL., ob.
-Leippe. 6.) iLu., ob. Zipa i Lapowa. £, $,
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Leipe (niem.), ob. Zipoj.
Leipen (niem.), wś i nadleśnictwo, pow.

welawski, st. p. Griinhayn.
Leipeningken (niem.), wś i os, leśna, pow.

wystrucki, st. p. Greorgenburg.
Leipgen, Zeżpchen (niem.), ob. Lipinki.
Leipitz (niem.), powiat niemczyński, ob.

Lipów.
Lejpna, ob. Zżpno,
Leipnik, ob. Zżpnik.
Leipnitz (niem.), wś, pow. wołowski, par.

Wołów.
Leippa (niem.), wś i mko, pow. rozbórski

na Szląsku, par. Przewóz, ma kościół paraf.
ewang., liczne fabryki, 2 jarmarki.

Leippe (niem.), ob. Zżpowa.
Leippe (dok.), ob. Zpowo.
Lejpunie, zaśc. szlach., pow. trocki, 1 okr.

adm., 34 w. od 'Trok, 1 dm, 9 mk. katol.
(1866).

Lejpuny, wś nad rz. Serejką, pow. sejneń-
ski, gm. i par. Lejpuny; odl. 36 w. od Sejn,
66 w. od Suwałk. Leży przy drodze od Wiej-
siej ku wschodowi do Niemna prowadzącej.
W 1827 r. było tu 48 dm., 323 mk,, obecnie
73 dm., 713 mk. Jest tu kościół par. muro-
wany fundacyi Sapiehów z 1520 r. Po spa-
leniu w 1785 r. został na nowo postawiony
przez dziedzica L., księdza Ant, Kruszewskie-
go kanon. wileńskiego w 1819 r. Budowa te-
go kościoła, rozpoczęta w 1805 r., trwała 15lat;
fundator zmarł, nie wykończywszy wewnątrz
świątyni, sukcesorowie zaś nie dopełnili wło-
żonego na nich obowiązku. Plater w dyaryu-
szu podróży do Warszawy w 1792 r. (Czas,
dodatek miesięczny z 1856 r., str. 687), podaje
szczegóły powstania majątku Kruszewskiego
i wspomina o biedzie ludu miejscowego i pia-
skach pokrytych sośniną. Według miejsco-
wego podania odbyła się tu bitwa krzyżaków
m Litwinami, czego śladami są wykopywane
szkielety i szczątki uzbrojenia. Par. L.. dek.
sejneński, daw. łozdziejski: 5262 dusz. Dobra
L. składają się z folw. L., atynencyi Jura-
szyszki, jeziór: Widuganki, Długie, Wilkja,
Bils biały, Bils czarny, Aragis, Girwinis, Gir-
winajtys, Warnianis, Warninajtys; wsi: Lej-
puny, Werszele, Kożulańce, Czerniawka, Dłu.-
ga, Mizery, Wolańczany, Wielkonostra, Sien-
kańce, Dołgieniki, Chmielewo, Hebrowszczyzna,
Warniańce, Sołtaniszki i Druszkieniki. Rozl.
wynosi mr, 3889, grunta orne i ogr. mr. 924,
łąk mr. 220, pastw. mr. 10, lasu mr. 1763,
zarośli mr. 116, wody mr. 758, nieuż. i place
mr. 80, w osadach karczemnych mr. 18, bud.
mur. 6, z drzewa 19. Nadto w r. 1879 odłą-
czoną została z dóbr tych Puszcza Lejpuńska
z przestrzenią mr. 5129. Gorzelnia, młyn wo-
dny, piec wapienny, pokłady torfu. WŚL.
osad 53, z grun. mr. 1452; wś Werszele os. 6, 
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z grun. mr. 703; wś Kożulańce os. 7, z grun.
mr. 603; wś Czarnianka os, 5, z grun. mr. 544;
wś Długa os, 15, z grun. mr. 1310; wś Mizery
os. 4, z grun. mr. 171; wś Wolanczany os. 9,
z grun, mr. 654; wś Wielkonostra os. 9, z grun.
mr. 712; wś Sienkańce os. 8, z grun. mr. 412;
wś Dołgieniki os. 5, z gr. mr. 420; wś Chmie-
lewo 0s. 2, z grun. mr. 129; wś Hebrowszczy-
zną 08, 5, z grun. mr, 377; wś Warniańce os.
13, z grun. mr. 737; wś Sołtaniszki os. 7,
z grun. mr. 522; ws Druszkieniki os. 7, z grun.
mr. 438. Gm. L. ma luda. 5211, rozl. 39652
mr., sąd gm. okr. IX Wiejsieje 09 w.; st. p.
Kopciowo. W skład gm. wchodzą: Bałto-
szyszki, Barcie wś i folw., Bartele wś i folw.,
Bartoszuny, Chmielewo, Czarniawka, Długa,
Druskieniki, Dulgieniki, Gabińce, Grajluny,
Gierwinas, Herbowszczyzna, Iwanówka, Jo-
wejte, Jurgielewszczyzna, Kaziułańce, Komu-
rańce, Kraśnik wś i folw., Krzewin al. Spojsz-
nie wś i folw., Kułańce, Lejpuny wś i folw.,
Lipiszki, Micewicze, Michalin, Miszkis, Mizery,
Nielubańce, Posereje, Pożerys, Radziwiło-
wicze, Ryncele, Ryngaliszki, Sankańce, Sa-
miszki, Smoliszki, Snajginie al. Krzemień, Soł-
taniszki, Warniańce, Wersele, Wiktoryn wś
i folw., Wilejka, Wilkienniki, Wilkija, Wił-
kas, Wiłkonostry, Wołonezyny i Wysokie.

Lejpuny, wś rząd. pow. trockiego, nad Lej -
punką, przy drodze z Wilna do Merecza, 1
okr. adm., o 26 w. od Trok, na rozległej ró-
wninie piaszczystej. W pobliżu L. leży ossda
L. przez Żydów-rolników zamieszkała. Roku
1866 L. miały 28 dm., 448 mk, z kolonią ży-
dowską. ,„Staroż. Polska'* pisze: „Między Ol-
kienikami, do których L. należą i o 1 i pół mili
są odległe, a tem miejscem rozciągają się wiel-
kie pola piaszczyste, na których zaszła owa
pamiętna i boleśna do wspomnienia bitwa dnia
18 listopada r. 1700 między obywatelstwem
wszystkich województw litewskich, oraz In-
fiant i Żmudzi, której jednak nad siedm cho-
rągwi nie liczono, a wojskami Sapiehów.
Szlachta, na pospolite ruszenie w liczbie około
20000 źle uzbrojonych ludzi zgromadzona,
w wilią tego dnia zalegała miasto Olkieniki
i okolice jego. Dowództwo naczelne miał je-
neralny pułkownik Michał Korybut ks. Wi-
śniowiecki, gliniański i wołkowyski starosta;
pod nim prowadzili różne województwa: Mi-
chał Kaz, Kociełł kaszt. trocki, Antoni Ogiń-
ski star. żmudzki, Dominik Michał Słuszka
wojew. połocki, Stefan Tyzenhaaz wojew. no-
wogrodzki, Michał Dowmont Siesicki wojew.
mścisławski, Michał Kazimierz Pac kaszt. po-
łocki, Kazimierz Pociej kaszt. witebski, Karol
Stanisław ks. Radziwiłł kanclerz w. lit, Ja-
nusz ks. Wiśniowiecki marsz. nadw. lit., Mar-
cyan Ogiński. podskarbij nadw. lit., Gedeon
Radzimiński Frąckiewicz chorąży w. lit. i t. d.
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Z ręki tych senatorów i dygnitarzy, będących
sprężynami całego związku na obalenie prze-
wagi Sapiehów, dowodzili chorągwiami znako-
mitsi z powołania wojskowego pułkownicy i
rotmistrze: w Oszmianie Krzysztof Zenowicz
marsz. powiatu, Koziełł, Chomiński, Ważyń-
ski i inni; w Lidzie Narbutt, Aleksandrowicz;
w Brasławiu Biegański; w trockim Kazimierz
i Ludwik Pociejowie; w Grodnie Massalskii
Kotowicz; w Kownie Mikołaj Pac i Bogusław
Ogiński; w Upicie Puzynowie; na Zmudzi Ka-
zimierz Zaranek chorąży księs. żmudz.; w Po-
łocku Szczytowie, Pakosz, Korsak, Rypiński
i Bujnicki: w wojew. nowogródzkiem, Mierze-
jewski, Haraburda; w witebskiem, Marcyan
Ogiński, Łukomski, Symon Drucki Lubecki,
Ciechanowiecki; w Brześciu Rusiecki; w Piń-
sku Grodebski; w wojew. mścisławskiem Woł-
łowicz; w mińskiem Jan Jerzy Zawisza, Krzy-
sztof Mackiewicz, Uniechowski, Cedrowski i
Orzeszko; w Mozyrzu Oskierka; w Rzeczycy
Judyecy a w wojew. inflantskiem Platerowie
i Zyberkowie. Napiehowie, to jest: Kazimierz
wojew. wileński i het. w. lit., Benedykt Pa-
weł podsk. w. lit., Jerzy stolnik lit., Aleksan-
der marsz. w. lit. i Michał koniuszy lit., mając
od 8 do 9000 wojska najwięcej z Wołochów
i Tatarów złożonego, ale regularniejszego, po
wyjściu z Wilna stanęli obozem pod L. Pod
najwyższym kierunkiem hetm. dowodził te-
mi siłami strony Sapieżyńskiej Michał Sapieha
koniuszy w. lit., syn hetmana, Świeżo ze służ-
by cesarskiej, gdzie w stopniu jener. zostawał
przybyły. Młody ten człowiek, szlachetnej
duszy, pełen odwagi rycerskiej i wysokiego
poloru, znając cały ogrom klęsk, jakiemi te
kłótnie domowe przygnębiały kraj w nieła-
dzie pogrążony, długo usiłował powściągnąć
zapamiętałość ojca i stryja, długo walczył
w duszy między obowiązkami syna a powin-
nością obywatela, aż póki wszelkich środków
do zgody nie wyczerpał. Ale rozjątrzenie
szlachty, oddającej się na ślepo zawistnym do-
mowi Sapieżyńskiemu lub od niego pokrzyw-
dzonym możnowładcom, z jednej strony; duma
bez granie hetm. i podskarb. z drugiej: usu-
wały nadzieję nawet uczynienia jakiegokol-
wiek między niemi pokoju. Kusił się jeszcze
0 to bisk. Brzostowski, zniewoliwszy zjazd ol-
kienicki do podania warunków Sapiehom, i
z temi przybył 17 listopada do ich obozu w L.
<Warde być musiały i niezręczne, kiedy het.
1 podsk, za nadto ufni w sprawność hufców
Swoich, odrzucili jezoburzeniem: oświadczając,
że sząbla rozstrzygnie ten spór najlepiej. Roz-
Jatrzona taką odpowiedzią szlachta, ruszyła
z rana 18 listopada z Olkieniki w szyku bojo-
„Wym postępując, stanęła wkrótce w obec Sa-
Pieżyńskich sił pod IL. Ks, Wiśniowiecki,
hajwyższy dowódzca, na lewem skrzydle po» 
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stawił wołoskie chorągwie, na prawem ruskie
województwa uszykował, we środku piechotę
z różnych powiatów, między szeregami ukrył
działa i tył wojska ubezpieczył rezerwą. Sa-
piehowie na prawem skrzydle dali miejsce ta-
tarskim hufcom, na lewem postawili rajtaryą,
w środku piechotę, a w odwodzie lekkie cho-
rągwie, dworzan swoich i obywatelstwo, które
się jeszcze przy nich zostało. Sprawniejszemi
były szyki Sapiehów, ale w liczbie o połowę
mniejsze, i na duchu nie podniesione, owszem
w większej części mimowolnie popchnięte do
walki z własną bracią, Hetman za zbliżeniem
się szyków przeciwnych, pierwszy rozpoczął
bój powszechnym z dział swoich wystrzałem.
Długo potem z obu stron grzmiały armaty,
a harcownicy tu i owdzie pojedyńcze walki
staczali, Dopiero od południa rozpoczął się
bój krwawy na lewem skrzydle szlachty, gdzie
Pociej dowodził, ale tak zacięcie z obu stron
walczono, że przez kilka godzin nie stanow-
czego zajść nie mogło. Na prawem również
oba wojska, stąrłszy się gwałtownie, nie ustę-
powały sobie kroku przez kilka godzin; zginął
ze strony szlacheckiej Poniatowski, pułkownik
chorągwi mścisławskiej, mężnie dotrzymując
placu; tymczasem naczelny wódz ks. Wiśnio-
wiecki, widząc za długo przeciągającą się nie-
pewność boju, przyprowadził odwodowe hufce.
Rozjątrzenie szlachty tak było wielkie, że
z największą zawziętością rzucała się do ognia
i wkrótce Sapieżyńscy, upadając na siłach i
duchu, tył podali. Pierwszy podskarbi lit., wi-
dząc słabiejących z swej strony, z pola bitwy
ujechał. Nie długo całe pułki Sapieżyńskie,
ustąpiwszy z pod L., rozpierzchać się zaczęły,
sam hetman zmuszony był uchodzić z krewny-
mi i przyjaciołmi do Wilna. Jeden tylko Mi-
chał Sapieha, syn jego, przewodząc tylnej stra-
ży, w tysiąc pięćdziesiąt koni zasłaniał rozbite
i uchodzące wojsko. Lecz po mężnej obronie,
widząc już niepodobieństwo oparcią się tłumo-
wi otaczających go zwyciężców, zmuszony
został do poddania się. Przyprowadzony przed
ks. Wiśniowieckiego, udał się pod jego opiekę,
która wszakże, jakeśmy widzieli, nie ocaliła go
od śmierci w Olkienikach. Tysiąc ludzi padło
trupem na polu tej nieszczęsnej bitwy, a kilka
razy tyle rany odniosło. Szlachta opłakiwała
poległych z pośród siebie: Koziełła rotmistrza,
Śliźnia, Dowgiałłę, Bernatowicza, Darewskie-
go skarbnika połockiego, Plewakę, Sorokę,
Bohusza, Korsaków, Ancutę i wielu innych,
prócz wyżej wymienionego Poniątowskiego,
Prócz tej smutnej pamiątki historycznej przy-
wiązanej do L., miejsce to niczem innem nie
słynie. Okolice, zwłaszcza ku Mereczowi, ja-
łowe, stawią oku podróżnego na przemiany,
albo pola płonne i gryką (tatarką) samą za-
siewane, albo nędzne karłowate zarośle. Woj-
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na domowa nie mogła zdaje się dzikszego i
godniejszego siebie znaleść pola do działań
swych, zgubnych dla kraju, haniebnych dla
historyi.*

Lejpuszki 1.) wś włośc., pow. święciański,
3 okr. adm., 28 w. od Święcian, 3 dm., 36
mk., z tego 338 kafol., 3 starow. 2.) IL., zaśc.
szlach., pow. święciański, 3 okr. adm., o 29
w. od Swięcian, I dm., 6 mk. katol. (1666).

Leisacke, Zeisackes (dok.), ob. Zysakowo.
Leisebach (niem.), rz., mały dopływ Odry,

uchodzi poniżej Maltsch. Ob. Budyszów.
Leiserhof (niem.) al. Pod koleją, folw. na

obsz. dwor. Wroców, pow. gródecki.
Leisersdorf (niem.), al. Zeschdorf, 1410

Jewskerdorj, wś, pow. złotogórsko-hajnowski,
par. Złotogóra.

Leisewitz (niem.), u Knie Zicażce (?), 1342
Lyzalicz, wś, pow. olawski, par. Zottwitz. Jest
tu st. dr. żel. z Brzegu do Wrocławia, o 19
kil. od Wrocławia.

Leisikowie (dok.), ob. Zysakowo,
Leisna (dok.), ob. Marklissa,
Leisnersberg (niem.), folw., pow. morąski,

st. p. Jaeskendurf,
Leisnitz (niem.), ob. Zdstyce.
Leissau (niem.), ob. Zisewo,
Leissen (niem.), ob. Zajsy.
Leisten (niem.) 1.) folw., pow. holądzki, st.

p. Reichenbach. 2.) Iu., ob, /acob-Z., wś, pow.
kłajpedzki, st. p. Carlsberg.

Leistenau (niem.), Zedstenaw (dok.), ob.
Lisnowo,

Leiszen (niem.) 1.) ob. Lajsy. 2.) L, wś
i młyn, pow. labiewski, st. p. Laukischkeu. 3.)
L., folw., pow. prusko-iławski, st. p. Iława
Pruska.

Lejszewo, os. młynar., ob. Bogusławice,
Leiszienen (niem.), dobra ryc., nad rz. Ły-

ną, pow. welawski, st, p. Alberga.
Leita, Zejta, rz., inaczej Zitawa (ob.).
Lejta, niem. Zeite- al. Leithe- Fluss, rz., przy-

chodzi z pow. nizinowego, przerzyna pow. szy-
łokarczemski i łączy sięzRusą, odnogą półno-
ceną Niemna, Kś, Fr,

Leitbach (niem.), potok tatrzański. w hr.
spiskiem, wypływa z pod Rakuzańskiego
szczytu (2040 m.) i uchodzi po krótkim biegu
do Kamiennej Wody (ob.). Br, G.

Leite (niem.), ob. Zejża.
- Leiten (niem.) Vordere-7,. i Iintere-L., dwa
szczyty tatrzańskie, w Tatrach wapiennych
bielskich, wznoszące się po północnej stronie
doliny Przednich Koperszad. Niektórzy pi-
szący o Tatrach mienią je za równoznaczące
z Jatkami (ob.). Wzniesienie pierwszego szczy-
tu 1945 m. (Townson); drugiego szczytu 2013
m. (Wahlenberg); 2102 m. (Oesfeld); 2044 m.
(Loschau). Vordere L. zowią po polsku Ma-
łym Koszarem, Hintere L. Wielkim Koszarem. 
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Czy te nazwy polskie odnoszą się w rzeczywi-
stości do tych szczytów, trudao orzec, bo np.
Wielkim Koszarem zowią niektórzy piszący
o Tatrach szczyt Stirnberg, leżący w tem pa-
śmie dalej na wschód, Br. G.

Leiterberg (niem.), ob. Dziadek.
Leitersdorf (niem.), ob. Zilułowice.
Lejtmorgi, wś, pow. wyłkowyski, gm. Po-

jeziory, par. Wyłkowyszki; odl. 10 w. od -
Wyłkowyszek, ma 3 dm., 44 mk.

Leitnersfelde (niem.), os. pod Węgobor-
kiem.

Leitnershof (niem.), dobra, pow. wystru-
cki, st. p. Didlacken.

Leitnerswalde (niem.), os. leśna, pow. ra-
stemborski, st. p. Dryfort.

Leitucken (niem.) al. Claus- Weiien, wś,
pow. kłajpedzki, st, p. Immersatt,
Leitwarren (niem.) 1.) i Z. Lessen, dwie

wsie, pow. nizinny, par. Neukireh. 2.) Ł.,
wś, pow. tylżyeki, par. Plaschken.

Lejtycze, wś poleska w pow. bobrujskim,
nad rzeczką Dworanką, w gm. bortniańskiej,

tuż przy dawnej szosie moskiewsko-brzeskiej,
ma osad 12. Al. Jel,

Lejzerówka, 0s., pow. augustowski, gm.
Kolnica, par. Studzieniczna; odl. 10 w. od Au-
gustowa, ma 2 dm., 6 mk.
Leka (Ostra), ob. Ostrołęka,
Lekarcice, wśi folw., pow. grójecki, gm.

i par. Promna, W 1827 r. par. Goszczyn; miała
dm. 14, mk, 119. Folw. L., od rz. Pilicy w. £,
rozl. mr, 712, grunta orne i ogr. mr. 407, łąk
mr. 22, lasu mr. 201, zarośli mr. 50, wody
mr, 2, nieuż. i place mr. 30, bud. z drzewa 16;
płodozmian 1l-polowy, wiatrak i cegielnia.
WŚ L. osad 31, z grua. mr. 271.
Lekart, ob. Lekarty,
Lekartów, 1532 r. Lekharte, wś, pow. ra-

ciborski, par. Janowice, przy drodze żelaznej;
24 bud., 50 dm., 2059 mk., 41 osad, 477 mr.
ziemi, F. S.

Lekarty, niem. Zekarł, za krzyżaków Kr-
hardsdorf, wś i leśn., pow. lubawski, milę od
dworca kol. żel. w Biskupicach, po nad jezio-
rem. Obszaru liczy mr. 2905, bud. 102, dm.
54, katol. 410, ew. 93. Parafia Skarlin, szkoła
w miejscu, poczta Nowe miasto. Księga krzy-
żacka strat wojennych pisze r. 1414: we wsi
L. (Erhardsdorf) włók 36, gbur. 16 spalonych
wraz ze zbożem, koni 9 zabranych, owiec 120,
kopa świń, kopa krów, strat ogółem za 1480
mrk., 1 człowiek zabity. Ob. Gresch. des Cul-
merlandes, str. 150. Leśn. L. do nadleśn. Łą-
korz, bud. 2, dm. 1, mk. 8. Kś. F.
Lekarzewice, wś i folw., pow. nieszawski,

gm. Osięciny, par. Kościelna Wieś (ob.), o 21
w. od Nieszawy, Rozl. folw. mr. 182, osad
włośc. 10, mr. 664. Dziesięciu włościanom
tej wsi nadane zostało 1450 r. przez Kazimie-
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rza króla włók 18 gruntu, z warunkiem spła-
cania pewnych danin dworowi, tak w naturze,
jak robocizną; ;;,w potrzebie zaś społecznej na
wezwanie króla mieli dawać konia i 3 mężów
uzbrojonych lancami w żelazo katemi.* Przy
separacyi w r. 1857 dwór zrzekł się danin i
zastąpił je czynszem po 4 złp. z morga, przy-
czem włościanom dodano jeszcze 3 włóki. Man
łorolnych włościan, uwłaszczonych 1864 r.
jest tu pięciu na 6 morgach 180 pr. W 1827r.
było tu 15 dm., 115 mk. A. Z.
Lekarzówka, mały folw. w pow. mińskim,

własność Ordyńców, ma obszaru 111 mr.
Lekaszyn, kol. nad rz. Wartą, pow. kolski,

gm. Koźmin, par. Wilamów (Łaski, Lib. ben. I,
344—683); odl. od Koła w. 17, dm. 48, mk. 256.
W 1827 r. 27 dm., 291 mk.

Lekbąd, ob. Zżgmuni,
Leki, wś, pow. szawelski, gm. szawlańska,

50 dusz, 400 dzies. ziemi,
Lekie, ob. Zakaj.
Lekie, wś, pow. rossieński, par. szweksz-

niańska,
Lekitten, al. Zeckitten i Lehkitten (dok, Te-

kotyten), wś, pow. reszelski, st. p. Jeziorany
(Seeburg); 1857 r. 183 mk. R. 1358 nadaje
bisk, warmiński Jan 6 prusakom 4 włóki na
prawie chełm. we wsi Lekotyten. Za to są
zobowiązani do jednej służby konnej i do po-
magania przy wystawianiu i naprawianiu gro-
dów. Pogłówte wynosi 30 grzywien (Con-
ferimus pruthenis Santirmen, Preymok et San-
glande fratribus, Gedriks, Nerwiks et Bay-
doths fratribus eorum patruelis... quatuor man-
808 in rilla Lekotyten ad unum servicium Jure
pruthenicali.... Datum Heilsberg die beatorum
Gervasii et Prothasii a, 1358). (Ob. Codex
dipl, Warmiensis. Tom II, pag. 270). R. 1364
zapisuje tenże bisk. Jan Piotrowi Miil zamiast
6 włók, które dotychczas w Reszlu posiadał, 6
"Unych włók „in campo Lecotiten* na prawie
chełm., ale bez sądownictwa i bez młyna, do-
płacając mu jeszcze 30 grzywien. Miil ma
wolne rybołóstwo w jez. „Crocow.* Od każ-
dego pługa będzie płacił korzec pszenicy i ty-
leż żyta, a od radła korzóć pszenicy, funt wo-
sku i 6 grzyw. Nadto jest zobowiązany do
zbrojnej służby na koniu: („dicto Petró Mućl
A recompensam dietorum Sex mansorum, con-
tlimus Sex Mansos in Campo Lecotiten liberos
Ure QCulmensi sine omni Judicii et sine Mo-
-ndino possidendos, Qui nihilominus superad-
„Mus XXX marcas denariorum monetae usu-
W Ob. Cod. dipl. Warm. II, 383. R. 1381

12 -« Warm. Henryk nadaje Filonowi Straben
Włók „in campo Lekotiten* z większemi

niejszem sądownictwem, które się ma rozcią-
a ad manum et ad collum.* Za to będzie

, vał co rok na Boże Narodzenie 1 i pół funta
sku; zobowiązany jest także do zwykłej

Słownika geogrficzny. Tom V. — Zeszyt 50.

 

Lek 129

służby (servicium). Ma prawo rybołóstwa „in
lacu Auselothien* małemi narzędziami (eidem
Filoni (Struben) XII mansos aitós in campo
Lekotiten.. cum omnibus Judieiis minoribus
et majoribus, etlam ad manum et collum ten-
dentibus, liberos Jure Culmensi contulimus.
Acta sunt haec in Castro nostro Episcopali
Heilszbergk die beati Lucae ev. a. Dni 1381*
(Ob. Cod. dipl. Warm. III, 90 str.), Z urze-
dowej lustracyi z r. 1656 dowiadujemy się
wreszcie, że obszar tej wsi obejmował wtedy
22 włók, jak to wynika z przytoczonych trzech
dokumentów; od włók tych płacili posiadacze
płużnego pszenicy łasztów 2, i tyleż żyta, 1
funt wosku, 1 fenig chełm. i 18 flor, czynszu.
(Ob. „Zeitschr. fiir die Geschichte Ermlands,*
str. 279 z r. 1880). Kś, Pr.

Lekkie, wś rząd., nad jez. Audenis, pow.
święciański, 2 okr. adm., o 31 w. od Święcian,
7 dm., 51 mk. katol. (1866).
Leklowy, niem. Zeckłau, włośc. wś, pow.

malborski, na bitym trakcie malborsko-elblą-
skim, pół mili od st. kol. żel. w Starem polu,
śród żuław malborskich, nad Starą Nogatą.
Obszaru liczy wł. 17, gbur. posiadł. Ż, katol.
30, ew. 40, dm. 5. Parafia Notzendorf, szkoła
Kónigsdorf, poczta Stare pole (Altfelde). Od-
ległość od Malborka 1'/, mili. Więk. posiadł.
Henryka Sielmann obejmuje ornej roli hekt.
88, łąk 0.81, pastw. 6.65, lasu 1.96 hekt. R.
1427 powódź wielka przerwała tamę Wisły i
Nogaty, przez c» wieś niemal cała zniszczoną
została. Kś, PF,

Leknica. Tak się zwała niegdyś, według
Hilferdynga, rz. Randow.
Lekno, ob. Zekno.
Lekotyten (niem.), ob. Zekżtten.
Leków, właśc. Zęków (0b.), Zenczestie,
Lekowe (dok.), ob. Zechowe.
Lekowiec, wś nad rz. Łydynią, pow. cie-

chanowski, gm. Regimin, par. Lekowo, odl.
o 8 w. od Ciechanowa, leży przy linii dr. żel.
Nadwiśl, między Ciechanowem a Mławą, ma
11 dm. 116 mk., 300 mr. gruntu, 4 nieuż.
Lekowo, wś i folw. nad rz, Łydynią, pow.

ciechanowski, gm. Regimin, par. Lekowo, odl.
08 w. od Ciechanowa. Leży przy linii dr.
żel. nądwiśl. między Ciechanowem a Mławą.
Posiada kościół par. drewniany niewiadomej
erekcyi, obecny z 1773 r., ochronę dla dzieci
założoną przez hr. Różę Krasińską, 18dm., 261
mk., 1227 mr. gruntu, 10 nieuż. W 1827r.
21 dm., 156 mk. Leśnictwo L. do dóbr Opi-
nogóra należące, ma 1479 mr. lasu. Par. L.
dek. ciechanowski 4020 dusz. Br. Ch.
Leksandrowa, wś, pow. bocheński, przy

gościńcu z Bochni do Sącza, 357 m. npm.,
w okolicy pagórkowatej, pokrytej przeważnie
jodłowemi lasami, należy do parafii rzym.-
katol, i urzędu pocztowego w odległym tylko

9
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o 1.5 kil. Wiśniczu nowym. Liczy 901 mk.
rzym.-katol.; z tych przebywa stale na obsza-
rze więk, własności M. hr. Zamoyskiej 32.
Gleba żytnia, wymagająca silnej sterkoryza-
cyi. Pos. więk. ma obszaru 128 mr. rolii 131
mr. lasu; mniejsza 264 mr. roli, 59 mr. łąk
i ogr., 28 mr. pastw. i 93 mr. lasu. L. zna-
czy tyle co Aleksandrowa, gdyż lud okoliczny
w ten sposób skraca to imię; według tradycyi
ma pochodzić od Aleksandra Potockiego, który
ją założył. (rraniczy na płn. z Wiśniczem,
na płdn. z lasem Bukowcem i wsią Połomem,

na ząchód z Królówką a na wschód z Ło-
mną. . Mac.

Leksice, Zeksyce, wś, pow. pińczowski, gm.
i par. Kościelec. W 1827 r. 8 dm., 44 mk.
Właściwa nazwa winna brzmieć Oleksice lub
Aleksice (od imienia Aleksy). W XV w. był
tu folwark, karczma, łany kmiece i ogrodziane.
(Dług. II, 166). Rozległość folw. wynosi mr.
302: grunta orne i ogrody mr. 286, łąk mr. 6,
wody mr. 1, nieuż, i place mr. 9, bud. mur. 3,
z drzewa 7, płodozmian 12-polowy. Folwark
ten w r. 1875oddzielony od dóbr Bobin.

Leksino, wś, pow. płocki, gm. Mąkolin,
par. Łętowo, odl. o 24 w. od Płocka; ma 28
dm., 258 mk., 573 mr. grintu, 3 mr. nieuż.
Do dóbr L. należy młyn wodny, karczma i
folw. Gocłowo. Folw. L., od rz. Wisły w. 8,
rozległy mr. 616: grunta orne i ogrody mr.
429, łąk mr. 26, pastwisk mr. 116, lasu mr.
17, nieuż, i place mr. 26, bud. mur. 6, z drze-
wa 16, płodozmian 13-polowy, młyn wodny,
pokłady torfu. WŚ Leksino os. 35, z gruntem
me. 94. P Br. Ch.

Leksor, góra lesista w pasmie Luty, w Kar-
patach wschodnich, w dziale skolsko-delatyń-
skim, na obszarze gm. Kalny, w pow. doliń-
skim, pod 41" 26'20” wsch. dłg. F., a 48? 56
płn. sz. g.,. między źródłowiskami Putny (od
wsch.) a Roztoki (od zach.). Wzniesienie
1016 m. Por. Kalna i Zuta, BP. 0,

Lektowszczyzna, wieś w pow. słuckim,
w okr. police. kopylskim, nad rz. Łoknieją, do-
pływem Słuczy, ma osad 19. Al. Jelski.

Lela Indryca, ob. Zndryca.
Lelajcie, okolica w pow. telszewskim, nad

Szerksznią, o 46 w. od Telsz. Kaplica M, B,,
1800 z muru wzniesiona przez obyw. Styrpej-
kę. Parafia w Zemielanach.

Lelaki, wś, pow. winnicki, gm. Stanisław-
czyk, par. Brahiłów, niedaleko dr. żel. odesko-
kijows.. 268 mk., ziemi włośc. 378, dm. 39;
dawniej własność Swiejkowskich, dziś należy
do klucza brahiłowskiego, który przed paru
laty nabył od Meka ks. Gorczakow. W całym
kluczu 9442 dzies. ziemi, w tem 3692 dzies.
lasu. Por. Brakiłów. Dr. M,

Lelańce 1.) wś gm. butrymańskiej, pow.
trocki, 4 okr. adm., o 46 w. od 'Irok, 9 dm., 70  
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mk. katol. 2.) L., wś rząd., pow. trocki, 4
okr. adm., 65 w. od Trok, 17 dm., 225 mk.,,
z tego 218 katol., 7 żyd. RO

Lelany, wś, pow. trocki, 2 okr. adm., 48 w.
od Trok, | dm., 81 mk. katol. (1866). R. 1850
klucz L (6 wsi, 2 folw.), w par. Użugość, nale-
żał do Rosochackiego i miał 1690 dzies. rozl.

_ Lelany, wś, pow. rossieński, par. wewir-
żańska. ;
ieleow (dok.), ob. Zelikowo.
Lelczyce, wś z zarządem gminnym i wiel-

kie dobra w pow. mozyrskim, w okr. police. tu-
rowskim, nad rz. Uborć, w miejscowości nizin-
nej, odludnej, lecz obfitującej włąki, ryby i
zwierzynę; wś ma osad 64; dobra od roku 1874
są własnością Tyszkiewiczów, mają obszaru
około 49480 mr., młynów wodnych 6; gmina
lelczycka składa się z 7 starostw wiejskich, 22
wsi i 1092 włościan płci męsk. A. Jelski.

Lele, wś nad rz. Wilią, pow. wileński, 2-gi
okr. adm., o 58 w. od Wilna, 5 dm., 39 mk.
katol. (1866).

Lele, ob. Ze.
Lelechówka (al. Zelichówka, po rus. Liuły-

chiwka), wś, pow. gródecki, 19 kil. na pła. od
Gródka, 4 kil. na płn. zach. od sądu powiat. i
urzędu poczt. w Janowie koło Lwowa. Na płn.
leżą Wereszyca i Majdan, na wsch. Stawki i
Janów, na płd. i płd. zach. Wola Dobrostań-
ska, na ząch. Starzyska (w pow. jaworowskim).
Ńrodkiem obszaru płynie Wereszyca od płn.
zach. na płd. wsch. podmokłą doliną, rozlewa
się w mały staw, z którego następnie wypły-
wa dwoma ramionami, łączącemi się z sobą
w Janowie. Na płd. brzegu stawu leżą zabu-
dowania wiejskie. W zach. części obszaru, na
praw. brz. Wereszycy leży las ,„rewir Lelechó-
wka' na płn. (szczyt 357 m.), a „Na Zręby”
na płd. Na lew. brz. Wereszycy leży las Gre-
belka, przybierający w dalszym ciągu, na gra-
nicy Stąwek, nazwę Taborowej góry (szczyt
363 m.). Własn. więk. ma roli or. 22, łąk i
ogr. 120, pastw. 14, lasu 3434 mr.; własn.
mniej. roli or. 176, łąk i ogr. 120, pastw. 42,
lasu 4mr. W r. 1880 było 254 mk. w gm.,
72 na obsz. dwor. (80 obrz. rzym.-kat., reszta
gr.-katol.), Par. rzym, i gr..katol. w Janowie.
We wsi jest cerkiew. Dawniej była tu papier-
nią (rkp. Ossol. 1825). Pięknością miejsca za-
chwycał się w r. 1818 Zoryan Chodakowski
(ob. Listy jego w Bibl. Warsz. zr. 1866, t. LI,
str. 180). Za czasów polskich należała wś do
dóbr koronnych sstwa grodeckiego. Według
lustracyi z r. 1570 (rkp. Ossol. Nr. 2834, fol.
250) było w tej wsi ludzi osiadłych 20 na 9%,
półłankach. Z tych płaciło 8 po gr. 12 i po ka-
płonie, a dwaj którzy siedzieli na jednym pół-
łanku po gr. 6. Zagrodników było 3, którzy
mieli płacić czynszu gr. 6 dopiero w r. 1572,
a do tego stawu mieli pilnować. Pop ruski
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dawał co rok czynszu zł, 2. Z karczmy dawa-
no co rok 10 zł. 8 gr. Suma czynszu wynosiła
21 zł. 22.gr. W lustracyi z r. 1665 (rkp. Ossol.
2834, str. 238) czytamy: „W tej wsi według
lustracyi zr. 1616 było ludzi osiadłych na
ówierciach N. 42, a według lustracyi z r. 1627
było osiadłych ćwierci N. 20. Z osiadłych pła-
cono zł. 2 gr. 6, co czyniło 44 złp. A z naje-
mnych ról ćwierci N. 22, także rachując zł. 2
gr. 6, czyniło 48 zł. 12 gr. Zagrodników było
N. 4, każdy płacił czynszu zł. 1 gr. 16, co czy-
niło zł. 4 gr. 24. Gromada hajduczyzny skła-
dała zł. 2, pop z cerkwi płacił zł. 2, z karczmy
dawano arendy zł. 40*. Po wymienieniu in-
nych jeszcze dochodów podano sumę prowentu
na 148 zł. 18 gr. „Teraz ta wieś przez nie-
przyjaciela cale spustoszała i fundiius jest
zniesiona. Dopiero po zniesieniu od 3 lat za-
wołano na słobodę i do lat dwunastu onej po-
zwolono, i już teraz zeszło poddanych z dzie-
siątek, którzy, iż są na woli, trudno dzierżaw-
cy do robót i czynszów onych pociągać, a za-
tem i w prowencie skarbowym dyminucya być
musi; za takową dezolacya i Wiszenki i We-
reszczyc, a do tego i ci słobodzianie z pomie-
nionej wsi corporali juramento poprzysiągszy,
iż tak a nie inaczej jest, zeznali i komprobowa-
li*, Według lustracyi z r. 1765 było z tej wsi
prowentu 1698 zł. 11 gr., z czego kwarta 424
zł. 1774 gr. Po zajęciu sstwa grodeckiegó
w r. 1785 sprzedano Lelechówkę r. 1832 Ka-
jetanowi br. Karnickiemu za 45070 złr. m. k.
Por. Gródek, 11, 825. Lu. Dz.
Lelechowo, kol. nad jez. Korzecznickiem,

pow. kolski, gm. Izbica, par. Modzerowo, odl.
od Koła w. 18; dm. 8, mk. 52; ziemi 48 mr.
Por. t. III, str. 380.
Lelecken (niem.). ob. Zeleki,
Leleczy, pot, bukowiński, leśny, wypływa

w lesie Stebniku, na płn.-wsch. stoku góry,
Rmostką zwanej (1084 m.), płynie na obszarze
wsi Berhometu nad Seretem, w pow. wyżni-
ckim, w kierunku wschodnim, leśną doliną, i
uchodzi z lew. brzegu do Seretu. Las rozcią-
gający się po lewym brzegu potoku zowie
się Stebnikiem (701 m.), na południowym zaś
brzegu W'ybeczenką (926 m.). Długość biegu
wynosi 6 kil. Br. G.

Lelejki, wś, pow. śŚwięciański, par. Ko-
„maje (ob.).

Lelek, niem. Zelleck, os. do Głużycy, pow.
wejherowski.

Lelekańce 1.) folw., pow. wileński, 3 okr.
adm., o 55 w. od Wilna, 1 dom, 9 mk. katol.
(1866). R. 1766 własność Giedrojciów. Była
tu kaplica katol. par. widziniskiej. 2.) L,
WS, pow. wileński, 3 okr, adm., o 55 w. od

ilna, 23 dm., 141 mk., z tego 127 katol., 7
stąroobr,, 7 żyd. (1866). |

Leleki, folw., pow. turecki, gm. Wola Świ- 
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niecka, par. Świnice, miał 1866 r. 607 mr.
ziemi. Do dóbr L. należały wsie Dzierżawy
Małe (os. 16, ziemi 36 mr.), Dzierżawy Wiel-
kie (os. 12, ziemi 72 mr.). (Według Tow. Kred.
Ziemskiego). A. Pal,

Leleki, niem. Zelecken, wś, pow. ządzborski,
st. poczt, Ryn. ż
Łelekow (dok.), ob. Zalkowy.
Lelekownica, dok. Zelecoveniza, nazywała

się kiedyś struga do jez. Wdzidze, w pow. ko-
ścierskim, wpadająca. R. 1258 książę pomor-
ski Sambor II nadał tę strugę aż do wsi Za-
brody przy odnodze wschodniej jeziora zw.
Goleń na użytek 00. cystersów w Peplinie.
Obeenie nazwa L. nie jest znana, Ob. Perl-
bach: Pommer. Urkundenbuch. Kś. PF.

Lelenga, rz. w pow. rossieńskim. Por. Ka-
włoki i Kiwiszki.

Leleszki, niem. Zelesken, dok. Zelischken,
Leleschkendorf, wś, pow. szczycieński, na pru-
skich Mazurach, 17/, mili od miasta Pasymia,
nad jez. Leleszki, przez osadników polskich
założona i trzymana. R. 1381 Kuno von Lie-
benstein, komtur ostródzki, nadaje wś L. z 40
włókami Naśkowi (Nasske, Nasike), celem za-
łożenia wsi danniekiej na prawie chełmińskiem.
Naśko dostaje 4 włóki sołeckie. R. 1466 Hen-
ryk Reuss von Plauen, komtur morąski, nadaje
Janowi Adlerowi 12 wł. w L. na końcu wsi
położonych, na prawie magdeb. Tenże nadaje
r. 1468 Henrykowi von Saltzen 8 wł. tamże
na prawie magdeb. R. 1472 Konrad von Lich-
tenheim, komtur pasłęcki, zapisuje Pawłowi
Keiper 4 wł. w L.i 4 w Olszewkach na pra-
wie magdeb. R. 1483 Konrad Stauchwitz,
wójt szczycieński, nadaje Janowi 8 wł. w L. na
prawie magdeb. R. 1605 sprzedaje Stefan
Wydowski Melchiorowi Hiplowi, pisarzowi
star. szezycieńskiego, 4 wł. ziemiańskie w L.
za 1100-grz. Ob. Kętrz.: Ludność polska w Pru-
siech, str. 385 i 386. Z dawnych krzyżackich
czasów jest opowieść, że wójt pewien z Pasy-
mia, grzesznem skąpstwem wiedziony, zakazał
gburom we wsi L. łowić ryby w jez. leleszko-
wskiem, do czego oni nadane sobie prawo mie-
li. A kiedy ci nie poprzestali rybitwy, zabrał
im wójt co najlepszego z koni i bydła posia-
dali, Zaczął potem sam łowić, ale go Pan Bóg
ukarał, że już ani jednej rybki nie mógł do-
stać, choć ich tam wiele było w jeziorze. Nu-
rek w wodzie wyraźnie widział, jak ryby niby
z wiedzą gromadnie stroniły od sieci. Później
sam wójt znalazł nagłą śmierć w jeziorze,
w skutek ćzego wszystkie ryby wyzdycha-
ły. Po niejakim czasie jednak znowu się roz-
pleniły i jak przedtem dają się ławić. Ob. Dr.
'Tóppen: Mazurische Sagen u. Mirchen, st. 121.

Leleszki, niem. Zelesken See, jez. na Mazu-
rach,w. po szczycieński, leży na płd. od Pasy-
mia i stoi w związku z jez. Kalwa (Kalben).
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Lelesz-Polyan (węg.), ob. Polanka.
Lelew, Zelów, wś, pow. radomyski, par,

. prawósł. Czarnobyl, na praw. brzegu Prypeci,
0 6 w. powyżej Czarnobyla (ob.), ma 319 mk.
Do r. 1882 wraz z Koszówką i Paryszowem
wchodziła w skład dóbr Szepielicze owruckie-
go monastyru bazylianów. Przeprawa przez
rzekę promem.

Lelewo, wś nad rz. Wkrą, pow. pułtuski,
gm. Czajki, par. Cieksyn, odl. 5 w. od st. kolei
nadwiślańskiej Nasielsk, W 1827 r. 17 dm,,
132 mk. Folw. L. z nomenklaturą Zaborze,
od rz. Narwi w. 8; rz. Wkra przepływa gra-
niea zachodnią; rozległość mr. 919: grunta or-
ne i ogrody mr. 542, łąk mr. 54, pastwisk mr.
36, wody mr. 17, lasu mr. 192, zarośli mr. 16,
nieużytki i place mr. 25, w posiadaniu czyn-
szowem mr. 37; bud mur. 1, z drzewa 15. WŚ
L. osad 28, z gruntem mr. 146.

Leli 1.) zaśc., pow. wileński, 3 okr. adm.,
o 30 w. od Wilna, 2 dm., 7 mk. katol. 2.) L.,
wś nad rz. Cesarką, pow. wileński, 3 okr. adm.,
o 61 w. od Wilna, 6 dm., 89 mk., ztego 6
prawosł., 88 katol. (1866).

Leli, wś, pow. szawelski, gm. wiekszniań:
ska; 28 dusz, 227 dzies, ziemi nieurodzajnej.

Łelia al. Zdza, folw. na obszarze dworskim
Starunia, pow. bohorodczański.

Lelice, wś, pow. płocki, gm, L., par. Boni-
sław, przy trakcie pocztowym z Płocka do
Mławy, o 3 mile od Płocka, o 2 i pół od Sierp-
Ga; posiada urząd gminny i szkołę elemen., li-
czy 22 dm., 293 mk., 1058 mr. gruntu, 65 nie-
użytku. W 1827 r. 22 dm., 200 mk. Dawniej
była tu st. poczt., obecnie do Bielska przenie-
siona. Dobra L. składają się z folwarków: L.,
Zbójno i Reczewo; wsi: L., Zbojno, Bonisław,
Cetlino i Miodusy. Rozległość wynosi mr.
2101: folw. L. grunta orne i ogrody mr. 640,
łąk mr. 25, pastwisk mr. 136, lasu mr, 142,
nieużytki i place mr. 55, razem mr. 996, bud.
mur, 2, z drzewa 11; folw. Reczewo grunta or-
ne i ogrody mr. 187, łąk mr. 21, pastwisk mr,
28, lasu mr, 174, nieużytki i place mr. 9, ra-
zem mr. 419, bud, z drzewa 3; folw. Zbójno
grunta orne i ogr. mr. 181, łąk mr. 55, pastw.
mr. 368, lasu mr. 65, nieużytki i place mr. 17,
razem mr. 686, bud. z drzewa 2, wiatrak, po-
kłady torfu. Wś L. os. 46, z grun. mr. 125;
wś Zbójno 6s. 13, z grun. mr. 248: wś Boni-
sław 08. 26, z grun. mr. 52; wś Cetlino os. 26,
zgrun. mr. 210; wś Miodusy os, 8, z grun. mr.
16. Gmina L. należy do sądu gmin. II okr.
w Bielsku, gdzie też i st. poczt., obszaru 9473
mr., w tem nieuż, 218 mr., 185 dm. i mk. 1962.
W gminie znajduje się kościół, urząd gminny,
karczma, szkoła i cegielnia. W skład gminy
wchodzą: Bombalice, Bonisław, Białuty, Groło-
cin, Grutowo, Stradzyno, Zbójno, Kuskowo:
Bronoszewice, Kuskowo-Bogusiędy, Kuskowo- 
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Stradzewo, Kuchary- Ubysze, Lelice, Łysako-
wo, Miodusy, Reczewo, Rogiennice, Rogienni-
czki, Rycharcice-Gnaty, Cetlin. Br. Ch.
Lelichówka, ob. Zelechówka,
Lelicov (dok,), ob. Lelikowo.
Lelikańce, ob. Zelekańce.
Lelikowo, wś, pow. kowelski, okr. police.

ratneński, gm. L., o 9 w. od Dywina, o 25 w.
od Hornik. Folwarki: L., Wólka Szczytyńska,
Szczodrogoszcze i Samary są własnością Byko-
wskich. W L. jest kaplica katol. par. Ratne.

Lelikowo, wś w gub. grodzień., na płd. od
Mokran, przy południowej granicy gubernii.

Lelikowo, dok. Zelicow, Lelico, Lelicowe,
Lelcow, nazywała się kiedyś wś w dawniejszej
ziemi gniewskiej czyli wąskiej, w pow. dzis,
kwidzyńskim, śród wyżyn lew. brzegu Wisły.
Począwszy odr. 1238 darem książąć pomor-
skich należała wraz z całą ziemią gniewską do
klasztoru 00. cystersów w Oliwie. R. 1245
papież Innocenty IV potwierdza tę wśi zie-
mię jako własność cystersów. R. 1279 biskup
Albert opuścił z niej swoje dziesięciny na ko-
rzyść klasztoru. R. 12838 ks. Mestwin, rożne-
mi gwałty i podstępami zmuszony, ustąpił L.
wraz z całą ziemią gniewską krzyżakom. Obec-
nie nie wiadomo, którąby wś dzisiejszą na ży-
znej ziemi gniewskiej ezyli feterackiej L.
oznaczało, gdyż oddawna pod taką nazwą nie
zachodzi. O wsi Lalkowach nieco odległych,
choć w dokum. wymieniona wś Wleeniz podo-
bnem brzmieniem swojem bardzo przypomina
przyległą wioskę Włosienicę, nie ma co my-
Śleć. Może nie miniemy się z prawdą, przy-
puszczając, że nazwa Lelicow skorumpowaną

została przez pisarzy i zwać się winna Lub-
kow, Lubnow, z czego krzyżacy zrobili swoje
Liebenau, a my za nimi zniemczoną tę nazwę
spolszczyliśmy na Lignowy, tak ażeby wś ta
parafialna, bardzo odpowiednio do dokumen.
w ziemi gniewskiej położona, oznaczona była
przez owo zagadkowe Lelicow w dokum. Ob.
Perlbach, Pommer. Urkundenbuch. Por. art.
Lignowy. Kś. P.

Lelinis, jez. w pow. poniewieskim, w bło-
tnistym lesie na zach. od Remigoły.

Lelis, wś nad rz. Rozogą, pow. ostrołęcki,
gm. Nasiadki, par. Kadzidło. W 1827 r. wś
rząd. 36 dm., 202 mk.; obecnie 1170 mr. ob-
szaru, Leży ona śród obszaru dawnej puszczy
myszynieckiej. Od 1649 r. istniała tu kuźnica
żelaza, i

Lelischken (dok.), ob. Zeleszki,
Leliszka, wś, pow. tomaszowski, gm. Jar-

czów, par. Chodywańce, o I milę od Tomaszo-
wa, na samym pasie granicy galicyjskiej poło-
żona, ma 5 dm., 20 mk., 60 mr. gruntu i młyn,
przy którym, według podania, bursztyn znaj-
dywano.
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Leliszki, wś, pow. rossieński, par. skawd-
wilska, Własność Wińczy.

Lelitków, wś, pow. konecki, gm. i par, Nie-
kłań, od Końskich w. 22; gruntu 62 mr., dm.
drewn. 17, mk. 120.

Lelitów, Jeliżów, folw. nad rz. Białką, pow.
rawski, gm. Maryanów, par. Biała. Leźy na
prawo od drogi z Rawy do Mszczonowa, 1 dm.,
23 mk., 200 mr. obszaru. W 1827 r. 9 dm,,
74 mk. :

Lelitowo, wś, pow. lipnowski, gm.i par.
Dobrzejewice. Leży o 3 w. od granicy pru-
skiej, w pobliżu Drwęcy, w podmokłej nizinie,
odl. o34w. od Lipna, ma 3 domy, 28 mk,,
100 mr. gruntu, 10 mr. nieużytków.

Lelity, pustkowie, pow. częstochowski, gm,
Popów, par. Wąsosz.

Leliwa, wś, folw.-majorat i os. karcz., pow.
sieradzki, gm. i par. Klonowa, od!. od Sieradza
w. 37. Majorat ma 54 dm. wraz z pustk, Ku-
pisze, Młostki, Staniochy, Bery, Szale, Jędra-
sy, Olender, Tomaniki, Grzyb, Pawełce, Cio-

łuch, Dupa, Trzeciaki, Huzarki, Kapie, Stępin,
Cichorze, Bednarze i liczy 1134 mk. W 1827
wś rząd, 57 dm., 444 mk, Por. Kośmianów.
Lelków, pot. górski, wypływa w obrębie

gm. Stebnego, w pow. kosowskim, płynie z po-
czątku łąkami na płn. wschód, a potem lasem
i znów łąkami na wschód. Wpada z lew. brze:
gu do Białego Czeremoszu. Długość biegu
czyni 3 kil. Dolinę tego potoku otaczają zna-
czne góry. Od płd. wznosi się góra bezimienna
(889 m.), a od płn. góra Lelków, wznosząca
się 943 m. npm. Stoki tych gór pokrywają już
to ląsy, już też rozrzucone chaty huculskiej
wsi Stebnego. Co się tyczy góry Lelkowa, to
stoki płn.-zach. pokryte lasem, spadają stromo
do doliny Czarnej rzeczki (ob.), stoki płn.-
wsch. również lesiste, spuszczają się do doliny
Cząrnego Czeremoszu, wschodnie przypierają
do lew. brzegu Białego Czeremoszu, wreszcie
południowe tworzą północne zbocze doliny po-
toku L. Od połudn. zachodu opada zwolna, a
utworzywszy na granicy Stebnego i Krasnoilli
Przełęcz (789 m.), podnosi się znowu i na ob-
Sząrze wsi Perechrestnego w szczycie Pere-
ehrestnym dochodzi wysokości 984 m. Br. G.
Lelkow (dok.), ob. Zalkowy.
Lelieck (niem.), ob. Zelek.
Lelleck (niem.), os., pow. kartuski, st. p.

Mirachowo.
„ Lelokiszki, wś, pow. władysławowski, gm.
' Par, Gryszkabuda, odl. 16 w. od Władysła-
_Wowa, ma 3 dm., 46 mk.

Lelonek, zapewne Jelonek, huta żelazna do
Wsi Kokotek, pow. lubliniecki.
„ Lelotka, wś, pow. lityński, nad Bohem, gm.
"Par. Chmielnik, 32 w. od msta pow. Litynia,
R 48, mk. 240, ziemi włośc. 354 dzies, Na

Sżałą do sstwa chmielnickiego. W czasie lu-  
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stracyi Humieckiego kasztel. kam. 1616 r. po-
sesorem był Stanisław Porembiński z żoną
Jadwigą z Kurowskich, na mocy dożywocia na
tej wsi otrzymanego od Zygmunta III pod
Smoleńskiem w r. 1610. Suma prowentu 38
złp., kwarta 6 złp. Przy następnej lustracyi
1629—1638 r. posesorem Lelotki alias Kier-
danowiec alias Nituniec był Remigiusz Gror-
czyński z opłatą kwarty złp. 46. Po zajęciu
kraju tego przez Rossyą, wś ta wraz ze sstwem
chmielnickiem nadana ks. Kuszelewowi-Bez-
borodce; jest obecnie Lewaszowa, który z oko-
licznemi wsiami posiada tu 4238 dzies. ziemi,
Lelów 1.) os. miejska, przedtem msto, nad

rz. Białą, pow. włoszczowski, gm. i par. Le-
lów (Łaski, Lib. ben. I, 497, 560; Kod, dypl.
pol. I, 95; Kod. Małop. 257), odl. 14 w. od
Szezekocin, 26 w. Włoszczowy, 49 w. od Ol-
kusza, 231 w. od Warszawy. Najbliższą st.
dr. żel. warszwiedeń, są Kłomnice (przez Ko-
niecpol) i Częstochowa (przez Olsztyn). Leży
śród wyniosłości rozpoczynającej się w tych
stronach wyżyny olkusko-krakowskiej, nad
rzeczką Białą i bagnistemi jarami, głęboko się
wrzynającemi w tę wyżynę. Posiada kościoł
par. murowany, szkołę początkową, dom schro-
nienia dla starców i kalek, urząd gminny.
W 1827 r. było tu 128 dm., 875 mk.; w 1860
r. 99 dm. i 926 mk. (485 żyd.); obeenie ma
około 120 dm. i do 1200 mk. (w połowie ży-
dzi). L, jest jedną z najdawniejszych osad.
Warowne położenie, obfitość źródeł i bagnisk
nieprzystępnych spowodowywały założenie tu
warownego grodu w epoce przedhistorycznej,
Wraz z sąsiedniemi zamkami w Mirowie i Bo-
bolicach stanowi on linią obronną, pochodzącą
może jeszcze z czasów, gdy Małopolska stano-
wlła odrębną całość państwową. Pierwotna
osada powstała tam gdzie dziś wś Staromieście
istnieje. Już w XIII w. rozróżniają przywile-
je stary L. (antiqua civitas Lelow) od nowego,
z drugiej strony rzeki położonego. W 1246 r.
Konrad ks. mazowiecki, nie mogąc Krakowa
dobyć, zajął trzy zamki, między temi i w L.,
osadzając w nim Mieczysława ks. opolskiego
zięcia swego. W czasie niezgód domowych
między książętami Kazimierz ks. kujawski za-
jął powiat lelowski 1261 r. i zamek moeniej
obwarował, leez niedługo przy zaborze swoim

utrzymał się. Władysław Łokietek, wtargną-
wszy 1304 r. do Polski z pocztem zbrojnych
Węgrów, opanował L. Czechami osądzony.
Troskliwym okazał się Kazimierz W. o zacho-

wanie tutejszego zamku w należytym stanie,
a nądto opasał miasto murem i często w niem
przebywał. Przywilejem 1366 r. uwolnił mie-
szczan na zawsze od opłąty myt i targowego
w całem państwie, a nadto postanowił: aby
ciż mieszczanie, przybywszy po sól drobną do
Bochni i Wieliczki, nie czekali ną nią i nie
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opłacali karbów — dicas quae Carbi vulgo vo=
cantur. Kazimierz IV, niosąc pomoc zgorzałe-
mu miastu, pozwala 1455 r. mieszkańcom po
wszystkich targach i jarmarkach jeżdzić i su-
kna swoje na łokcie przedawać, bez najmniej-
szej przeszkody. Grdy miasto znowu stało się
pastwą płomieni, uwalnia Zygmunt I mie-
szczan 1547 r. od wszelkich podatków, danin
i ciężarów na lat 20. Lustratorowie 1564 r.
wyrażają: ,,Summa czinszu z rol miessczkich,
wieskich y z domow, kthore sami miesczanie
wibierayą pro festo Joannis, facit mar. 23, gr.
10, den. 13. Z kthorei summie wedluk stha-
rego zwiczaiu nieoddawaią na zamek thilko
mar. 20, a osthathek obraczaią na podwodi, na
pothrzebi y na slugi miesczkie. Drugie po-
dathki pro rata festi s. Martini, kthore woith
wibiera do zamku, z ogrodow a z niw miescz-
kich gr. 26, od domu per gr. 1, a propinatori-
bus cerevisiae per gr. 1, a salicidis per gr. 1
ate. Zidowie skladayą s stharadawna sthacią
krol., kazdi gospodarz po czerw. zlothemu na
nowe lątho. Przed pogorzelyą biło ich kilka-
dziesiąth, teras ich iedno 6. Facit aureos 6,
qui conversi in marcas faciunt mar. 6 gr. 24.
Dawayą thesz korzenia po throssze kiedy ym
dopusczą rzez bicz”. Z pomiędzy istniejących
cechów, odznaczały się szczególniej warsztaty
sukienników, których liczba dość znaczna by-
wała. Batory ogólnem potwierdzeniem 1576
r., utrzymał poprzednie królów nadania i swo-
body. "Tu narodził się 1584 r. Samuel Nakiel-
ski, pisarz dziejów zgromadzenia Stróżow gro-
bu Chrystusa oraz klasztoru miechowskiego.
Roku 1638 do szczętu zgorzało miasto, wraz
z koś, farnym i klasz. franciszkanów; w lat zaś
kilkanaście potem smutnego od Szwedów do-
znało losu. Uchwała sejmu 1662 r. stanowi:
„zameklelowski, częścią przez niepoprawowa-
nie jego w murach swoich spustoszały, częścią
in calamitate communi w budynkach od Szwe-
dów popalony, iż Ur.. Krzysz. Mich. Rupnio-
wski woyski krak., ssta lelowski, na posta-
wienie budynków zamkowi adjacentibus wy-
łożył i na restauracyą dalszą samego zamku
łożyć pozwala, tedy naznaczamy rewizorów:
Którzy się o czasie zniozszy z Ur. Dzierżawcą
Naszym i do Lelowa ziechawszy, wydatki tak
iuż podięte, iako i dalszy koszt na restauracyą
zamku uważą i uznaią, wedle którego uznania,
summa proportionata sukcessorom tegoż Ur.
starosty na tymże sstwie assekurowana bę-
dzie*, Podług lustracyi 1765 r., znajdowały
się tylko cechy: „szewski, piekarski i rzeźni-
czy. Czynsz od żydów złp. 236, od rzeźników
pniowego i łopatkowego zł. 86, za 2 woły
świętalne zł. 80, korzennego świętalnego zł.
50, za jarzynę zł. 40. Zamek na kopcu, mu-
rem obwiedziony, między któremi pomieszka»
nie drewniane, nadpustoszałe*. Zajmujące 
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szczegóły podają lustratorowie 1789 r. „Sta-
rostwo to niegr. w possessyi jest JW. Ign.
Kalinowskiego. Mieszczanie lokacyi miasta nie
mają. Zapytani o dochodach ze wsiów: Staro-
mieście, Ślężany i Zbyczyce, do miasta przywi-
lejami królów przyłączonych, odpowiedzieli, że
gromady tych wsiów żadnej robocizny miastu
nie robią, tylko są obligowan poprawiać drogi
wedle miasta. Miasto murami opasane, te je-
dnak w kilku miejscach rozwalone, brama
z przyjazdu od Nakła w połowie obalona, nie-
bespieczeństwem życia dla przejeżdżających
grożąca, której do reszty rozwalenie nakazu-
jemy w miesiącu następującym listopadzie, a
rumowisko aby magistrat wedle miasta na
drogi wywieść starał się. Ratusz spustoszały
murowany; żadnego domu zajezdnego nie masz,
kominy na domach poobalane, bruki porujno-
wane, na utrzymanie których kamieni z mają-
cej bydź rozebranej bramy użyć miastu pozwa-
lamy i też bruki poprawiać i nowe gdzie nie
masz urobić nakazujęmy. Zamek na kopcu za
miastem, murem obwiedziony, nowo dachem
pobity, w którym regent kancellaryi mieszka.
Przy bramie sklep na archiwum nowo wypo-
rządzony; most z poręczami nowo wystawiony.
Las krzakami małemi zarosły, nie mający drze-
wa grubego, ciągnie się mniej więcej staj sze-
ścioro'. Przemilczeli lustratorowie o wieży,
noszącej nazwę Męczarni. Do 1794 r. przecho-
wywano w zamku akta ziemskie powiatu lelo-
wskiego, W r. 1771 Ignacy Kalinowski opła-
cał ze sstwa kwarty złp. 2124 gr. 14, hyberny
zaś złp. 2291 gr. 26. Na sejmie warszawskim
z r. 1773—1775 stany rzpltej nadały to sstwo
w emfiteutyczne posiadanie Radońskiemu pisa-
rzowi radomskiemu. Za królestwa kongreso-
wego L. stanowił ekonomią dóbr rządowych.
Kościół paraf, murowany w samym L. ist-
nieje niewątpliwie od dawnych bardzo czasów,
erekcya jednak nieznana. Toż samo nieznane
dzieje kościoła paraf. we wsi Ńtaromieście,
W samym L. istniał jeszcze kościół i klasztor
ks. franciszkanów, założony za Kazimierza W.
i zbudowany w stylu ostrołukowym. Zniszczo-

ny przez Szwedów spłonął, mury tylko oca*
lały. Po kasacyi klasztoru w 1819 r. ołtarze
i ozdoby kościelne poprzenoszono do innych
kościołów, mury zaś popadły w ruinę, którą
ostatecznie rozebrano około 1870 r. i kamieni
z niej jąk również z miejskiego muru i bramy
użyto na budowę dróg przez bagniste okolice
miasta. Rysunek ruin klasztoru i opis L. po-
dał Bolesław Olszewski w ,„Tygod. Illustr.''
z 1876 r. N. 51. Opis okręgu lelowskiego po-
dał „Tygodnik Rolniczy* z 1852 r. Parafia L.
dek. włoszczowski: 6215 dusz. Gmina L. na-
leży do sądu gmin. okr. IV w Irządzach, ma
9896 mr. obszaru i 4249 mk. (w 1866 r.).
2.) L. Stary al. Staromieście, wś, gm. i par. L.
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Nowy, posiada kościółfilialny murowany, nie-
wiadomej erekcyi. | Br. Ch.

Lelów, ob. Zelew.

Lelowice, wś, pow. miechowski, gm. Pa-
łecznica, par. Wrocimowice. W 1827 r. 27
dm., 207 mk. Dobra L. składają się z folwar-
ków L.i Siedliska, z attynencyą Kołek i wsią
L. Rzeczka Racławka przepływa. Rozległość
wynosi mr. 773: grunta orne i ogrody mr. 477,
łąk mr. 18, pastwisk mr. 39, lasu mr. 164,
wody mr. 1, nieużytki i place mr. 74, bud.

(mur, 7, z drzewa 20, płodozmian 6-polowy;
pokłady gipsu i kamienia wapniaka. Wś L.
os, 27, z gruntem mr. 98.

Leluchów, wś ruska, pow. sądecki, o 30
kil. od N, Sącza, o 6 kil. od st. dr. żel. Mu-
szyna-Krynica, o 4 i pół kil. od stacyi Orłowa
na Węgrzech. W, ścieśniona górami, leży przy
ujściu bystrego potoku Smereczki z prawej
strony do Popradu, stanowiących tu granicę
od Węgier, naprzeciw węgierskiej wsi Ruska
wola (Oroszevolya), leżącej na drugim brzegu
Smereczki. Rozl. obszaru dwors. (attyn. Mu-
szyny) roli ornej 30, łąk i ogr. 28, pastw. 8,
lasu 525 mr.; mniej. posiadł. roli or. 428, łąk
i polan 1353, pastw. 118, lasu 293 mr. austr.
Grunta zimne, chude, owsiane. Wrniesienie
przy cerkwi nad potokiem 526 m. npm., łoży-
sko Popradu przy ujściu potoku 477 m. Roku
1869 było dm. 61, mk. 378 gr. katol. Roku
1880 było 389 mk. Jest tu unieka cerkiew
parafialna, szkoła etatowa 1-klasowa i poczta
listowa. Prawym brzegiem Popradu prze-
chodzi tu malownicza droga żel. tarnowsko-
leluchowska, t.j. galicyjska część linii Tar-
nów-Preszów (węg. Eperies) i kończy się tu
na granicy, gdzie się znów rozpoczyna węgier-
ską część tejże linii, zwana Preszów-Orłów
(Eperies-Orló). Kolej tarnowsko-leluchowska,
bardzo pięknie prowadzona, w okolicy górzy-
stej, dolinami rzek, mianowicie z przedmieścia
Tarnowa Strusiny ku płd., gdzie wzniesienie
wynosi 204 m. npm., w dolinę Biały aż do
Grybowa 349 npm. Z Grybowa zwraca się ku
zach. w dolinę Strzyżówki i zwraca się wielką
wężownieą ku płd. zachodowi w dolinę Pająka,
drugiego potoku wpadającego z lewego brzegu
do Białej. Tutaj sięga 435 m. npm. Dalej
zwraca się na płd.«wschód w dorzecze Popradu
po Kamionkę Małą, później ku płn. zachodowi
do Nowego Sącza, skąd nie opuszcza już brze-
gów Popradu aż do Leluchowa. W wielu miej-
scach położono tory żelazne na wiaduktach,
przebito w skałach głębokie przekopy a naj:
większy tunel jest w Andrzejówce. (ała linia
ma w Galicyi 142 kil. (18 mil) długości. Sta-
cye: Tarnów, Łowezówek-Pleśnia, Tuchów,
Gromnik, Bogoniowice-Ciężkowice, Bobowa,
rybów, Ptaszkowa, Kamionka, Nowy Sącz, 
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Stary Sącz, Rytro, Piwniczna, Żegiestów i
Krynica-Muszyna.

Leluki, wś włośc., pow. oszmiański, 3 okr.
adm., od Oszmiany o w. 638, od Dziewieniszek
46, dm. 25, mk, katol. 148, prawosł. 13, izr.
4 (1566). >

Leluny, małe mko, pow. wiłkomierski, przy
szosie petersb.-warsz., między stacyami Sta-
szkuniszki i Ławżedyszki, o 48 w. od Wiłko-
mierzą. Mały.kościołek drewniany, parafial.
katol. ś, Józefa, założony 1658 przez obywatela,
Pomarnackiego. Par. katol. dek. uciańskiego:
dusz 3432. Dobra L. należą do Arcimowicza.

Lelusze, wś rząd., nad strum, Dołomanem,
pow. lidzki, 4 okr, adm., od Lidy w. 43, od
Wasiliszek w. 29, dm. 13, mk. 108, wyznania
rzym.-katol. (1866).

Lelaszki, wś, pow. szawelski, gm. chwałojń -
ska, 8 dusz, 38 dzies. ziemi. "JJ. Godl.

Lełajcie, wś, pow. szawelski, gm. wiek-
szniąńska; 55 dusz, 328 dzies. ziemi, J/. Godl.
Leman, wś, pow. kolneński, gm. Turośl,

par. Kolno. Leży o 2w. od linii granicznej
od Prus, pośród błot, nad rzeczką. Posiada
kościół filialny par. Kolno, szkółkę początko-
wą. W 1827 r. wś rząd., 59 dm., 348 mk.;
obecnie 65 dm. i 1709 mr. obszaru. L. nale-
żał do składu dóbr królewskich Kolno (ob.).
Kościół świeżo wzniesiony staraniem ks. Józe-
fa Wierzbiekiego. Pierwotna kaplica spłonęła
w 18837 r.; na miejscu jej nową wzniesiono
w 1861 r.
Lemann (dok.), ob. Zemany.
LŁemanowski, os. do Barłomina, pow. wej-

herowski, o 2 i pół mili od Wejherowa.
Lemans (dok.), ob. Zemany.
Lemańsk, część obszaru leśnego dóbr Ko-

cin, pow. częstochowski.

Lemany, folw. i os. leśna, pow. pułtuski,
gm. Obryte, par, Pniewo. W 1827 r. 2 dm,,
26 mk,
Lemany I.) niem. Zehmanni, wś. włośc.,

pow. kartuski, nad jez. gowidlińskiem, o 4.5
mil od Kartuz, należała do sstwa mirachow=
skiego. Obszaru mr. 638, w tem jeziora 37;
gbur. 11, zagr. 5, katol. 99, ew. 57, dm. 15.
Parafia i szkoła Growidlino, poczta Sierakowi-
ce. 2.) ., niem. Lehmanen, dok. [emann, Ba-
gińskie, wś, pow. jańsborski, jednę milę od gra-
nicy polskiej, na prusko-luterskich Mazurach,
przez osadników polskich założona i trzymana.
Pierwszy przywilej lokacyjny nie ząchował
się. R. 1471 Zygfryd Flach von Schwarzburg,
komtur baldzki, nadaje Piotrowi Lemanowi
(Pioter Leheman) i Piotrowi Zagrobowi (Pio-
ter Sagrobo) na prawie magdeb. 10 wł. wol-
nych od dziesięcin i tłoki we wsi L. Ob.
Kętrz., Jmdność polska w Prusiech, str. 430.
8.) IL., niem, Zehmanen, dok. Zemans, Sieben,
Stlben, wś, pow. szczycieński, ćwierć mili od
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miasta Szczytna, na prusko-luterskich Mazu-
rach, przez osadników polskich założona i trzy-
mana. Istniała już r. 1414. O pierwszym
przywileju nie wiadomo. R. 1496 jest w L.
sołtysem Piotr Oberstrój, który posiada 1'/,
wł. R. 1602 znajdujemy w L. przeważnie pol-
ską ludność. Ob. Kętrz., Ludność polską w Pru-
siech, str. 397. Kś, F.
Lembarczek, pasmo wzgórzyste, po części

lesiste, na obszarze Wierchomli małej, w pow.
nowosądeckim, między potokami Wierchomlą
(od płd.), a Klenową (od płn. i zach.). Wscho-
dni czubek wznosi się 899 m., środkowy 915
m., zachodni 789 m. Br. G.
Lembark, niem. Zemóerg, dok. Liebenberg,

Lebenberg, Łibenbergk, włośc. wś kościelna,
pow. brodnieki, na bitym trakcie jabłonowsko-
brodnickim, 1 milę zaledwie od st. kol. żel.
w Jabłonowie, na lewym brzegu strugi Lu-
trzyny al. Małej Ossy, po nad którą tu góra
opodal leżąca zowie się Piaskową, śród gleby
żyznej. Obszaru liczy mr. 4471, bud. 170,
dm. 99, katol. 356, ew. 394. Parafiai szkoła
w miejscu, poczta w Jabłonowie. WślL., na
urodzajnej położona glebie, istniała bez zaprze:
czenia od najdawniejszych czasów. Po owych
częstych spustoszeniach pruskich, jako i inne
wioski, przez krzyżaków na nowo urządzona,
z niemiecką przezwaną została; przedtem za-
pewne imię nosiła czysto polskie. Przy wsi
znajduje się szaniec prastary, będący w związ-
ku z szańcami innych okolicznych wiosek, ja:
ko to: Bobrowa, Jaguszewic i Jabłonowa.
Wszystkie te okopy leżą w prostej dosyć linii
na lewym brzegu rz. Lutrzyny (Małej Ossy)
i ciągną się z jednej strony aż do Niewierza
po za wieś Słupy w pow. grudziąskim, W prze-
ciwnym kierunku linia ta obronna sięga do
miasta Osieka w Polsce kongresowej, gdzie
także istnieje szaniec. Z wyjątkiem Jabłono-
wa wszystkie są doskonale zachowane. O stra-
teg. znaczeniu wspomnionych szańców ob.
Ossowski, Zbiór wiadomości do antropologii
krajowej III, 81. Także istniało przy wsi
L, śród gruntów plebańskich na górze zwanej
Piaskową, po nad brzegiemrz. Lutrzyny, cemen-
tarzysko grobów skrzynkowych. Wiatry u-
noszące lotny piasek góry odsłoniły te groby,
które za dawnych już czasów takim sposobem
zniszczone zostąły. Zachowały się tylko wy-
raźne ślady grobów i niektóre potłuczone
resztki skorup popielnicowych, przechowywa-
nych w muzeum towarz. nauk. w Toruniu.
Jest jeszcze wiadomość, że i trójkąt z kamieni
nstawionych na powierzchni istniał tu aż do
roku około 1850. Znajdował się ten trójkąt
w półn.-wschodniej stronie drogi do Wądzyna
wiodącej, także nieopodal lewego brzegu Lu-
trzyny. Następnie został rozebrany na uży-
tki gospodarcze. Bez zaprzeczenia stoją te 
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; ustawiane kamienie w związku z opisanem po-
wyżej cmentarzyskiem i mają znaczenie pewne
religijne albo pamiątkowe. Ob, Ossowski: Ma-
pa archeol. Prus zachodnich, str. 7, 71, 85.
Pierwszy przywilej lokacyjny krzyżącki wsi
L. nie jest znany. Około r. 1415 piszą księgi
czynszowe krzyżackie: Wś L. ma włók 61,
każda czynszuje po I m.; dwie karczmy dają
po 2 m.; 21 włók leży pustych. Księgi strat
wojennych donoszą około tegoż czasu: Wś L.
poniosła straty 4000 m., prob. 400, kościół
200 m. Ob. Gresch. des Culmerlandes, str. 112.
Parafia L., w dekanacie brodniekim, liczy dusz
1589. Kościół, tytułu św. Piotra i Pawła,
patronatu rządowego, nie wiadomo kiedy za-
łożony, konsekrowany r. 1507. Szpital przy
nim dla 2 ubogich z parafii, bractwo trzeźwo-
ści od r. 1855; filia w Góralach. Wsie paraf.:
Lembark, Bukówiec,, Mileszewy, Konojądy,
Konojadki, Fomki, Grodzieszka; do filii należą
wioski: Grórale, Buk góralski i Smolniki. Szko-
ły paraf.: w Góralach dz. katol, 69, w Kono-
jadkach 70; 28 dz. katol. odwiedzą szkołę
ewang. w L., którym naukę religii udziela
proboszcz, 4 w Buku góralskim i 3 w Buków-
cu, Ob. Szem, dyec. chełmińskiej, str. 209.
Lembawka, wśi karczma, pow. wilejski,

o 82 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm. duni-
łowicka, 3 dm., 24 mk. katol.; drewniana cer-
kiew prawosł, (1866).
Lemberg, niemiecka nazwa Lwowa.
Lemberg (niem.), ob. Zemóark.
Lemberg (niem.) al. Pieraggen, wś, pow.

piłkalski, st. p. Szyrwinty.
Lembork, ob. Zędork.
Lembruck (niem.), al. Zemóruck, dobra,

pow. nizinny, st. p. Heinrichswalde.
Lembruak, niem. Zangendrick, wś, pow.

ządzborski, na bitym trakcie reszelsko-ządzbor=
skim, przy granicy pow. reszelskiego, po nad
jeziorem, w prusko-luterskich Mązurach, przez
ludność przeważnie polską założona i trzyma-
na. R. 1870 Winryk von Kniprode, mistrz w.
krzyżacki, nadaje Klawkowi (Ulauke) Garn-
meister 10 wł. sołeckich we wsi L. na prawie
chełmińskiem pod Rtuską wsią (Ruskayn) ce-
lem lokacyi wsi danniekiej. Książę Albrecht
(kiedy ?) nadał Stanisławowi Piotrowskiemu
na prawie chełmińskiem [1 pustych włók we
wsi L., które tenże nabył od Jana von der Ga-
blenz za 25 kóp polskich. KR. 1621 poświad-
czają Bartłomiej i Urban Zusich z Pilca, że
brat matki ich Maciej Kosak sprzedał przed
30 laty wś L. Walentemu Bartąckiemu. Ob.
Kętrz., Ludność polską w Prusiech, str. 404.
W nowszym czasie niemąl cała wś L. przeszła
w posiadanie katolików z Warmii przybyłych.
Ob. Tóppen, Gesch. Masurens, str. 472. Ko-
ściół swój parafialny nieco odległy w Sześnie
mają. Kś, F.
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Lembudzie, wś, pow. władysławowski,
gm. Zyple, par. Szaki; odl. 25 w. od Włady-
sławowa, ma 7 dm., 76 mk.
Lemburg (dok.), ob, Zwów.
Lemby, wś, pow. rossieński, par, chwej-

dańska.

Lementowszczyzna, folw., pow. wileński,
2 okr. adm., o 50 w. od Wilna, I dm., 14 mx.
katol, (1866).
Lemeszani, po węg. Zemes, wś w hr. szą-

ryskiem (Węg.), nad rz. Torysą, lasy, stacya
kolei koszycko -preszowskiej, o 19 kil, od Ko-
szye, kościół katol. filial., 575 mk.

Lemeżyszki, folw., pow. szawelski, par.
wiekszniańska, 4 włóki rozl., własność Dro-
zdowskich, J. G.
Lemgendorf (dok.), ob. ZLamkowo.
Lemgruben (dok.), ob. Zekmgruben.
Łemiesz. Według Morawskiego: Sądeccz,

1, 171iII, 82, mieli Czesi husyci zbudować
ząmęk L. na górach obidzkich na obszarze wsi
Brzany, wprost zamku Kingi w Pieninach,
skąd dokuczali poddanym Czerwonego klasz-
toru. Slądów nie można odszukać. Mac.
Lemićszczycha. wś, pow. taraszczański,

038 Ww. na płn. od Żaszkowa, w głębokiem ja-
rze spadającym do pot. Torczy, Ma cerkiew
6. Łukasza z r. 1747, mk, 600 (w tem 27 ka-
tol., 5 izr.), ziemi 2000 dzies. Od Ostrogskich
przechodziła L. do Zakrzewskich, Kamińskich,
dziś Podhorskich.

Lemiesze, wś i folw., pow. opatowski, gm,
Rudą Kościelna, par. Bałtów, odl. od Radomia|
22 w. WŚ ma gruntu mr. 350, dm. 20, mk.
148. Folw. 150 mr., 1 dm., 12 mk.
Lemiesze, wś nad niewielką rzeczką, do-

pływem Hnyłopiaty, pow. żytomierski, par.
Berdyczów, leży tuż koło Rajgródka, przy
trakcie do Berdyczowa, ma kaplicę katol. Da-
wniej własność Czajkowskiego, dzis Horwa-
towej, X. M. O.

Lemiesze, wś, pow. święciąński, 4 okr.
adm. o 79 w. od Swięcian, 7 dm., 86 mk.,
z tego 39 prawosł., 47 katol, (1866).
Lemiesze, wś, pow. kozielecki gub. czerni-

howskiej, o 8 w. od Kozielca ku Czernihowo-
Wi. Rodzinne miejsce rodu hr. Razumow-
skich,
Lemieszewicze, folw. i wś w pow. piń-

skim, 3 okr. adm., nad rzekami: KamieńiStru-
mieniem, w bardzo nizinnej mało ludnej miej-
scowości, przy drożynie wiodącej z okolicy
łotniey do Pińska, z zarządem gm. lemiesze-

Wickiej, składającej się z 9 starostw wiej-
skich, 62 małych wiosek i około 1900 włościan
płci męskiej; ma osąd 23. Folwark, dziedzi-  Stwo Płotnickich, ma prawie 400 mr.; od Piń-
gli, mil dwie, ludność najbardziej trudni się,
sactwem. Niegdyś L. stanowiły własność
ony j były oddane królowej Bonie, która!
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w r. 1546 nadała tn grunta ziemianinowi
Lemieszowi, pod warunkiem niesienia służby
bojarskiej do zamku pińskiego (ob. „Rewizya
Puszcz,'* wydanie archeogr, komis, wileńskiej
1867 r., str, 297—298). Al. Jel.
Lemieszów, wś, pow. hrubieszowski, gm.

Jarosławiec, par. Uchanie,
Lemieszów, dobra, pow. włodzimierski,

niedaleko Horochowa, własność Chońskich.
LŁemieszówka, wś, pow. winnicki, nad rz.

Gniłopiatą, dopływem rz. Pustołowej, gm.
Małe-Kutyszcze, par. Pików, mk. 606 (jedno-
dworców 86), dm. 139, ziemi włośc. 774 dz.,
dwors. 1606 dz., w tem 63 lasu. Kaplica ka-
tol. dekan. winnickiego. Oerkiew z 648 pa-
raf, 1 47 dzies. ziemi, należała do Jakubow=
skich; obecnie własność znakomitego prawnika
i literata Włodzimierza Spasówicza.
Lemiszów, niem, Zómischau, wś serbska na

saskich Łużycach, w pow. budyszyńskim, przy
ujściu strumienia Lubaty do małej Szprewii.
W r. 1875 dm. 21, mieszk. 108, w tem Ser-
bów 96. 4. J. P.

Lemitten (niem.), dobra rye,, pow. lidzbar=
ski, st. p. Orneta,
Lemkendorf (niem), ob, Zamkowo i Lam=

kówko.
Lemkowizna, wś, pow. rypiński, gm. Osiek,

par. Radziki, odl. o 15 w. od Rypina, ma 11
dm., 116 mk, 58 mr, grantu, 1 nieuż.
Lemkiihnen (niem.), dobra, pow. świętosie-

kierski, st. p. Zinten.
Lemia, rzeczka, dopływ Irszy w pow. ży-

tomierskim, płynie z półn.-zachodu ku płd.-
wschodowi, mija Iwanówkę, Lisowszczyznę,
Lisowską Budę, Krasnosiołkę, uchodzi pod
Rudnią Borową.
Lemlinsdorf (dok.), ob. Zammsdor/.
Lemmels (niem.), folw., pow. frydlądzki,

st. p. Barsztyn.
Lemnica, mylnie na mapach Zemie zwany

potok, powstaje z połączenia się dwóch poto-
ków Hurkała (ob.) i Czernowej (ob.), na pół-
nocno-wschodnim krańcu Serafiniec, wsi poło-
żonej w pow. horodeńskim, Płynie na północny
wschód, mija południową część wsi Strzylec,
gdzie, przyjąwszy od lew. brzegu bezimienny
potok, zwraca się na wschód i na północny
wschód, tworząc granicę między Strzylcami
a Hórodnicą na przestrzeni3kil,, poczem wkie-
runku wschodnim wchodzi w obszar Horodniey
i tutaj między domostwami z prawego brzegu
wpada do Dniestru. Długość biegu czyni
przeszło 8 kil. Między Strzylcami a Serafiń-
cami rozlewa się ten potok na dwie odnogi,
które w Strzylcach łączą się znowu w jedno
koryto. W Strzyleach pędzi 5 młynów a w Ho-
rodnicy 3. Połączenie się potoków źródlanych
leży 230 m. npm., ujście zaś 150 m. Br. Q,
Lemnitz (niem.), ob. Zomnica.
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Lemno, dobra w pow. ihumeńskim, w okr.
police. puchowickim, nad rz. Ihumenką, przy
drodze wiodącej z mezka Puchowicz do Oczy*
ża, dziedzictwo Demidowiczów, mają obszaru
3525 mr. w glebie lekkiej, lasu dostatek, pa-
rafia katolicka błońska. AL. Jel.
Lemoszowce, zaśc. w gm. Możejki Ma-

łe, pow. lidzki, 4 okr. adm., od Lidy w. 42, od
Wasiliszek w. 7, dm. 9, mk 97 wyzn. katol.
(1866). dzi
Lemperk al. Zocwenberg (niem.), na Szlą:

sku, ob. Zwów.
Lempie al. Zempis, jedno z ogniw w łańcu-

chu drobnych jeziór, ciągnącym się w pow.
sejneńskim, od południowego krańca jez. Ga»
ładuś. Ma ono 48 mr. obszaru. Leży o 1 w.
na południe odjez. Iłgiel, śród lasów, łączy się
z jez. Stulpy, którego wody odchodzą do rz.
Marychy.

Lempno, jez. i „wypływająca z niego rz.
Lompnica. U Rzyszcz. t. 1I, p. 40, podr.
1248 Kazimierz ks. łęczycki i kujawski sprze-
daje Bogusławowi kantorowi przy kościele
włocławskim „lacum dietum Zempno majus,
t. j. większe, cum toto fluvio dicto Zompnica,
„qui inde egreditur** cum castoribus* (z bobra-

mi) etc, Data w Kowalu. GGrdzie to jest, nie
wiadomo, w każdym razie gdzieś koło Kowala
lub Włocławka.

Lemsal, u Zarańskiego Limdasza (łot.), mko,
pow. wolmarski gub. ryskiej, 1400 mk., 116
dm., ŻII dzies. ziemi, R. 12238 założyli je
niemieccy osadnicy koło zamku bisk, Alberta;
1489 r. otrzymało prawo miejskie. Na wyży-
nie otaczającej L., na płd. od jez. Burtneck,
wznoszą się wzgórza: Blauberg, 397 st. wys.;
Zehsis-Kalns; Mahlu-Kalns i Bau-Kalns. Wy-
Żyna ta rozdziela dorzecza rzek AaiSalis. Por.
t. III, str, 286—87.
Lemsern (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

kuldycki, par. Frauenburg.
Lemszczyzna, wś, row. lubelski, gm. Ko-

nopnica, par. Kalinowszczyzna.
Lemuciany, folw. nad rz. Wilią, pow. tro-

cki, 2 okr. adm., 32 w. od Trok, 1 dm., 4 mk.
katol. (1866).

Lenarczek, ob. Zinarczyk.
Lenarczyce, wś, pow. sandomierski, gm.

i par. Obrazów, od Sandomierza w. 6. Gruntu
mr. 899, w tem 245 włośc., dm. 30, osad 28,
mk. 62. Wiatrak. W 1827 r. 25 dm., 108
mk. Długosz wspomina tę wś pod nazwą Ry-
narczyce (T. II, 353 i 4), Na sejmie z roku
1766 stany rzpltej dozwoliły Adamowi Podo-
skiemu, podkomorzycowi rożańskiemu, zamia-
ny dóbr narodowych Brzeskiej Woli i innych
za dobra jego dziedziczne Niedomice i inne
w pow. pilzeńskim, jako też Lenarczyce
w pow. sędomierskim leżące. Kiedyjednakże
komisya, do tej zamiany wyznaczona, nakazała 
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dopłatę pewnej sumy do skarbu Podoskiemu,
dla zrównoważenia wartości dóbr narodowych,
a Podoski opierał się tejże sumy wypłacie;
przeto na sejmie warszawskim z r. 1773—1775
stany rzpltej uchwaliły, iż, w razie wykazania
przez Podoskiego w asesoryi koronnej nie-
słuszności żądanej od niego dopłaty, zamiana
ta ma być uchyloną ion do swoich dóbr, da-
wniej jego dziedzicznych, ma być przywró-
cony.
Łenardowo, ob. Zeonardowo.

Lenart, imię, tyle co Zeonard; stąd Zenarczy”
ce i Lenartowice.

Lenarthowicz (dok.), ob. Zeonkardwitz.
Lenarto, wś w hr. szaryskiem (Węg.), ko-

ściół katol. paraf., gr.-katol filial., średni grunt,
753 mk. H. M.

Lenaritowa, góra, na północny zachód od
miasta Suchej, w pow. żywieckim, pod 49? 45'
półn. sz. g., a37” 18 20 wsch. dłg. g. F.
Wznosi się 631 m. npm. Południowy stok
opada dosyć stromo do doliny potoku Stry-
szawki (541 m.). U zachodnich stóp góry
płynie potok Grołoszków, a u wschodnich zaś
Błądzonka, dopływy Stryszawki. Gróra ta zowie
się także Zipską górą. Br. G.

Lenartowice, wś, pow. stopnicki, gm.
Oględów, par. Koniemłoty. W 1827r. 16 dm.,
104 mk.
Lenartowice, niem. Zenartowitz 1.) wśigm.,

pow. pleszewski, 2 miejse.: a) L.,wś; b) Prze-
padła, młyn; 34 dm., 363 mk., 4ew., 359 kat.,
121 amalf. Kościół katolicki paraf. dekan.
pleszewskiego (Łaski, Lib. ben. II, 8, 38).
Poczta, tel. w Pleszewie o 3 kil., st. kol. żel.
Pleszew o 6 kil. 2.) Ł., dom. i gm. tamże,
4794 mr. rozl., 3 miejsc.: a) L., dom.; folwar-
ki: b) Zawidowice; e) Sulęcin; 20 dm., 385
mk., 114 katol., 221 ew. 176 analf. Cegiel-
nia. M: St.

Lenartowice, niem. Zenariowitz, 1582 r.
Lechartowitz, 1534 r. Zenhartowitz, wś i dobra
nad Kłodnicą, pow. kozielski, par. Sławęcice;
30 bud., 45 dm., 367 mk. Dobra mają 236
mr. ziemi; wś z kol. Neudorf 36 osad, 604 mr.
ziemi. F. S.
Lenartowo, dom. i gm., pow. inowrocław-

ski; dom. ma 1581 mr. rozl.; 2 miejsc.: a) L.,
dom.; b) Nowy Berlin (Neu-Berlin); 28 dm.,
300 mk., 124 katol., 167 ew., 9 żydów, 106
analf. Poczta i tel. w Woycinie o 7 kil., st.
kol. żel. Mogilno o 28 kil. Kazimierz Poniński
sprzedał L. Julianowi Reichsteinowi za 285000
marek. Niegdyś własność Chłapowskiego. (Ła-
ski, Lib, ben, I, 204). M. St.
Lenartowy, niem. Geppersdorf, wś na Szlą-

sku austr., pow. albrechtycki, 759 mk.
Lenarty, niem. Zekhnarten, dobra ryc. nad

rz. Białą, do których należy także folwark i
cegielnia Kujawa (niem. Kujahwa), pow. ole-
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okowski, Posiadłeść ta ma obszaru ziemi
654.30 ha. i to roli ornej i ogr. 417.60 ka., łąk
150.30 ha., pastw. 74.50 ha., lasu 10.20 ka.,
nieuż. 1.70 ha.; czysty dochód z gruntów wy-
nosi 3589 marek. Odl. od Margrabowy, gdzie
jest st. poczt., wynosi 9 kil. Parafia ew. Mie-
runiszki (niem. Mierunsken). W miejscu jest
i gorzelnia. R. 1857 było tu 185 mk. Ka.
Olbracht Fryderyk podaje r. 1573 do wiado-
mości, że ojciec jego, ks. Olbracht, nadał Bal-
tazarowi Zenger dobra Kujawa z 30 włókami,
oraz 4 włóki nad strugą Białą, t.j. Lenarty, na
prawie lennem z wyższem i niższem sądowni-
otwem i obowiązkiem jednej służby zbrojnej
(Kętrz. „O ludności pols.,* str. 524). W XVII
i XVIII stuleciu mieszkali tu ze szlachty pol-
skiej Kraińscy, Więckowscy-Baltzwedel i Uie-
sielscy. Kś, Fr.

Lene, niem. Zenżz, folw. do Chełmna, tuż
przy mieście położony, pow. chełmiński; bud.
3, dm. 3, katol. 3, ew. 1 (?). Parafia i poczta
Chełmno, szkoła Grubno. Kś. FP.

Łence-Samotyje, wś gub. grodz. w b. zie-
mi bielskiej.

Lenciszki, wś włośc., pow. lidzki, 3 okr.
adm., o 28 w. od Szczuczyna, 7 dm., 77 mk.
(1866).

Leńck, ob. Zęck.
Lencowszczyzna, folw. szlach., pow. Świę-

ciański, 3 okr. adm.,o 87 w. od SŚwięcian, I
dm., 9 mk. staroobr. (1866).
Leńcze 1.) Górne, wś w pow. wadowiekim,

dyecezyi krakowskiej, dekanacie skawińskim,
graniczy od północnego wschodu z Polanką
halerowską, od północnego zachodu i zachodu
z Przytkowicami, od poładnia z Zarzycami
Wielkiemi, a od wschodu z Podolanami. Po-
łudniową granicę tworzy rzeczka zwana (e-
dronką (Skawinką). WŚ sama legła na znacz-

nej wyżynie, z której piękny widok rozpo-
ściera się na północ na Kraków i jego okolicę,
na południe zaś na Lanckoronę zamek i Kal-
waryą Żebrzydowską, po za któremi w tyle
ukazują się wspaniałe Tatry, a na południowy
zachód Beskidy z swą królową Babią Górą.
Wzniesienie wzgórza Birczek na północ wsi
czyni 354 m. Od południa spada stromo do
doliny Cedronki, wznoszącej się tutaj 250 m.
npm, Obszar więk. posiadł. roli orn. 325,
łąk i ogr. 53, pastw. 20, lasu 61 mr.; mniej.
pos. roli orn. 613, łąk i ogr. 70, pastw. 60,
lasu 15 mr. austr. (1869). W r. 1869 było
mk. 788 (360 mężcz., 428 kob.), w r. 1880
zaś 817. Zabudowań dwors. 4, włośc. 132,
razem 136 (r. 1869). Początek wsi niewia-
domy. Istniała atoli już w XIII w. Wspo-
miną o niej dokument wydany w Krakowie
15 maja 1287 r., mocą którego Paweł, biskup
krakowski, otrzymuje w zamian za dziesięciny
od opata tynieckiego Wojciechą dwie wsi 

Len 139

Leńcze i Rzozów (Zorzów w dokumencie)
z prawem dziedzicznem (Cod. dipl. Tinecensis,
Lwów 1871, str. 49). Na wzgórzu, na połu-
dniowym krańcu wsi, wznosi się mały ale
schludny kościół drewniany, p. w. św. Piotra
i Pawła, zbudowany r. 1530. Metryki po-
czynają się r. 1648. Dzwony noszą daty 1554
i 1607. Do parafii należą wsi Podołany, Za-
rzyce Wielkie i Małe. W całej parafii liczba
dusz rzym.-kat, 1386, żydów 44 (Szem, dyee.
krak. 1888). Szkoła ludowa jednoklasowa.
Własność sukcesorów po Ś. p. Józefie Rydwan
Brandysowej i siedmiu spólników: Józefa Pa-
wełki, Jana Hirschberga, Henryki Bodurkie-
wiezowej, Józefy Modliszewskiej, Jana Pająk
Lenczowskiego, sukcesorów po ś. p. Stanisła-
wie Chylewskim i Maryanny Zabłockiej. 2)
£.- Dolne, ob. Podolany. Br. G.
Lenczen (niem.), ob. Zęcza.
Łenczestie, ob. Zęków.
Łenczienen (niem.), ob. Wólka.
Łenczin (dok.), ob. Zenischen.
Lenczke (dok.), ob. Zęck.
Lenczok al. Densczok, os. leśna w Marko-

wieach, pow. raciborski,
Leńczyce, ob. Horodyszcze, pow. czerkaski.
Lenda, ob. Zinda.
Lendak, węg. Zandok, wś w hr. spiskiem

(Węg.), ustoku Tatr, kościół katol. parat,, płó-
ciennictwo, 2 młyny wodne, wapienniki, zdrój
szczawiowy, alabaster, marmur, agat; 1248
mieszk. M. JE:

Łendi (niem.), ob. Zędy.
Lendo 1.) Ruskie, wśiiolw., pow. garwo:

liński, gm. Ułęż, par. Drzążgów. Ma Il dm.,
120 mk., 345 mw. rozl. W drugiej połowie
XVI w. L. należało w częściach do Dobrogo=
sta, Krzysztofa, Klemensa, Zbigniewa i Hiero-
nima Sobieskich (1565—1579). Roku 1661
domów włośc. 6. 2.) Ł.- Wzelkie, folwark,
pow. łukowski, gm. Łysobyki, par. Grułowska
Wola; 4 dm., 400 mr. obszaru. Według Tow.
Kred. Ziems. dobra L.- Wielkie, nabyte w r.
1867 przez rząd, składają się z folw. L.; wsi:
L., Niedzwiedź, Kalinowy dwór, Natalin i Zie-
lony kąt. Rozległość folwarczna wynosi mr.
1467. Wś L. osad 3, z grun. mr. 2; wś Niedź-
wiedź os. 35, z grun. mr. 491; wś Kalinowy
dwór os. 7, z grun. mr, 93; wś Natalin os. 1),
z grun. mr, 186; wś Zielony Kąt os, 6, z grun.
mr. 77,

Len-Dołhi, dwa w pobliżu siebie leżące za-
ścianki w pow. pińskim, nad rz. Ńtochodem
z prawej strony, o w. 3 na płdn. od mezka Lu-
bieszewa, w okr. polie. lubieszewskim, w par.
katol. lubieszewskiej, każdy ma po os. 3; grun-
ta piaszczyste, łąk obfitość. Al. Jel.
Lendowo, wś szlach., pow. mazowiecki,

gm. i par. Piekuty, odległa od Piekut w. 3, od
miasta powiat, 18 w. Dm, 7, mk. rzym.-katol.
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48, rozl. włók 12, grunt w glebie średniej, za-
rośli na opał podostatkiem. L. powstało w r.
1880 na gruntach folw. Markowa Wielkiego
leżącego w Cesarstwie; właściciel, mając 12
włók ziemi na terytoryum Królestwa, rozprze-
dał je szlachcie. Nowa wieś leży nad granicą
Jesarstwa z Królestwem, przedtem miała na-
zwę uroczysko Budy; od pobudowania się
szlachty nosi nazwę L., a to na cześć księdza
Lendo, byłego administratora parafii Piekuty,
obecnie administratora par. Jedwabne w pow.
kolneńskim. Nazwisko wsi zatwierdzone przez
włądzę. P, Łukaszewicz.

, Lendrynie, wś, pow. rossięński, par. po-
gromoncka,

Lendschiitz (niem.), wś, pow. wołowski
na Szląsku, par. Winczek.
Lendyczek 1.) niem. Zamdeck, mko, pow.

człuchowski, na bitym trąkcie królewiecko-
berlińskim, 34 mil od Berlina, 38 od Królew-
ca, w okolicy lesistej, nad rz. Gwdą (Kiiddow),
do której tu z pomorskiej strony wpada struga
Uzarna, z pruskiej Dobrynka, w samym rogu
powiatu, przy granicy Pomeranii i pow. zło-
towskiego; na przeciwnej stronie Dobrynki,
już w pow. złotowskim, leży dwór Lendyczek,
osada wiejska, która nieco wzrostu dodaje
miastu. Najbliższy dworzec znajduje się prze-
szło milę odległy w mieście pomorskiem Ra-
tzębur, na kol. żel. nowo zbudowanej pilsko-
nowoszczecińskiej, L. obejmuje obszaru mr.
4298, bud. 272, dm. 114, katol. 34, ew. 854,
żyd. 112. W miejscu jest luter. kościół pa-
raf,, szkoła miejska elem., pcywatny zakład
wyźszy (r. 1860), magistrat, rada miejska,
urząd pocztowy, stacya telegr., apteka, doktór,
kilku kupców, kilkunastu handlarzy, szczegól-
nie na drzewo, sukienników 3 (r. 1858), szew-
ców 6, bedn. 1, krawc. 4, kołodz. 2, kowali2,
stodl. 1, powroźn. 1, tokarz 1, ślusarz 1, zdun,
9, szkląrz |, mularzy 2, stol. 4, piekarzy 2,
rzeźn. 5, kuśn. 1, młynarz 1. Targi doroczne
4 odbywają się: na bydło, konie i kramne, L.
jest osadą prastarą. Długo przed przybyciem
krzyżaków za panowania książąt pomorskich
i rządów słowiańskich istniał tu gród obronny
z urzędnikami swymi, którym okrąg pobliższy
był podległy. Później za krzyżaków zamek
ten, jąko mniej odpowiedni, zaniechany został
i nie mąsz teraz po nim znąku. W ogóle
z czasów krzyżackich nie posiadamy o L, zgoła
żadnych wiadomości. Za polskich rządów L.
należał do star. człuchowskiego. Początkowo
był nieznączną wioską, kiedy otrzymał prawa
miejskie nie wiadomo, ale jak się zdaje do-
piero po okupącyi za Prusaków. Ludność tu-
tejsza, od dawna niemiecką, rychło przeszła na
protestantyzm. Katolicy posiadali w I. ko-
Ściół, z drzewą stawiany, patronatu rządowe-
go, który przed reformacyą był para£.; r. 1617 
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przez arcyb. gnieźn. Gębickiego, jako filialny
do Frydlądu pruskiego przyłączony.  Ducho-
wny po relormacyi zaledwie mógł się tu po-
kazać dla zbytniej zapalczywości innowierców
(propter ferocitatem haereticorum), i naboż.
dla tego bardzo rzadko się w nim odprawiało.
Na początku XVIII wieku bardzo już podu-
padły stary kościół luteranie (jak donoszą
akta) obalili i nowy sobie zaraz zbór wznieśli
we dworze lendyckim. Jako nieprawnie
istniejący musieli go jednak na rozkaz włądzy
znieść r. 1721. Ob. Utracone kościoływdyec.
chełmińskiej, str. 333. Terażniejszy luterski
kościół ufundowany został dopiero za pruskich
czasów. 2.) Iu.-Szlach., niem. Ądl. Landeck,
dok. r. 1744 Lendyk, dobra, pow. złotowski,
nad rz. Gwdą, do której tu z pomorskiej za-
chodniej strony wpływa struga Czarna, z wscho-
dniej zaś pruskiej Dobrynka; po przeciwnej
stronie Dobrynki leży mko L. w pow. człu-
chowskim; jest to kąt ostateczny czyli na-
rożnik półnoeno-zachodni ziemi Krajny; okolica
po największej części lesistą i piaszczysta
Obszaru roli ornej liczy L. mr. 1488, boru zaś
mr. 3594, bud. 114, dm. 48, katol. 16, ew.
550. Parafia Radownica, szkoła w miejscu,
poczta: miąsto Lendyczek. Wś L. należała
z dawna do obszernych dóbr rądowniekich,
własność kiedyś Potulickich, Grudzińskich,
Działyńskich, którzy posiadali zarazem dobra
Złotowo. W pierwszej połowie XVIII wieku
dobra Radownica i Lendyczek odłączone z0-
stały od Złotowa i znajdowały się w posiada-
niu rodziny von der Osten-Sacken. R. 1753
Ludwik von der Osten-Sacken nabył dobra L.
i Grodno (ob.) od brata swego za 20000 tal.
Później przez pokrewieństwo z familią von der
Osten przejęli L, jako i Radownicę Grabow-
scy. R. 1866 kupił je znany dr. Strousberg.
R. 1880 rząd pruski jest właścicielem dóbr
lendyckich, który w obszernych borąch urzą-
dził osobne nadleśn' król. Tegoż r. 1880
obejmowały lendyckie lasy obsząru hekt, 889,
łąk 21, nieuż. 8, wody 1, ogółem obszaru
hekt. 920. Luterscy i po największej części
zniemczeni z dawna mieszkańcy tutejsi, oba-
liwszy (jak im zarzucają akta) kościół stary
katolicki w sąsiedniem mieście L., postawili
sobie nowy zbór we wsi wbrew prawom ów-
czesnym rzpltej polskiej. Dla tego na rozkaz
władzy zaniechać i rozebrać go musieli r. 1722;
ostatni pastor Jakób Griitzmacher wyszedł za
granicę. R. 1740 także i szulmistrz luterski,
który naboż, odprawiał, zniewolony był wś
tę opuścić. Po okupacyi za pruskich czasów
wzniesiony luteranom nowy kościół w mieście
pobliskiem Lendyczku. Ob. Schmitt, Gesch.
des Kreises Flatow, str. 289. Kś, E,
Lendyk, ob. Zendyczek.
Lendzien (niem.), ob. Zędziu,
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Lendzieniszki, wś, pow. wileński, 1 okr.
adm., o 13 w. od Wilna, 16 dm., 110 mk. kat.
(1866).
Lendzin (niem.), ob. Zędzźny.
Łenen, Zefnen (niem.), wś w pow. hasenpo-

ckim gub. kurl. Paraf. kościół katol. ś. Trójcy
iś. Antoniego, r. 1750 wzniesiony przez bisk
infl. Józefa z Kozielska Puzynę. Parafia ka-

- tol. dekanatu kurłandziiego: dusz 1176.
Lenewo (dok.), ob. Ziniewo.
Leng (niem.), ob. Zęg.
Lenga (niem.), ob. Zęga.
Lenga (dok.), ob. Zeęg.
Lengainen (niem.), ob. Zęgajny.
Lengen (niem.), dobra, pow. pruskoiławski,

st. p. Barsztyn.
Lengirren (niem.), ob. Zangirren.
Lengkonischken (niem.), wś i dobra, pow.

tylżycki, st. p. Neu-Argeningken.
Lengkutschen (niem.) al. Samonienen, wś,

pow. gołdapski, st. p. Gołdap”.
Lengłaucken (niem.), wś, pow. gąbiński,

st. p. Grąbin. .
Lengmeschken (niem.), Zengmeszken, Leng=

mestehlen, wś, pow. stołupiański, st. p. Mehl-
kehmen.

Łengnieten (niem.), wś, pow. fyszhuski,
st. p. Girmo.
Łengniszewo, ob. Zegniszewo, niem. Zdas-

hetm.
Lengnowo (niem.), ob. Zęgnowo.
Lengojłe, ob. Dyrwiany.
Leńgow (niem.), ob. Zęgów.
Łengowen (niem.), ob. Zęgowo.
Lengschen, Zengischen (niem.), wś i dobra,

pow. piłkalski, st. p. Pilkały.
Lengvard (węg.), ob. Zingwart.
Lengwarowen (niem.), ob. Zęgwarowo.
Leńngweczen, Zengwetschen (niem.), wś, pow.

darkiemski, st. p. Sodehnen.
Lengwehnen (niem.), al. Klein- Leponisch-

ken, wś, pow. stołupiański, st. p. Ejtkuny.
Lengwethen (niem.), pow. ragnecki, ob.

Lenkwethen.
Lenhartowitz (dok.), ob. Zenartowice,
Łenia, część Sokołówki, pow. brodzki.
Lenica, wzgórze po zachodniej stronie mka

Kamionki Wiełkiej, w pow. kołomyjskim,
. Wźnosi się 357 m. npm. Br

Łeńie 1.) Wielkie al. Michałówka, wś, pow.
lipnowski, gm. Chalin, par. Dobrzyń. Leży
w pobliżu Wisły, o 28 w. od Lipna. Ma 2l
dm., 268 mk., 901 mr. gruntu, 31 nieuż.
W 1827 r. wś rząd., 20 dm., 140 mk. L.-
Wielkie stanowiły ekonomią dóbr rządowych
(ób. II, 326). W początkach b. stulecia wy-
stawiono tu dwór z cegieł zniszczonego zamku
W Dobrzyniu nad Wisłą. Dobra L.-Wielkie
należą do rządu i podług wiadomości z r. 1854
rozległość ogólna wynosi mr. 6154; w skład  
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tych dóbr wehodzą następujące nomenkla-
tury: folw. L.-Wielkie mr. 534, Zbyszewo
mr. 506, Makówka mr. 321, Walewskie mr.
114. Młyny: Zbyszewo mr. 40, Krupa mr, 35,
wójtostwo Bobrowniki mr. 120, probostwo
Biała mr. 178. Wś L.-Wielkie mr. 499; wś
Skarzewo mr. 296; wś Krupa mr. 95; wś Kę-
pa Dobrzyńska mr. 61; wś Wyszyn mr. 137;
wś Kępa Głowieńska mr. 38; wś Kuski Deżerta
mr. 102; wś Struchów mr. 169; wś Podosk
mr. 60; wś Makówka mr. 298; wś Walew-
skie mr. 31; wś Uniejewo mr. 968; wś Gro-
dnia mr. 292; wś Biała mr. 941; wś Grodzkie
mr. 92; wś Kuski mr. 120; wś Kępa Dobrzyń-
ska Mała mr. 15. W dobrach L. jest jezioro
b. n., mające 30 mr. rozl., do 48 st. głęboko-
ści; wody jego odchodzą do Wisły przez
rzeczkę Kamienicę. Por. Dobrzyń, t. IL, 89.
2.) L.-Małe, wś, pow. lipnowski, gm. Chalin,
par. Sobowo, odl. o 30 w. od Lipna, ma ewan-
gielicki dom modlitwy, szkołę i wiatrak, 10
dm., 56 mk., 368 mr. grantu, w tem 801 folw.,
67 włośc. (18 osad). W 1827 r. 9 dm., 65
mk. R. 1789 dziedzicem L. był Koziebrodzki,

Leniec, jez., pow. lipnowski, gm. Czarne,
przy wsi Bęklewo Mostowe. Musi mieć małe
rozmiary, ponieważ karta woj. topogr. Król.
Polsk, (XVI O) nie oznacza go w tem miejseu.
Nazwa sama właściwsząby była dla jeż. we
wsi Lenie, niedaleko od Bęklewa położonej.
Por. Lenie- Wielkie.
Leniew, wś, pow. bielski, gub. grodzieńska.

Była tu kaplica katol. parafii Narew.
Lenin, mko z zarządem gminnym i wielkie

dobra, niegdyś w księstwie słuckiem, Ww wo-
jewództwie nowogrodzkiem, teraz w gub. miń-
skiej, w środku pow. mozyrskiego, nad rzeką
Słuczą, o 127 w. od jej źródła, w puśżczach
i bagnach. Do wieku XVII dziedzicówo ksią-
żąt Olelkowiczów, pokolenia Olgierdowego;
przez wiano ostatniej z ródu księżniczki Zofii
Olelkowiczówny, poślubionej sławnemu ujemnie
Januszowi Radziwille, przeszło w dom książąt
Radziwiłłów (ob. u Kotłubaja, Gałerya Nie-
świeska, str. 160) a przez wiano księżnićzki
Stefanii Radziwiłłówny, córki Dominika, osta-
tniego ordynata nieświeskiego,  poślubionej
ks. Leonowi Wittgensteinowi w pierwszej
ćwierci b. stulecia, zostało własnością ks.
Wittgensteinów. Mko ma osad 75, móst na
Słuczy. Gmina składa się z 13 wiejskich sta-
rostw, 40 wsi i liczy 1729 włościan płci mę-
skiej. Tu się mieści kwatera 4 okr. poli-
cyjnego, obejmującego gminy: Lenin, Łachwa,
Zytkowice, Czuczewicze z 76 wsiami. Od
Mińska 217 w., od Mozyrza 162 w. Do domi-
nium Lenin należą folwarki: Sitnica, Grabów,
Jurkiewicze i Wilcza; obszar cały przed dwo=
ma laty wynosił około 110000 mr.; lecz w r.
1882 dnia 7 września monarszym rozkazem
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przyzwolono francuskiemu towarzystwu pod
nazwą „„Sociećć fonciere et forestiere de Lenin*
nabyć ogromne leśne przestrzenie dóbr leniń-
skich dla eksploatacyi fabrycznym sposobem
bogactw tego zapadłego polesia; jakoż zaku-
pione zostały tu przez rzeczoną kompanią dzie-
wieze lasy dębowe pomiędzy rzekami Słuczą
i Łanią, i ten wielki plan, gdyby się był wy-
konał praktycznie, nadałby był ruch i życie
przemysłowe dotychczas całkiem odludnej dzi-
kiej miejscowości, pełnej grubego zwierza, ryb
i bogactw wszelkich, przyrodzie leśnej właści-
wych, Al, Jel.
Lenina |.) Mała (al. Zeninka, po rus. Zi-

nynka), wś. w pow. staromiejskim, 12 kil. na
płd, zach. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Staremmieście, Na płr. leży Ławrów, na
wsch. Lenina Wielka, na płd. wsch. Lysowica,
na płd. zach. Wiciów, na zach. Potok Wielki,
na płn, zach. Nanczułka Wielka. W płd. stro-
nie obszaru, na płn. wsch. stoku Werchu Oro-
wego nastaje z licznych strug pot. Leninkai
płynie na płn. do Ławrowa, gdzie wpada do
Leniny. W dolinie Leninki leżą rozrzucone
zabudowania wiejskie (541 m. w stronie płn,),
dokoła nich wzgórza lesiste lub krzakami po-
rośnięte, poprzerzynane licznemi strugami,
Najwyższe z nich, t. zw. Palczyńskie, wznosi
się na wsch. narożniku do 723 m. 2.) IL. Wiel-
ka (po rus. Linyna Wełyka), wś w pow. staro-
miejskim, 8 kil. na płd. zach. od Staregomiasta.
Na płn. leży Bilicz, na płn, wsch. Terszów, na
wsch. Spas i Busowisko, na płd. Strzyłki i Ty-
sowica, na zach. Lenina Mała i Ławrow. Przez
wś płynie pot. Lenina, dzieląc ją na część wię-
kszą płd, i mniej. płn. Wchodzi on tu z Ła-
wrowa, od zach., a tworząc łuk lekko na płd.
wygięty, przybiera kierunek płn. wsch, i wcho-
dzi na granice Ierszowa i Spasa. Od praw. i
lew. brzegu zasilają Leninę w obrębie wsi

liczne potoki. Z tych najważniejsze: od praw.
brzegu Seminów, płynący od płd, zach. na płn.
wsch., zasilony licznemi strugami; od lewego
brzegu; Szczubranów, płynący ze strony płn.,
lesistej, na płd. W dolinie Seminowa i na praw.
brzegu Leniny leżą zabudowania wiejskie; na
lew. brz. Leniny leśniczówka (419 m.). W płn.
stronie obszaru wznosi się na niwie Tiażki
szczyt jeden do 577 m, W stronie płd,-wsch,
leży ias Oleny (szczyt 659 m.) a w stronie
płd. las Osowie (szczyt 647 m.). Na płn. spada
ta część stopniowo ku dolinie Leniny. Wzdłuż
lew. brzegu Leniny idzie droga, wiodąca z Ter-
czowa do Ławrowa. Własn. więk, w L. Małej
i Wielkiej ma roli or. 186, łąk i ogr. 44, past.
238, lasu 1275 mr.; własn. mniej. roli ornej
2583, łąk i ogr. 248, pastw. 1326, lasu 110
mr. W r. 1880 było w L. Małej 395 mk., a
w L. Wielkiej 938 mk. w gminie, 75 na ob-
szarze dwor. (obrz. gr.-katol, z wyjątkiem kil- 
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kunastu rzym.-katol.). Par. rz..-katol. wSta-
remmieście. W L, Małej jest gr.-katol. kape-
lania, a w L. Wielkiej parafia, obie należą do
dek. staromiejskiego a dyecezyi przemyskiej.
W obu wsiach są cerkwie, w L. Wielkiej szko-
ła etat, 1-klas., młyn i tartak pnrowy; w L.
Małej kasa pożycz. gm. z kapit, 416 zł. w. a.
W L. Wielkiej zachowała się pamięć o napa-
dach tatarskich, Sród lasu leży pole nazwane
„Tatarynowem*, a podanie mówi, że tu dopę-
dził w czasie napadu tatarskiego Tatarzyn je-
dnego z mieszkańców wsi i chciał go zabić,
Zagrożonemu nadbiegają jednak w pomoc żona
i oboje zabili Tatarzyna. Stąd wywodzą nazwę
pola. Ciekawa jest także okoliczność, że na-
zwiska niektórych mieszkańców wskazują na
pochodzenie tatarskie (np. Kithan, Kałmuk,
Kerosz i t. p.).. L. Wielką wspomina już

hramota książęca z r. 1292. Wówezas to nadał
Lew ks, halicki wś tę wraz z innemi biskupo-
wi samborskiemu. Darowiznę tę potwierdził
Zygmunt August w r. 1548. (Ob. „Ławrow,
seło i monastyr* w Naukowym Sbornyku,
Lwów 1866, str. 324. „Die ruthenische Frage
in Galizien, beleuchteńt von einem FRussinen,
Lemberg 1850, str. 65). Później przeszła wś
w posiadanie królów polskich i jako taka na-
leżała wraz z L. Małą do krainy gwoździeckiej
a ekonomii samborskiej, W lustracyi ekon.
samb. odbytej za czasów Jana III czytamy
(Rkp. Ossol. N. 1255, str. 206): „Wieś L,
Wielka ma łanów 22,, zosobna kniazkich ła-
nów 2, popowski 1. Czynsze na św. Marcin:
żyrowszczyzna, stróżne, kuchenne, za sądy
zborowe, owies, gęsi, kury, drzewo do żupy
tak płacą i odwożą jak Strzelbice. Zosobna
gromada płaci ze wszech ćwierci gr. 10. z pu-
stych łanów koszonych po gr. 6 a obsianych
po gr. 8; z popostwa czynszu płacą 2 gr.,
z wójtowskich domów, z każdego 24; zosobna
z łanu wójtowskiego. Czynsze na św. Woj-
ciech: kuchenne, stróżne, za jagnię i jarząbki,
owczą dziesięcinę tak płacą jak Bylicz. Orać
do tego z łanu każdego powinni dzień jeden,
kosić zaś dzień jeden z chleba powinni raz
w rok. Na straż powinni posyłać do wsi pod-
czas jarmarku''. Extrakt inwent, ekon, sambor.
z r. 1760 (Rkp. Ossol. N. 1682, str. 238) po-
daje następujące szezegóły: „Ta wieś osiadła
na łanach 227/,, a mianowicie sianych 10, ko- *
szonych 8, pustych 4/,; zosobna kniazkich ła-
nów 2, popowski 1, Chlebnika ad praesens
znajduje się in N. 90. Czynsze tej wsi czynią
w ogóle 636 złp. 8 gr. (wymienione szczegó-
łowo). Wójtostwa tej wsi posesorkąpani Ma-
hrynowa, na które prawa nie pokazała, płacić
jednak ma do kasy ekonomicznej corocznie
czynszu 100 złp. tudzież hybernę na gardeku-
rów J. Kr. M. i inne onerafundi ferre tenetur.
Następnie wymienione są powinności tej wsi,
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poczem mowa o lasach: Na wschód słońca las

olchowy, jodłowy i laskowy; las na zachód,

którego połowa do wsi tej, a druga do Woło-

szynowej; na płd. las nazwany Zemiczyn, bu-

kowy, częścią do tej wsi, częścią do Strzyłek

należący. Uskarżają się poddani tej wsi na

ww. 00. bazylianów ławrowskich, iż nie tylko

pola, łąki, łazy, lasy onym odbierają, pastwi-

ska wypasaja, ale też onych biją, o co prote-

stacye w grodzie przemyskim intercesserunt.

Administracya ma im w tem dopomódz. Także

do wójtostwa niezwyczajne powinności pełnić

muszą”. Rząd austryacki zajął krainę gwozde-

eką w r. 1772, ob. Gwoździec. Wójtostwo w L.

zajęto 15 lutego 1789 r. Było ono wówczas

w posiadaniu Fran. Rajtarowskiego. Grunta

w skutek dekr. gub. z r. 1799 rozdzielono

między osadników krajowców. Wcerkiewnych

aktach znajdują się następujące dokumenta:

Stanisława Odrowąża z r. 1535 zawierający

zapis dla cerkwi; Zygmunta III z r. 1607, za-

bezpieczający popowiczom dożywotnie posia-

danie gruntu cerkiewnego; Augusta III z r.

1698 przenoszący grunt wójtowski z Dmytry-

ków na Sozańskich h. Wrona. W sumaryuszu

dokumentów z r. 1787 (rkp. Ossol. N. 2887,
str, 1381) wymienione są następujące: Roku

1539. „Sig. I confirmat actum granicialem in-

ter bona Lenina et Wołoszynowata et fun-

dum monasteri S-ti Onufrii, Górny vocitati

ete.'* R. 1561: „„Privil. Sig. Aug. locandi vil-

lam de cruda radice, minor Lininka appelan:

dam, Provido Joanni et fratribus datum etc.*'

(Ob. tamże, str. 44). Lm. Dz.
Lenina, rz. podgórska, wypływa w obrębie

gm. Tychy, w pow. staromiejskim, w płd.-
zach. jej stronie, na płn.-zach. krańcu Orowe-

go grzbietu (763 m.), na granicy gmin Tychy,

Galówki, Bandrowa i Nanowy. Płynie z po-

czątku na płn. dolinką leśną, poczem zwraca

się na wsch. i w tym kierunku przez wsi Ly-

chę, Nanczułkę Małą i Wielką, przez Ławrów,

Leninę Wielką, granicą gmin Spasa i Terszowa

a wreszcie przez obszar Terszowa podąża do

Dniestru z lew. jego brzego. Z praw. brzegu

przyjmuje liczne potoki mniejsze i większe

spływające prawie równolegle do siebie z płn.-

wsch. stoku rozległego grzbietu górskiego,

Orowym zwanego (ob.), między nimi Potok

Wielki, Leninkę (ob.) i Seminow. Z lew. zaś

brzegu wznoszą się rozrzucone, krótkie grzbie-

ty górskie ze szczytami Nagórą, Kiczerą (690
m.), Kobyłą (758 m.) i Jankowym wierchem

(709 m.), z których spływają do Leniny poto-

ki Prochir, Szczabranów i Soluczka. Działy te

górskie oddzielają dolinę Leniny od doliny rz.

Jabłonki (od płn.). Długość biegu czyni 21
kil. Spad wód wskazują następujące liczby:

680 m. (źródła, 540 m. (kościół w Nanczułce
Małej), 503 m. (kościół w NanczułceWielkiej), 
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446 m. (Lawrów), 360 m. (ujście), Pędzi młyn

w Nanczułce Małej, a tracze w Tysze, w Ła-

wrowie i Terszowie. | Br. G.

Leninka, ob. Zenina Mała. ś

Leninka, rzeczka górska, powstaje w obrę-

bie gm. Leniny Małej, w pow. staromiejskim,

z połączenia dwóch strug, wytryskujących na

płn.-wsch. stoku Orowego wierchu (ob). Pły-

nie przez leninę Małą uroczą dolinką na płn.

i we wsi Ławrowie uchodzi z praw. brzegu do

Leniny, dopływu Dniestru. Długość biegu

doki. - Br. Q.

Leniówka, wś w pow. bobrujskim, w gm.

swisłockiej, na zapadłem, odludnem Polesiu,

ma os. 24, glebę piaszczystą, należy do paro-

chii w Wirkowie. Al. Jelski.

Leniszki, wś, pow. wieluński, gm. Wy-

drzyn, par. Czarnożyły, odl. od Wielunia w.

8ipół, Ma 7 dm., 67 mk, Ob. Czarnożyły.

Leniuszki, wś i folw., pow. bialski, gm.

Zabłocie, par. Kodeń, o milę od Kodnia (ob.)

ku Wisznicom. Ma 16 dm., 223 mk,, 915 mr.,

szkoła począt. W 1827 r. 22 dm., 157 mk.

Leniwa, rz. w pow. kozienickim, początek

pod Jedlnią, płynie ku pin. pod Jaroszkami, i

pod Mąkosami wpada z praw. brzegu do Ra-
domki, Długa 10 w. Por. Jedlonka.

Leniwce, wś w płn, stronie pow. borysow=

skiego, w gm. dokszyckiej, za Berezyną, przy

drodze wiodącej z Babiez do Mołożany, ma

os. 13, miejscowość wzgórkowata, wokoło la-

sy, grunta lekkie. A, Jelski,
Leniwe (dok.), ob. Zdniewo.
Leniwka, odnoga Wisły u ujścia, pomija

Gdańsk i pod Myndą (Weichselmiinde) ucho-

dzi do zatoki Gdańskiej. Por. MotławaiGdańsk.

Lenkaitschen (niem.), wś, pow. wystrucki,
st. p. Karalene. |

r

Lenkajcie, wś, pow. szawelski, gm. kirya*

nowska, 12 dusz, 20 dzies. ziemi. J. Godł,

Lenkau (niem.), ob. Ząki,

Lenkcie, wś, pow. rossieński, par. Nie

mokszty.
Lenke (niem.), ob. Zęskie olędry.
Lenke (niem.), ob. Łąka.
Lenkehlischken (niem.), 1.) wś, pow ni-

zinny, st. p. Heinrichswalde. 2.) L., dobra,
pow. darkiemski, st. p. Trempen.
Lenken (niem.), 1.), dobra, pow. ragnecki,

st. p. Ragneta. 2.) L. al. Valtingsaugen, WŚ,
pow. szyłokarczemski, st. p. Kukoreiten.
Lenkeningken (niem.) 1.) wś i dobra, pow.

wystrucki, nad rz. Węgorapią, przy moście
dr. żel. tylżycko-wystruckiej; st. p. Gr. Bu-

bainen i Wystruć. 2.) Ł., wśi L. al. Schilfu-

tis, kol., pow. ragnecki, st. p. Ragneta. 3.) L.

al. Treibgirren, Strebgirren, wś, pow. ragnecki,
st. p. Wischwill.

Lenki (niem.), Zenke, ob. Ząka.
Leńki, wś w pow. słuckim, w gm. hreskiej,
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nad rzeczułką wpadającą do SŚłuczy, ma osad
29, grunta lekkie, miejscowość poleska, dzika,
odludna. W pobliżu na gościńcu za rzeką
karczma tegoż nazwiska. Al, Jelski,

Lenkie, wś, pow. rossieński, par, erźwił-
kowska,

Łenkiele, wś i dwór (własność Wojtkiewi-
czowej), pow. rossieński, pat, rossieńska.
Lenkimmen (niem.), wś i dobra, pow. dar-

kiemski, st. p, Trempen.
Lenkimy, wś rząd. w pow. telszewskim,

nad Świętą, o 81 w. od Telsz. Paraf. kościół
katol. s. Anny, wymurowany 1752 niewiado-
mo przez kogo. Parafia katol. dekan. szkudz-
kiego: dusz 1980.
Lenkonischken (niem.), ob. Zengkonischken.
Lenkoutz, ob. Zęków.
Lenkowiec, folw., pow, gostyński, gm. i

par. Pacyna. Grunta jego wcielone do folwar-
ku Model (ob.).
Lenkowszczyzna 1.) wś, pow. oszmiański,

1 okr. adm., o 10w.od Oszmiany, 6 dm., 44
mk. katol, 2.) Ł., folw. szłach,, pów. oszmiań-
ski, 1 okr. adm., o 10 w. od Oszmiany, 2 dm.,
15 mk. katol., 7 izr. 3.) Ł., wś, pow. 0sz-
miański, 2 okr. adm., 40 w. od Oszmiany, 4
dm., 37 mk. katol. 4.) ., okolica szlach.,
pow. oszmiański, 2 okr. adm., 37 w. od Osz-
miany, 9 dm., 80 mk. katol. 5.) L., folw.
szlach., pow. oszmiański, 2 okr. adm., 45 w.
od Oszmiany, | dom, 3 mk. katol. (1866).
Łenkuck al. Zenkuk (niem.), ob. Lękuk.
Lenkupchen (niem.), wś, pow. gołdapski,

st. p. Szittkehmen.
Lenkutschen (niem.) 1.) wś, pow. wy-

strucki, st. p. Didlacken. 2.) Ł., wś, pow.
wystrucki, st. p. Bokellen. 8.) Ł. al. Kischen,
wś, pow. piłkalski, st. p. Sodargen.
Lenkwethen (niem.), wś w pow. ragneckim,

11 kil. na wsch, od st, kolej. Szyle (kolej tyl-
życko-kłajpedzka), w miejscu, w którem się
krzyżują drogi bite z Gąbina do Tylży i z Pil-
kał do Szyl. Wieś założona w r. 1732 przez
wypędzonych z biskupstwa zaleburskiego pro-
testantów, ma 254 mk. luter. Niemców, ochro-
nę dla sierót i stacyą poczt. z pocztą osobową
do Gąbina, Ragnety, Szyli Pilkał,  J. B.

- Lenkwicie, wś, pow. rossieński, par. Kroże.
Lennagóra, ob. Lednagóra.
Leno, ob. Zero.
Lenschuetz (niem.), 1582 r. Zansszcze, wś,

dobra, pow. kozielski, przy drodze z Koźla do
Głupczyc; 85 bud., 104 dm., 750 mk. (2 gmi-
ny: L. I i II). Dobra z folw. Waldhof, Hele-
neńhof, Pickau i Potzenkarb mają 2490 mr.
rozl., piękne łąki nad Sworniecą. Wś ma 84
osąd .(z kol. Gaszyniak i Wygoda), 1060 mr.
ziemi, kościół z r. 1855. Par. L. dek, kościę-
cińskiego miała 1869 r. 1340 katol,

Lensczek, ob. Zenczok,  

Leń

Lensitz (niem.), ob. Zężyce.
LŁensk (niem.), ob. Zęck,
Leństwo, niem. Johannisberg-Lippinken, ob.

Lipinki, pow. Świecki.
Lentenbude (niem.), wś, pow. nizinty, st.

poczt. Neukirch.
Lentinen (niem.) al. Datizkur-Kriger, ś,

pow. kłajpedzki, st. p. Dawillen.
Lentla-Uppe lub Zentla-Aa, ob. Lewanpa

i 4a.
Lentównia, Zętownia, tz. w gub. lubelskiej,

poczyna się pod wsią Wierzchowiną, w pow.
krasnostawskim, i płynąc w kierunku wsch.-
płd., wpada w pow. zamojski około wsi Gru-
szka (ob.), gdzie zwraca się ku płń. i w tymże
kierunku wpada z lew. brzegu do Wieprza pod
wsią Btawem, ubiegłszy około 16 w.  Ttro.
Lentownica, rz. w gub. łońżyńskiej, pów.

ostrowskim, poczyna się pod wsią Zagroby na
granicy pow. łomżyńskiego, płynie ku połu-
dniowi pod wsią Łętownicą i pod Przezdziec-
kiem wpada od prawego brzegu do Broczka.
Długa 7 wiorst,
Lentowo, ob. Zętowo,

Lentsch (niem.), 1296 roku Zenzh, 1368
Leencz, wś i folw., pow. nissański, par. Bi-
schofswalde, 12 bud., 38 dm., 227 mk. Folw.
ma 326 mr. ziemi; wś 29 osad, 794 mr. ziemi;
kopalnie węgla brunatnego.
Lentschen (niem.), r. 1401 Lenczin, wś, pow.

żegański, par. Bischofswalde.
Lentzienen (niem.), ob. Wólka.
Lentzruhe (niem.), r. 1876 przezwane zno-

wu Zlein- Fosainen, dobra, pow. kwidzyński,
w okolicy lesistej, nad jez. Obszaru mr, 917,
bud. 11, dm. 4, kat. 10, ewang. 84. Par. Szyn-
wałd, szkoła Rozajny, poczta Nowa Wioska.

Lenwaliszki, wś, pow. rossieński, par. tau-
rogowska,
Lenward, zamek w Inflantach, nad Dźwiną,

o mil 4 powyżej Uxkiil, Tu ksiażę Mińdowe
wyprawił wodzów litewskich w r. 1262 przó-
ciw krzyżakom, którzy z nimi krwawą wal-
kę stoczyli, :

Leny, to samo co Zenen (ob.), wś w Kur-
landyi.
Lenz (niem.), pow. chełmiński, ob. Zenc.
Lenzberg (niem.), os. do Kuszków, pów

kartuski.
Lenze (niem.), rz., prawy dopływ Kilanżu,

prawego dopływu Odry.
Lenzen (niem.), ob. Zanzańta.
Lenzen (niem.), ob, Zęcze,
Lenzen (dok.), ob. Zążyn.
Lenzh (dok.), ob. Zentsch.
Lenzwałde (niem.), folw. dó Szezepanek,

pow. grudziąski, nad rz. Ossą, */, mili od Ła-
sina, bud. 5, dm. 3, katol. 21, ew. 9. Parafia
i szkoła Szczepanki, poczta Łasin. Kś, P.
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Leobrat, część Olchowca, przysiołka wsi
Chrewtu, pow. Lisko.

Leobschuetz (niem.), m. pow. na Szląsku,
ob. Głupczyce, Tubczyce.

Leohain (niem.), os. do Lewina, pow. wej-
herowski.
Leokadya, wś, pow.

bolew, par. Łaskarzew.
stóp nad poziom morza,
367 mr. obszaru.
Leokadyew, wś włośc., pow. kozienicki,

gm. Góra Puławska, par. Góra Jaroszyńska,

od Kozienie 24 w. Gruntu mr. 723; dm. drew.

36, mk. 369.
Leokadyewo, os., pow. nieszawski, gm.

i par. Lubanie.
Leompol 1.) folw., pow. oszmiański, 2 okr.

adm., 37 w. od Oszmiany, 1 dom, 5 mk, katol.
(1866). 2.) L., ob. Zeonpoł.
Leonardów 1.) folw., pow. kutnowski, gm.

Krzyżanówek. Obszar cały należy do Krzy-

żanówka (ob.). 2.) I., dwie osady, pow. brze-

ziński, gm. i par. Dobra. Os. włośc. 8 dm.,

65 mk., 82 mr., os. prywatna 1 dm., 7 mk.,

15 mr. rozl. 3.) Ł., wś, pow. łukowski, gm.

i par. Serokomla. Ma 20 dm., 128 mk., 288
mr. obszaru. Br. Ch.

Łeonardówka, wś, pow. berdyczowski,

par. Samhorodek, par. prawosł. Ozerniatyn

Mały (o 4 w.), ma 206 mk., 18 dm., 702 dzies.

ziemi, Własność Leonarda Madejskiego, dzie-
dziea N. Grebli, który L. 1830 r. założył.
Leonardowo, os., pow. sejneński, gm. Hoł-

ny Wołmera (ob.), par. Berżniki, Odl. 16 w.
od Bejn; Ż dm., 9 mk,
Leonardowo 1.) niem. Zenardowo, kolonia,

pow. pleszewski, 3 dm., 26 mk., wszyscy kań.,

9 analf. Poczta najbliższa w Skalmierzycach,

st. kol. żel. i tel. w Pleszewie. 2.) IL., folw.,

pów. wągrowiecki, 1 dm., 19 mk.; należy do

dom. Damasław. M. St.

Łeonardpol, dwór pryw. w pow. rossień-

skim, o 52 w. od Rossień, par. Kołtyniany;

własność Wolmera.
Leoncin, folw., pow. sochaczewski, gm.

i par. Głusk, Należy do dóbr Gniewniewi-
ce (ob.). :

Leoncin, folw. na obsz. dwors. Tarnawce,
pow. przemyski.

Leondoły, zaśc. szlach., pow. wileński, 5
okr. adm., o 28 w. od Wilna, I dm., 7 mk. ka-
tol. (1866).

LŁeonhardwitz (niem.), 1361 r. Zenartho-
wiez, 1367 r. Leonhartowicz, wś, pow. nowotar-

ski na Szląsku, par. Uraz, ma osadę p. n. G'ur-

se, w dok, z r. 1353 Grosugw. PM

Leonia, wś, pow. koniński, gm. Piorunów,

par. Rusocice. Leży na wsch.-płdn. Konina
017 w., ma powierzchni 383 mr.; ludn. 138,
grunt piaszczysty lekki. J. Chor.

garwoliński, gm. S0-
Na wyniosłości 522
Ma 10 dm., 88 mk.,

Słownik geograficzny. Tom V. —- Zeszyt BO.
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Leoniki, zaśc. szlach., pow. trocki, 1 okr.
adm., 19 w. od Trok, I dom, 7 mk. katol.
(1866).

Leonin, folw., pow. nowoaleksandryjski,
gm. Godów, par. Opole. Rozl. wynosi mr,
314, grunta orne i ogr. mr. 206, łąk mr. 1,

lasu mr. 75, zarośli mr. 22, nieuż. i place mr.
10, bud. z drzewa 9, pokłady kamienia wa-

piennego. A. Pal.
Leoniszki, wś, pow. władysławowski, gia.

Dobrowola, par. Poniemoń. Odl. 46 w. od
Władysławowa, ma 30 dm., 211 mk, W 1827
r. wś rząd., ma 3 dm., 38 mk, Br. Ch.

Leoniszki 1.) lit. Zewaniszkies, wś w pow.
wiłkomierskim, nad Niewiażą, o 30 w. od

Wiłkomierza; ob. Zroupie. 2.) L., folw. tamże,
par. Szyrwinty, własność Malewskiego. 3.)
L., folw. tamże, par. Towiany, własność FPo-

hoskich. 4.) Ł., zaśc. szlach., pow. trocki, 4

okr. ądm., 85 w. od Trok, | dom, 9 mk. katol.

5.) IL., wś włośc., pow. wileński, 2 okr. adm.,

o 26 w. od Wilna, 10 dm., 104 mk. katol. 6.)

L., folw. szlach., pow. wileński, 2 okr. adm.,
o 26 w. od Wilna, 1 dm., 6 mk. katol. 7.) L.,
folw. szlach., pow. wileński, 2 okr. adm., o 56
w. od Wilna, 1 dm., 13 mk. katol. 8.) IL., wś

włośc., nad potokiem Berżą, pów. wileński, Ż

okr. adm., o 57 w. od Wilna, 10 dm., 70 mk.
katol. 9.) AL, zaśc, szlach., pow. wileński, 4
okr. adm., o 30w. od Wilna, 1 dm., 6 mk.

katol. 10.) IL., zaśc. rząd., pow. wileński, 5

okr. adm., o 29 w. od Wilna, 2 dm., 12 mk..

z tego 5 prawosł., 7 katol. 11.) IL., wś włośc.,

nad jez. Iłgna, pow. święciański, 2 okr. adm.,

o 66 w. od Święcian, 12 dm., 87 mk. katol.

(1666).
Leonka, karczma szlach., pów. trocki, 1

okr. adm., 12 w. od Trok, 1 dm., 3 mk. żydów

(1866).
Leonki, zaśc. szlach., pow. Święciański, 5

okr. adm., o 39 w. od SŚwięcian, par. Komaje,
2 dm., 15 mk. katol. (1866).
Leonkowicze, por. Cepra.
Leonkowicze, folw. szlach., pow. dziśnień-

ski, 3 okr. adm., o 70 w. od Dzisny, 1 dm., 7

mieszkańców, z tego 2 prawosławn., 5 kato-

lików (1866). Dobra królewskie, około roku

1589 nadane Wedykowskiemu prawem doży-

wotniem. WŚ należała do włości brasławskiej,

miała wówczas osiadłych i pustych włók 11.

W XVIII wieku była w dzierżawie Cyprya-

na Mirskiego. Dziś własność sukcesorów Jana

Snitki. A. K. £.

Leonobole, zaśc. szlach. nad jez. Padecza-
gą, pow. trocki, 1 okr. adm, 17 w. od Trok,
1 dm., 17 mk. katol. (1866).

Leonopole, ob. Zeonpol.
Leonów 1.) kol., pow. warszawski, gm.

Brudno. Leży o 11/, w. od Pragi przy linii
dr. żel. nadwiśl., między Pragą a Białołęką.

10
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2.) L., wś włośc., pow. nowomiński, gm.i par.
Jakubów. Ma 12 osad, 179 mr. obszaru. Ob.
Jędrzejów. 3.) L., dawniej Rogów, folw., pow.
sochaczewski, gm. Seroki, par, Szymanów, Ob.
Gaj. 4.) Ł., folw. tamże, gm. i par. Kozłów
biskupi, o 14 w. od Rudy Guzowskiej, ma 199
mr. rozl.; r. 1873 oddzielony od dóbr Sucha.
5.) L., wś, pow. łowieki, gm. i par. Bielawy,
odl. od Bielaw w. 3, od Łowicza w. 22. Roku
1881 mk. katol. 48, dm. 8, ziemi włośc. mr.
74, osad 8, R. 1864 mk. 61. 6.) L., os. fabr.,
pow. gostyński, gm. i par. Duninów. Leży
ona na terytoryum dóbr Duninów (ob.), w od-
ległości 2'/, w. od Wisły, z którą łączy się
oddzielną drogą żelazną. Ma 10 dm., 720 mk.
i7] mr. ziemi. Jest tu cukrownia, pierwo-
tnie własność Leona Epsteina, obecnie towarz.
akcyjnego. Produkcya roczna dochodzi do
660000 rs.; pracuje tu do 600 robotników i 6
maszyn o sile 102 koni. 7.) IL., wś, pow. go:
styński, gm. Słubice, par. Zyck. Ma 12 dm,,
mk. 151 (2 katol., 56 ewang. i 76 menonitów);
157 mr. obszaru. 8.) L., kol., pow. włocław-
ski, gm. Piaski, par. Izbica. 9.) L., kol. włośc.,
pow. piotrkowski, gm. Golesze, par. Wolbórz.
Ma 11 dm., 129 mk., 254 mr. obszaru, 10.)
L., folw., pow. łódzki, gm. Nakielnica, par.
Bełdów. Ma 2 dm., 13 mk., 1478 mr. (w tem
878 mr. ornej ziemi); własność Zacherta. 11.)
L., os, włośc., pow. łódzki. gm. Rąbień, par.
Konstantynów. Ma 1ldm., 17 mk., 30 mr.
ziemi. Ob. Jagodnica. 12.) L., wś włośc.,
pow. łódzki, gm. Dzierzązna, par. Zgierz, Ma
8 dm., 78 mk., 165 mr.ziemi. Por. Ciosny. 18.)
L., kol. włośc., pow. noworadomski, gm. Ma-
słowice, par. Chełmo. Ma 3 dm.,, 75 mk., 36
mr. ziemi, Założona na obszarze dóbr Chełmo.
14.) L., folw., pow. opatowski, gm. Rembów,
par. Szumsko, od Opatowa w. 30. Gruntu
mr. 83. 15.) L., pow. kielecki, gm. Szczecno,
par. Pierzchnica. 16.) L., folw., pow. garwo-
liński, gm. i par, Kłoczew. Ma 2 dm., 18 mk,,
206 mr. ziemi. Należy do dóbr Huta Zadyb-
ska (ob.). 17.) L., wś, pow. garwoliński, gm.
Podłęż, par. Maciejowice. Ma 10 dm., 102
mk., 169 mr. obszaru. 18.) IL. (majdan), pow.
chełmski, gm. Staw. par. Chełm. Br. Ch.
Leonów, ob. Zeonowo.,
Leonów 1.) dwór, pow. rossieński, par. Li-

dowiany. Własność Staniewicza. 2.) .., dwór,
pow. rossieński, par, Niemokszty. Własność
Hubarewicza. 3.) L., dwór, pow. nowoale-
ksandrowski. Własność Kaz. Bobrowskiego,
280 dzies. ziemi.
Leonowce, wś, pow. dzisieński, gm. druj-

skiej, nad jez. Woronowo, 3 okr. adm., o 46
w. od Dzisny, 9 dm., 199 mk,, z tego 52 pra-
wosł., 140 katol., 7 izr. (1866).

Leonowice, wś rząd., pow. wilejski, o 15
w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., przy byłej dro- 
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' dze pocztowej z Dołhinowa do Wilejki, 16 dm.,
155 mk. prawosł. (1866).
Leonowicze 1.) wś, pow. święciański, 3

okr. adm., o 38 w. od Swięcian, 18 dm., 113
mk. katol., 5 izr. 2.) IL., wś, nad jez. Puszczą,
pow. święciański, 4 okr. adm., o 59 w. od
Swięcian, 10 dm., 96 mk. katol. 3.) L., wś
pryw., pow. dzisieński, o 48 w. od Dzisny, 1
okr. adm., / dm., 47 mk. (1566).
Leonowicze 1.) wś w pow. ihumeńskim,

w gm, szackiej, nad rz. Szaczą, tuż obok mka
Szacka położona; niegdyś własność starej se-
natorskiej rodziny Oskierków, do dominium
Bzack (ob.) przynależna. Po eks-dywizyi sza-
ckiej mieli tu włościąn obywatele Jurkiewicz,
Obrąmpalski i inni. Osad 30, łąk dostatek,
ziemia lekka ale wydajna, okr. police. uździeń-
ski, 2.) Ł., wś w pow. słuckim, w gminie
łańskiej, nad rzeczką wpadającą do Łani, ma
osad 27, w glebie dobrej, miejscowość bez-
leśna. Al. Jel.
Leonówka, przysiołek, dawniej folwark,

pow. zamojski, gmina Wysokie, 'o 8 w. od Za-
mością, o 7 w. od gminy.
Leonówka, wś, pow. olhopolski, gm. i par.

Miastkówka, od Olhopola w. 70, od st. kol.
kij.-odes. Krzyżopol w. 22; dm. 96, mk. 476,
ziemi włośc. 724, dwors. 608 dzies.; należy do
Kalm-Podoskich; na prawach urzędowych na-
zwana Słobodą Dżugastrowską; dawniej osie-
dlona przez szlachtę, którą właściciel Kalm-
Podoski przeniósł do Werbki Wołoskiej, osa-
dziwszy w Leonówce włościan. Dr. M.
Leonówka 1.) wś nad Lisznią, pow. kijow-

ski, par. prawosł, Paszkówka, o 10 w. od
Paszkówki, ma 230 mk., 972 dzies. ziemi. Po
drugiej stronie rzeczki wprost L. leży wś Ja-
błonówka, do klucza chwastowskiego należąca.
Założył L. w pocz. bież. stul. Leon Charlęski;
r. 18438 sprzedał ją Brzeskiemu. Por. Byszów
I,517. 2.) L., wś, pow. kijowski, par. pra-
wosł. Hryhorówka, o 10 w. od Hryhorówki,
śród urodzajnego stepu. Założona 1840 przez
dziedzica Hryhorówki Komarowicza i od imie-
nia syna jego nazwana. 3.) Ł., wś, pow. ra-
domyski, par. prawosł. Koleńce, nad rz. Talą,
0 8 w. od Koleniec, ma 235 mk,
Leonówka, folw. dóbr Likszele, pow. sza-

welski,
Leonówka 1.) folw. na obszarze dwors.

Winograd, pow. kołomyjski. 2.) L., folw. na
obsz, dwors. Bedrykowce. pow. zaleszczycki.
8.) L., folw. na obsz. dwors. Manajowa, pow.
złoczowski.
Leonowo, ob. Zeonów.
Leonowo 1.) kol., pow. włocławski, gm,

Baruchowo, par. Kłótno. Odl. 20 w. od Wło-
aławka, ma 11 dm., 91 mk., 153 mr. ziemi
włośc. Ludność ewangielickiego wyznania.
W 1827 r. 9 dm., 73 mk. 2.) Ł., folw., pow.

a
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nieszawski, par. Radziejowo, 185 mr. rozl.,
olejarnia. 3.) L., pow. szczuczyński, gm. Ru-
da, par. Białaszewo. 4.) L., folw., pow. ma-
ryampolski, gm. Poniemoń-Pożajście, par. Po-
kojnie, odl. 66 w. od Maryampola, nad Nie-
mnem, leży wprost ujścia Strawy a więc u
zbiegu trzech gubernij. Otoczona ze wszyst-
kich stron malowniczemi wzgórzami. W 1827
r. 2 dm., 22 mk., obecnie 5 dm., 67 mk. Dobra
L. składają się z folw. L. i Marynka i wsi Or-
łowiszki. Rozłegłość dominialna wynosi mr.
931, grunta orne i ogr. mr. 294, łąk mr. 103,
pastw. mr. 45, wody mr. 64, lasu mr. 399,
nieuż, i place mr. 25; bud. z drzewa 15; pło-
dozmian 4-polowy; rzeczką Peliszka przez te-
rytoryum przepływa. Wś Orłowiszki osad
24, z grun. mr. 471. Br. Ch.
Łeonowo, folw. pryw., pow. wilejski, o 44

w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 1 dm., 18 mk.
katol. (1866).
Leonowo 1.) folw. w pow. mińskim, nad

rzeczką Ocedą, dopływem Niemna, o w. 6 na
płn.-zach. od mka Stołpców i st. kol. żel. mo-
skiewsko-brzeskiej, w okr. polic. kojdanow-
skim, w miejscowości bezleśnej, w glebie do-

brej, od r. 1869 własność Iwanowa; ma obsza-
ru przeszło 376 mr. 2.) I., folw. w pow.
słuckim, do r. 1874 należał do ordynacyi kle-
ckiej, odtąd do ordynacyi nieświeskiej książąt
Rsdziwiłłów, ma obszaru przeszło 290 mr.;
okr. polic. kopylski. Al. Jel.
Leonowo, wś, pow. krotoszyński, 18 dm.,

132 mk., należy do gm. Celestynowa. M, Ść.
Leonowska, st. p. w pow. i gub.: woło-

godzkiej.
Leonpol, por. Zeompoł.
Leenpol, wś, mko i dobra w pow. dziśnień-

skim, 3 okr. polic., nad Dźwiną, w kierunku
płnoc.-zachod. o 44 w. od Dzisny położone,

własność dziedziczna Ignacego Łopacińskiego,

zawiera obecnie 300 włók litewskich obszaru

w gruntach ornych, łąkach, pastwiskach i la-

sach. Rozległość dóbr tych była znaczniejszą
przed r. 1861, w którym to czasie 150 włók
gruntów włościanom nadane zostały, Wło-
ścian płci obojej liczą tu około 2000. Oprócz
tego na gruntach -dominialnych, po folwarkach
i zaściankach, w charakterze dzierżawców za:
mieszknje do dwudziestu rodzin, przeważnie
szlacheckiego pochodzenia. (i wszyscy po-
zostali dotąd katolikami. Mko liczy zaledwie
35 domów, których część trzecią zamieszkują
starozakonni. Liczba mieszkańców dochodzi
do 200. R. 1866 było 26 dm., 27 mk. pra-
wosł., 15 katol., 65 izr., Żew. W głównym
klucza tych dóbr ruiny spalonego w r. 1831
pięknego pałacyku z XVIII stulecia, dobrze
zachowane i starannie dachem opatrzone. Przy
nich taras na Dźwinę, z ogrodem na dawny

sposób francuski zasadzonym. W mezku cer- 
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kiew prawosławna, niegdyś uniacka, w r. 1774
przez wojew. brzeskiego Mikołaja z Łopacina
Łopacińskiego dla obrządku uniackiego erygo-
wana, wszelako od r. 1840 do wyznania panu-
jącego należąca. Przy niej obszerna plebania.
Dobra te, zwane niegdyś Czuryłowicze lub
Lilki, według ówczesnego rozdziału kraju le-
żały w województwie połockiem powiecie bra«
sławskim. Nabył je wojew. brzeski Mikołaj
z Łopacina Łopaciński w r. 1745 od Klecz-
kowskich, do których były przeszły prawem
kupna od Ogińskich z Kozielska. Do nich do-
kupił tenże Mikołaj Łopaciński w r. 1748
z hrabstwa drujskiego od Sapiehów wsie Czu-
ryłowicze, Hrudzinowo, a w r. 1798 tak zwa-
ny obręb zamierzycki, i tak zaokrągliwszy ma-
jętność, przezwał ją Leonpolem, od imienia oj-
ca swego Leona z Łopacina Łopacińskiego.
Odtąd dobra te pozostają w stałem dziedzicz-
nem władaniu rodziny Łopacińskich. Włada»
nie to wszelako przerwane zostało w latach
1842—1845, w których L. pozostawał w ad-
ministracyi rządowej, z powodu oporu wło-
ścian w przyjęciu nowej wiary. W. pierwszej
połowie bieżącego stulecia L. posiadał tkalmię

płótna, obrusów i serwet, cieszącą się pewną

sławą w okolicy. Pomimo wielce sprzyjają

cych okoliczności, które znajdowała w krainie
produkującej przeważnie len wysokiego ga-

tunku, znany w handlu ryskim pod imieniem
Inu drujskiego, tkalnia ta dla braku kapitałów
zwiniętą została w r. 1840, nie mogąc wytrzy-

mać konkurencyj z wielkiemi parowemi fabry-

kami. Grunta w L. gliniaste, miejscami sa-

powate, nad Dźwiną piaszczyste. Lasy mię-

szane; napotykamy w nich sosnę, jodłęi świer-

ki, lipę i osinę, tudzież brzozę. Uprawiają tu

przeważnie owies, len i siemię lniane. Zarząd

gminny w miejscu. Qrmina L. ma 4800 mk.
i składa się z 4 okręgów wiejskich:  Leonpol,
Międzyrzecz (Wiktora Mirskiego), Bohdanów
(Anny Łopacińskiej, dziś Hofmana) i Oblatów
(Marcinowskiego). Okrąg L. ma w swoim

obrębie wsie: Stare Hrudzinowo, Kukisze,
Bredziewo, Dworczany, Słoboda, Walkowo,

Leśnikowo, Łatyszkowo, Kośkiewicze, Kamień-

ce, Zamosze, Nowe Hrudzinowo, Stołby, Bor-

suki, Bałtrukowszczyzna, Prudzinki, Uiasnów-
ka, Putynowo, Kapłunowszczyzna, £otowsz-
czyna, Łotysze, Bobyszki, Prorwy, Dalsze

Czuryłowo, Bliższe Czuryłowo, Połujki, Bnko-
wo, Justyanowo, Drahuny, Potasznia, Nadme-

recze, Lipkowo. W tej gminie znajdują się

dwie fabryki masy papierowej z osiny: jedna

w Międzyrzeczu, a druga w Oblatowie. G. M.

Leonpol 1.) folw. w pow. ihumeńskim,

w okr. polic. berezyńskim, niedaleko gościńca
berezyńskiego i brzegów Berezyny, 0d r. 1876
własność urzędnika Holeniewieza, ma obszaru

przeszło 562 mr., łąki obfite, 2.) L., folw.



148 L60

tamże, własność Kiełczewskich, raa obszaru
562 mr. Al. Jel.
Leontinenhof (niem.), leśnictwo do dóbr

Kamienica, r. 1864 założone, pow. tucholski;
bud. 2, dm, I, katol. 2. Parafia Pruszcz, szkoła
i poczta Kamienica, Kś, F.
Leontowo, wśw pow. witebskim, z kapli-

cą katolicką parafii witebskiej św. Antoniego.
Leony, zaśe. rząd., pow. wileński, 1 okr.

adm., o 35 w. od Wilna, 3 dm., 9 mk. katol.
(1566).

Leopol, Zeopolis, ob. Lwów.
Łeopol, ob. Zeopole.
Leopold (z Pniakamt), ob. Dąbrówka Papro-

cka, t. I, str. 937.
Leopołd, kopalnia piaskowca w Ornontowi-

cach, pow. pszczyński.
Leopoldos, kol., pow. brzeziński, gm. Dłu-

gie. Ma5 dm,, 25 mk., 42 mr. ziemi.
Łeopoldów, ob. Zeopoldowo,
Leopoldów 1.) wś, pow. gostyński, gm.

Szczawin kościelny, par. Suserz, Ma dm. 11,
mk. 100, ziemi ornej żytniej mr. 91. W 1827
r. 12 dm., 94 mk. 2.) I., albo Rososz, st. dr.
żel. nadwiśl., pow. garwoliński, gm. i par. Ry-
ki, odl. od Warszawy 114 w., od Łukowa 40
w., na odnodze drogi żelaznej łączącej Twan-
gród z Łukowem. Mieści się na gruutach wsi
Rossosz (ob.). 3.) I., wś włośc., pow. łódzki,
gm. Grórki, par. Tuszyn. Ma 5 dm,, 47 mk., 50
mr. ziemi. 4.) l.., wś, pow. iłżecki, gm. Lip-
sko, par. Krępa, od Iłży w.27. Gruntu mr,
165, dm. drew. 6, mk. 40. 5.) L., folw., pow.
hrubieszowski, gm. Werbkowice, par. Pod-
horce, Br. Ch,

Leopoldowiee, niem. Zeopoldsdor/, wś, pow.
prądnieki, przy drodze z Fyrlądu do Pruszko-
wa, par. Przychód; 28 bud., 35 dm., 246 mk,,
26 osad, 272 mr. ziemi. Fo Di

LŁeopoldowitz (niem.), al. Ziebenthal, wś,
pow. wrocławski, par. Bohrau w pow. strze-
lińskim,
Leopoldówka 1 ) kol. na obsz. dwor. Pod-

dubiec, pow. Rawa Ruska. 2.) Ł., Politywka,
niem. Leopoldshof, folw. i leśniczówka na ob-
szarze dwor. Sadzawki, pow. skałacki.
Leopoldowo 1.) kol., pow. włocławski,

gm. Pikutkowo, par. Wieniec. Por. Brzezie.
2.) Ł., wś szlach. i włośc., pow. łomżyński,
gm. i par. Szczepankowo. Folw. L. rozległy
mr. 518, grunta orne i ogr. mr. 205, łąk mr,
27, pastw. mr. 22, lasu mr. 244, wody mr, 6,
nieuż. i place mr. 10, bud, z drzewa 4; płodo-
zmian ll-polowy, pokłady torfu. Folw. ten
w r. 1872 oddzielony od dóbr Kraska (ob.).
3.) L., os., pow. władysławowski, gm. Zyple,
par. Iłgowo; odl. 31 w. od Władysławowa,
ma 1 dm., 12 mk. AE. OR,
Leopoldsberg (niem.), al. Kolonia Birkow-

ska, kol., pów. opolski, par. Opole, przy końcu  
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XVIII w. założona; 19 osad, 80 mr. ziemi, 3
bud., 12 dm., 66 mk. PF. S.
Leopoldsberg (niem,), 0s. do Starego Gra-

bowa, pow. kościerski, nad jez. grabowskiem.
Leopoldsdorf (niem.), al. Evelinensaege, tar-

tak parowy i kol. robotnicza koło Ludwików-
ki, na obsz. dwors. Wełdzirz, pow. doliński.

Leopoldshain (nuiem.), wś i dobra, pow.
zgorzelicki, ma kościół paraf. ewang.
ieopoldshof (niem.), dobra, pow. węgo-

borski, st. p. Węgielsztyn. U Zarańskiego,
wś L. nazwana Biedaszki,

Leopoldshof (niem.), folw. do Strzebniowa,
pow. wielkostrzelecki.

Leopoldshiitte (niem.), według Knie dwie
tryszerki do Dąbrówki, pow. toszecko-gli-
wieki,

Leopoldsmiihle (niem.), folw. do Mladenie,
pow. głupczycki.

Leopoldsthal (niera.), kol. do wsi Gruna,
pow. zgorzelicki.

LŁeopoldynów, folw. koło Chlewczan, na-
leży do obsz. dwors. Choronów, pow. Rawa
Ruska.

Leopole, Zeopoł, folw., pow. władysławow=
ski, gm. Syntowty, par. Iłgowo;odl. 16 w. od
Władysławowa, ma 1 dm., 27 mk., rozl. mr.
128, t.j. grunta orne i ogr. mr. 109, łąk mr.
12, nieuż, i plące mr. 5, bud, z drzewa 7; pło-
dozmian 6-polowy; olejarnia.

Leopolis, łac. nazwa Lwowa.
Leórda 1.) góra i szczyt w lesistym dziale

górskim Karpat wschodnich, rozłożonym mię-
dzy potokami QCzernikiem (od płd.-wsch.), Ziee
lenicą (od płn.-wsch.) i Bystrzycą nadwor-
niańską (od płn. i zach.), na obszarze gm. Żie-
lonej, w pow. nadwórniańskim, pod 429 25
wsch. dłg. g. F., a 48” 30 8” płn. sz. g.
Wznosi się 1250 m. npm. Na płn. wsch.
wznosi się góra Kamieniówka Wielka (1087
m.), a na płn. dział górski, Ardzałuczną górą
zwany (1049 m.). 2.) IL., góra lesista na po-
łudniowej granicy miasta Storożyńca, w pow.
storożynieckim, na Bukowinie, wznosząca się
ną dziale wodnym między Seretem (od półno-
cy), a Małym Seretem od południa, Ź pół-
nocnego stoku spływają potoki, między nimi
Albowiec, na północ do Seretu, a z południo-
wego stoku do Małego Seretu. Wznosi się
482 m. npm.; na południowy wschód od niego
wznosi się w tym dziale góra Humoria (508
m,), na zachód Budenieka góra (462 m.), a na
północny zachód Storożyńska góra (482 m.).
Por. Lewurda, Br. G.

Leosin 1.) kol. włośc., pow. brzeziński, gm,
Długie, par. Jeżów. Ma 14 dm., 105 mk., 280
mr. obszaru. 2.) Ł., folw., pow. hrubieszow-
ski, gm. Hrubieszów. Br. Ch.
Leoszkowo, folw., pow. dzisieński, o 50 w.
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od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 14 mk. katol.
(1866).

Leoszyn, dwór, pow. rossieński, par. szy-
dłowska. Własność Zaleskich.
Leowe, miasto w gubernii bessarabskiej,

2900 mk., st. pocztowa. Z. B.
Lepacken (niem ), ob. Zepakż.
Lepajcie, dwór, pow. rossieński, par. we-

wirżańska. Własność Taraszkiewicza,
Lepajtyszki, wś, pow. rossieński, par. we-

wirżańska.
Lepaki, część Biszkowa w Kamionce woło-

skiej, pow. Rawa Ruska.
Lepaki, niem. Zepacken, wś, pow. łecki, nad

jez. lepackiem, na prusko-luterskich Mazurach,
przez osadników polskich założona. O pierw-
szym jej początku nie donoszą akta. Istniała
już r. 1476. R. 1483 Jerzy Ramung von Ra-
mek, komtur ryński, nadaje Piotrowi i Tomko-
wi Lepakom 15 wł. między małem jeziorem
lepackiem a sunowskiem, z niższem sądown. i

obow. 1 służby zbrojnej. R. 1557 mieszkają
w L. Jędrzej, Mojżesz, Grzegorz i Jerzy, bra-
cia. R. 1562 książę Albrecht nadaje Andrze-
jowi Lepakowi, komornikowi straduńskiemu,
4'/, wł. w L. na prawie magdeb. Ob. Kętrz,,
Ludn. pol. w Prusiech, str. 452, 453. Kóś.F.

Lepale, dobra, pow. poniewieski, b. dzie-
dzictwo Łopacińskich.

Lepalothen (niem.) 1.) wś, pow. wystru-
eki, st. p. Berschkallen. 2.) L., al. Fibden,
wś pod Stołupianami, pow. stołupiański. 3.)
L., wś, pow. ragnecki, st. p. Ragneta. 4.) l.
al. Zaugszargen, wś tamże, st. p. Budwethen.
5.) L., wś tamże, st. p. Szillen.

Leparka, rz., w Kurlandyi Zepare, Leepare,
lewy dopływ Szwity, ma ujście na północ od
folw. Neu.Bergfried. :

Lepartowizna, folw., pow. mazowiecki,
gm. i par. Wysokie Mazowieckie, o 6 w. od
Szepietowa, ma 120 mr. rozl., grunta orne
i ogr. mr. 47, łąk mr. 24, pastw. mr. 4, lasu
mr. 45, nieuż. i place mr, 2, bud. z drzewa 4.
Folw. ten w r. 1881 oddzielony od dóbr Wy-
sokie Mazowieckie. 4. Pał,
Lepary lub Borki, dobra, pow. kobryński,

307 dzies. rozl., własność Bajkowskiej,
Lepary 1.) dobra, pow. szawelski, parafii i

gminy krukowskiej, należące do rozmaitych
właścicieli, leżą o mil parę od Janiszek, han-
dlowego mka, gdzie zarząd policyjny i poczta.
Według taryfy 1717 r. księstwa żmujdzkiego,
L. zwane były Leparty i stanowiły szlachecką
okolicę, należącą do Stankiewiczów, Narkiewi-
czów, Micewiezów, Sadkowskich, Grościekich
i Sołohubów; obecnie z tych rodzin kilka się
wywłaszezyło. Jan Narkiewicz posiada pół-
torej włóki; Jan Sadkowski dwie włóki; Miko-
łaj Onufrego syn Gościcki dwie włóki; Anna
Stankiewiczowa dwie włóki; Serwacy Gości- 
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cki dwie włóki; Leokadya Budkiewiczowa pół-
torej włóki; Dyonizy Rogowski włókę; Karol
Mingin półtorej włóki; Wincenty Mingin pół-
torej włóki i w końcu Michał Sołohub pół-
torej włóki. 7 tych cząstek szlacheckich od-
zmaczają się wielkością: Aleksandra Grrotuza
barona 23 włóki i Oskara, Eugeniusza i Ga-
bryeli Brażow 30 włók. Dziad małoletnich
Brażów Karol, szlachcie saski i kapitan wojsk
rosyjs., nobilitowany w Petersburgu, nabył L.
i zostawił synowi Pugeniuszowi, który wyre-
staurował dwór, wprowadził postępowe gospo-
darstwo i zostawił dzieciom. 2.) IŁ., wś duża,
o kilka wiorst od miasta powiat. Szawel, na
szosie, niegdyś należąca do ekonomii szawel-
skiej, dziś do gminy szawelskiej, 84 dusz; po-
siada ziemi włośc. 756 dzies. 3.) Ł., wś gm.
krukowskiej, 99 dusz, 570 dzies. J. Godi.

Łepcez, pow. wejherowski, ob. Zebcz.
Łepczyn, pow. człuchowski, ob. Zipczyn.
Lepel, miasto powiat. gub. witebskiej, leży

pod 46? 52 dłg. wsch. 1549 583' szer. półn.,
nad rzekami Ulanką i Fssą, z których pierwsza
wypływa, druga wpada do jez. lepelskiego
w samem mieście; odległe od Witebska 118
w., od Petersburga 694. W XV wieku nale-
żał L. do dóbr książąt litewskich. R. 1439
syn w. ks, litews. Zygmunta Kiejstutowicza
Michał, nadał L. kościołowi witebskiemu na
prośbę księdza Kucharskiego. Król Aleksan-

der r. 1503 dar ten zatwierdził i dodał od sie-
bie wójtowstwo borowieńskie a także wsie:
Moszczeny, Sorzycę i 3 karczmy w Witebsku,
Zygmunt I r. 1541 fundusz plebanii witebskiej,
obszernemi dobrami (w liczbie których był L.)
i monopolem przedaży trunków w Witebsku
uposażony, za zgodą papieża wcielił do kate-
dry wileńskiej. Po wzięciu przez Rosyan Po-
łocka, w r. 1568 kapituła wileńska, nie mogąc
sama bronić lub zasłaniać dóbr L., często na-
padanych i rabowanych przez wojsko nieprzy-
jacielskie, oddała je w dzierżawę Zygmuntowi
Augustowi, pod warunkiem, iż jeśliby królo-
wie zatrzymać je na zawsze chcieli, tedy inne,
równej wartości dobra, do katedry przyłączone

będą, czego Zygmunt August nie dopełniwszy,
L., obwarowany w r. 1568, nadał dożywociem

Jerzemu Zienowiezowi, kaszt, smoleńskiemu,
po śmierci którego Mikołaj Moniwid Doroho-
stajski, wojew. połocki, przedłużenie dożywo*

tniego prawa na osobę swoją otrzymał, Stefan
Batory, po odzyskaniu Połocka, odebrawszy
L. od Dorohostajskiego, wrócił go kapitule,
która jednak, unikając trudnego i dla częstych

napadów pogranicznych niebezpiecznego 74-

rządu, przedała te dobra r. 1586 Lwowi Sa-

pieże za 1200 kóp groszy litewskich. Lew

Sapieha, uposażając rozmaite kościoły naLi-
twie, r. 1609 oba mczka, t.j. Stary i Nowy
Lepel, ze wszystkiemi do nich należącemi wsia-
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mi, nadał na fundusz klasztorowi 6. Michała
panien zakonnych bernardynek wileńskich;
trybunał zatwierdził to nadanie r. 1617 maja
18. Po przyłączeniu Białorusi do Rossyi r.
1772 Dźwina stanowiła granicę między obu
państwami; część województwa połockiego,le-
Żąca na lewym brzegu Dźwiny, została pod
rządem Polski; dla tej więc części województwa
za główne miasto obrano mko Uszacz (dziś
w pow. lepelskim); gdy następnie i cała Li-
twa wcieloną została do Rossyi, a Białoruś
rozdzielono na dwie gubernie: witebską i mo-
hilewską, L. został mianowany miastem pow.
gub, witebskiej r. 1605 d. 5 kwietnia. W pa-
miętnej wojnie r. 1812 znaczna część wielkiej
armii Napoleona przechodziła przez L-., leżący
na drodze z Wilna do Witebska; korpus Saint
Cyr'a, po nieszczęśliwej bitwie pod Połockiem,
cofał się przez L. do Czasznik, gdzie miał kil-
kakrotne utarczki z korpusem ks. Wittgen-
steina. L. ma obecnie dm. 590; w dniu 1
stycznia 1880 r. mk. było 5284, męż. 2609,
kob. 2675; w tej liczbie prawosł. 2281, katol.
586, ewang. 6, żydów 2458, mahomet. 6.
Kościół parafialny katolicki, pod wez. św. Ka-
zimierza, fundowany przez liwa Sapiehę roku
1604, miał nadane dobra Ladno (patrz) o pół
mili od L. z obszarem 30 włók. Kościół w L.
podwakroć był niszczony pożarem w r. 1740
i 1838; po ostatnim pożarze nabożeństwo prze-
niesiono do plebanii; w r. 1857 zaś założono
kamień węgielny murowanego kościoła, kosz-
tem obyw. Malczewskiego ukończonego a po-
święconego w r. 1876. Parafia katolicka obej-
muje wiernych 1526; do tej parafii należą ka-
plice: Zawidzicze, Woroń, Pyszno, Łuciszoze,
Mieżdżyce i Poulle. Dekanat lepelski w pow.
t.n. składa się z 7 parafij: Bieszenkowicze,
Uła, Hubin, Lepel, Sieliszcze, Zahacie i Za-
skorki (przed 1867 r. 11; prócz powyższych:
Czaszniki, Uszacz, Kublicze i Paludowicze),
wiernych liczy 13138, kaplic 28. Do r. 1865
była w L. szkoła powiatowa 05 klasach, prze-
niesiona r. 1832 z mczka Chołopienicz pow.
borysowskiego, którą założył tam Adam hr.

_ Chreptowicz; obecnie szkoła ta zamieniona na
miejską dwuklasową; jest też szkoła dla dzieci
żołnierskich (kantonistów) pod zawiadywa-
niem inżenierów, z kierunkiem technicznym.
Tu się mieści główny zarząd inżenierów, za-
wiadujących berezyńską komunikacyą wodną
(ob. Berezyński kanał). Jam Czeczot, kolegai
przyjaciel A. Mickiewicza, przebywał w L.
przez lat 4, jako urzędnik zarządu inżenierów
od r. 1837 do 1841. 'Tu zakończył smutny
żywot Ludwik Jucewicz r. 1847, znany tłu-
macz pieśni litewskich pod pseudonimem Lu-
dwika z Pokiewia iautor kilku dzieł, tyczących
się etnografii Litwy. Handel i przemysł na
niskim stoją stopniu. Zydzi trudnią się dro- 
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bnym handlem i rzemiosłem, mieszczanie-chrze-
ścianie wyłącznie rolnictwem i spławem lasu.
Z zakładów przemysłowych zaznaczyć można
3 garbarnie i | browar piwny. Powiat lepelski
gub. witebskiej zajmuje, według Strelbiekiego,
3506.6 w. kw. czyli 72.48 mil. kw.; graniczy
na północ z pow. połockim i dryzieńskim, na
wschód z pow. sieńskim gub. mohilewskiej, na
południe i zachód z pow. borysowskim gub.
mińskiej i Ępow. dzisieńskim gub. wileńskiej.
Ludność ma 104431 czyli na 1 wiorstę 29.4.
Według wyznań: prawosławnych 82963, kat.
13138, ewang. 24, roskołów 812, żydów 7490
i mahometan 4 (prawosławni mają 42 cer-
kwie parafialne w 2 dekanatach); powiań dzieli
się na 3 okręgi policyjne, 28 gmini 4 rewiry
sądów pokoju. Właścicieli ziemi, prócz wło-
ścian, 523; z tych wyznania prawosławnego
47, posiadają ziemi 21048 dzies.; kacolików
456, mają ziemi 136354 dzies.; ewangielików
4, władają 4841 dzies.; roskoli i żydzi mają
ziemi 667 dzies.; lasów rządowych 16745 dzies.
Miasteczek w pow. lepelskim 14: boczejków
mieszk. 562; Uła 1944; Bieszenkowicze 2697;
Czaszniki 4376; Kamień 781; Pyszno 47; Uszacz
908; Kublicze 806; Sieliszcze 88; Bobynicze
449; Orzechowno 205; Wietrzyn 149; Zaskor-
ki 38; Woronecz mk. 182. Z zakładów prze-
mysłowych w pow. lepelskim są: 6 garbarni,
browarów piwnych 6, gorzelni 15. Zwierząt
domowych r. 1879 było: koni 203809, rogatego
bydła 26124, owiec prostych 15308, owiec po-
prawnych 526, świń 24223, kóz 3029. (Co do
powierzchni gruntu, to znaczniejsze wyniosło-
ści znajdują się: l-sza we wschodniej części
pow. ku granicy gub. mohilewskiej koło wsi
Katarsy; 2:a między Leplem a miąsteczkiem
Pyszno, koło wsi Pysznohory; 3-cia wś Ho-
rodczewicze o 15 w. od L., ma wyniosłości do
500 stóp nad pow. morza. Jeziór wielka ob-
fitość (349); z tych znaczniejsze: Żeryńskie,
na granicy gub. mohilewskiej ma powierzchni
11.2 wiorst kw., Ciotezańskie 10.2 w. kw.,
Czerstwiackie 9.6 w. kw., Lepelskie 7.2 w. kw.
Rzeki znaczniejsze: Dźwina, stanowiąca gra-
nicę od pow. połockiego i dryzieńskiego; Ulan-

ka z dopływem Swieczanką; Nacza i Uszącz
uchodzące do Dźwiny. Z obliczeń z r. 1866
wysiewa się średnio żyta 27617 czetw., psze-
nicy 810 czetw., jęczmienia 5024 czetw., owsa
18660 czetw., grochu. 3250 czetw., kartofli
10320 czetw.; zbiór zaś wynosi: żyta 110468
czetw., pszenicy 2025 czetw., jęczmienia 15074
czetw., owsa 50980 czetw., grochu 9750 czetw.,
kartofli 51600 czetw.; najlepsza gleba w środ-

ku powiatu. Ogrodnictwo znacznie rozwinię-
te; jabłek wywozi się do Petersburga do 20000
pudów. Zmaczniejszy jarmark w mozku Bie-
szenkowiczach z obrotem handlowym około
800000 rs. W ostatnich latach (od 1805)
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marszałkami pow. lepelskiego byli: Siellawo-

wie: Franciszek, Józef, Piotr, Antoni; Korsa-

kowie Wincenty, Józef i Erazm; Lisowscy Ja-

kób i Wincenty; Hrebniccy Justyn i Mikołaj;

Ciechanowieccy Paweł i Rudolf; Bohuszewicz

Tadeusz; Hrehorowicz August; Paulin-Rozen-

szyld Mikołaj; Reutt Ignacy; Szczytt Józef

Niemirowicz i Spasowski Nikodem. M.K.

Lepeliszki, zaśc. szlach., pow. wileński,

3 okr. adm., o 56 w. od Wilna, 2 dm., 15 mk.

katol. (1866).
Lepelskie, jez. pod m. Lepel, 7.2 w. kw.

rozl. Rz. Ulanka, należąca do systematu ka-

nału berezyńskiego (ob.), stąd bierze początek;

do jeziora zaś tego wpada pod Leplem rzeka

Essa.
Lepelski kanał, ob. Berezyński,

Lepern (niem.), wś, pow. bowski w Kur-

landyi, par. Bowsk, w dobrach Schwitten.

Lepianka, os. karcz., pow. sochaczewski,

gm. Chodaków, par. Brochów.
Lepianki, folw., pow. szczuczyński, gm.

Pruska, par. Bargłów.
Lepiatyn, urzędownie Zipiadin, wś, pow. li-

tyński, nad rz. Pszonką, do Salniczki wpada-

jącą, gm. i par. Ułanów, o 47 w. od m. Lity-

nia, dm. 76, mk. 460; ziemi włośc. 679 dzies.,

dwors. 557 dzies. WŚ bezleśna, grunta dobre,

własność Olszewskich. Dr. M.

Lepiboki, Zżpiboki, mała wioska, pow. pro-

skirowski, nad rz. Skwilą, która tworzy tu

staw, gm. Kuźmin, par. katol. do Kumanowa,

urząd polic. w Felsztynie, mk. 212, dm. 40,

ziemi włośc. 285, dwors. 241 dzies. Należała

do Trzecieskich, dziś Żukowskich. Dr. M.

Lepie, wś włośc. i okolica szlach., pow.

oszmiański, 3 okr, adm., od Oszmiany w. 54,

od Dziewieniszek w. 14, ludność wyzn. katol.

We wsi L. dusz 143, w okolicy L. 38; dymów

ogółem 20 (1866). |
Lepiechówka, młyn i grupa domów w Da-

widkowcach, pow. czortkowski.

Łepiejki, wś pryw., pow. dzisieński, o 34 w.
od Dzisny, 1 okr. adm., 4 dm., 34 mk. (1866).

Lepielańce 1.) wś, pow. wileński, 2 okr.

adm., o 53 w. od Wilna, 4 dm., 37 mk. katol.

2.) Ł., wś, pow. trocki, 2 okr. adm., 48 w.

od Trok, 7 dm, 95 mk., z tego 92 katol., 3

izr. (1866).
" Lepienen

Skajzgiry.
Lepieniec al. Zepienice, ob. Lipienice.

Lepieszczyzna (Zepieczyno), tolw. szlach.,

pow. dziśnieński, 3 okr. adm., o 41 w. od Dzi-

sny, | dm., 8 mk, katol, (1866).
Lepieszki, wś rząd., pow. oszmiański, 3 okr.

adm., od Oszmiany w. 43, od Dziewieniszek

26, dm. 6, mk. prawosł. 67, katol. 6 (1866).

Lepieszówka, wś, niedaleko Jampola nad

Horyniem, którą 1723 r. księstwoWiśniowiece

(niem.), wś, pow. nizinny, st. p. 
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cy nadali na własność kościołowi jampolskie-
mu. Por. Krzemieniec t, IV, 778.

Lepietnica, miejsce wymieniane 1254 r.

w okolicy cystersów szczyrzyckich jako rola

(ager), nadana opactwu przez Cedrona Gryfa

wojew. krakow. Mac.

Lepietnica, pot. górski, podtatrzański, wy-

tryska na obszarze gm. Obidowej, w pow. no-

wotarskim, z gór Gorców (0b.), na zachodnim

stoku góry Niedźwiedzicy (1311 m.). Płynie

na ząch. doliną górską, zamkniętą od płn.i

płd. dwiema odnogami górskiemi, wybiegają-

cemi na zach. od szczytu Niedźwiedzicy, z któ-

rych w północnej wznosi się szczyt (rorzec

(1114 m.) a w południowej Bukowina (1040

m.). Przyjąwszy z praw. brzegu pot. Grorzec

(ob.), wchodzi w dolinę wsi Obidowej, gdzie

skręca się na płd.-zach., który to kierunek na

obszarze Klikuszowej zmienia na południowy.

Tutaj opływa zachodnie stopy Gorców; nastę-

pnie płynie między domostwami wsi Lasku,

zrasza łąki Krauszowa i Ludźmierza, a opły-

nąwszy go od płd.-zachodu, wpada z lew. brz.

do Czarnego Dunajca. Przyjmuje liczne po-

mniejsze strugi górskie, między któremi z praw.

brzegu jest (orzec i Byraczka, uchodząca do

L. na granicy wsi Lasku i Krauszowa. Spad

wód wskazują następujące liczby: 1200 m.

(źródła), 748 m. (miejsce zmiany biegu zacho-

dniego w Obidowej na płd.-zachodni), 600 m.

(ujście). Długość biegu czyni 19 kil. W rzece

tej żyją ryby: brzana, głoe, jelec, lipień, łosoś,

podustwa, pstrąg, strzelba, węgórz i zmarzlica.

Potok ten zowią także Klikuszówką (0b.).

Lepinie al. Zepino, wś, pow. kalwaryjski,

gm. Kirsna, par. Urdomin, odl. 16 w. od Kal-

waryi, ma 10 dm., 34 mk.
Lepiniszki, zaśc. rząd., pow. święciański,

9 okr, adm., o 56 w. od Święcian, 2 dm., 19

mk. katol. (1866).
Lepino, wś, pow. kalwaryjski, gm. Lubo-

wo, odl, 13 wiorst od Kalwaryi, ma 59 dm.,

214 mk.
Lepionka, karczma, pow. oszmiański, | okr.

adm., o 7 w. od Oszmiany, 1 dom, 7 mk. izr.

(1866).
Lepionki, wś włośc. nad rz. Oszmianką,

pow. oszmiański, | okr. adm., o 7 w. od Osz=

miany, 6 dm., 59 mk. katol. (1866).
Lepisk (dok.), ob. Zepcz.
Lepisz, folw. nad rz. Wartą, pow. często-

chowski, gm. Kamienica Polska, par. Poczesna.

Ma 1 dm., 5 mk., 16 mr. ziemi. Należy do

majoratu Michała Sobolewa.
Lepiszki, wś, pow. szawelski, niegdyś do

dóbr Szemiotta należąca, 51 dusz, 332 dzies.
dobrej ziemi. J. Godl.

Lepitz (dok.), ob. Zedcz.
Lepkehmen (niem.) al. Pillwogallen, wś,

pow. wystrucki, st. p.Griinheide,
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Lepki 1.) wś, pow. konstantynowski, gm,
Czuchleby, par. r. 1. Niemojki, r. g. Chotycze,
okr. sąd. Łosice; rozległ. mr. 1116, dm. 42,
ludn. 292. 2.) L., attyn. dóbr Dobra (ob.),
pow. sandomierski, gm. Wiśniowa. Re.
Lepkoyen (niem.), wś i leśnictwo, pow. we-=

lawski, st. p. Gr. Śchirrau.
Lepkwarty, wś, pow. władysławowski,

gm. Zyple, par. Łuksze, odl. 30 w. od Włady-
sławowa, ma 7 dm., 55 mk.
Lepłany, os. szlach, pow. dzisieński, o 63

w. od Dzisny, | okr. adm., 11 dm., 85 katol.
(1866).
„Leplawe al. Ziplano, mko w pow. zołotono-

skim, gub. połtawskiej, 210 dm., 1490 mk.
Za, Chmielnickiego mko setnicze pułku kanio-
wskiego. R. 1662 należało do ststwa kanio-
wskiego.

Lepławki, mko, pow. telszewski, o 10 w.|
na zachód od [elsz, nadrz. Łuszyną, 13 dm.,
145 mk. Paraf. kościół katol. 6. Jerzego, 1621
z drzewa wzniesiony przez bisk. Kiszkę. Par.
katol. dek. olsiadzkiego, dusz 1932.

Lepno, niem. Zdippnow, wś w pow. słupskim
na Pomorzu.

Lepogóry, folw., pow. wiłkomierski, par.
świadoska, do dóbr Świadoście hr. Moryko«
niego należący.

Lepokoje, wś, pow. kalwaryjski, gm. Kra-
kopol (ob.), par. Dauksze, odl. 34 w. od Kal-
waryi, ma 32 dm., 197 mk. W 1827 r. wś
rząd. 18 dm., 131 mk.

Lepołatele, wś, pow. władysławowski, gm.
Swiatoszyn, par. Iłgowo, odl. 41 w. od Wła-
dysławowa, ma 4 dm., 36 mk.; w 1837 r. 4
dm., 55 mk.

Lepołaty 1.) folw. i os., pow. maryampol-
ski, gm. Chlebiszki, par. Preny, odl. 43 w. od
Maryampola. Folw. ma 4 dm., 42 mk.; osada
l dom, 5 mk. W 1827 r. folw. rząd. miał 10
dm., 96 mk. Por, Kidule. 2.) L., wś, pow.
wyłkowyski, gm. Wojtkobole, par. Grażyszki,
odl. 22 w. od Wyłkowyszek, ma 32 dm., 181
mk. W 1827 r. wś rząd. 22 dm., 162 mk.

,3.) L, wś, pow. władysławowski, gm. Szył-
gale, par. Słowiki, odl. 21 w. od Władysła.
wowa, ma 10 dm., 110 mk. 4.) Ł., wś, nad
Jesąrką, pow. władysławowski, gm. Zyple,
par. Łuksze, odl. 32 w. od Władysławowa,
ma 18 dm., 141 mk. W 1827 r. 15 dm., 147
mk. 5.) IL. Borowe, 0s., pow. władysławo-
wski, gm. Tomaszbuda, par. Wysoka Ruda,
odl, 37 w. od Władysławowa, ma 1 dm., 9 mk.
6.) L. Polowe, wś, pow. władysławowski, gm.
Leśnictwo, par. Władysławów, odl. 9 w. od
Władysławowa, ma 10 dm., 108 mk. W 1827
r. wś rząd. miała 9 dm., 139 mk. Br. Ch.

Lepona, rz. w pow. wyłkowyskim, poczy-
na się na wsch. wsi Łuki, płynie ku pła,, po-
tem skręca ku zach. pod Kopiszki, a za tą wsią  
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ciągle już stanowiąc granicę od Prus płynie
od wsch.-północy pod Matławką, Romejkami,
Ejtkunami i za Bojarami wpada z lew. brzegu
do Szyrwinty. Długa około 22 w. Powyżej
i poniżej Romejków przyjmuje z praw. brzegu
dwa strumienie bez nazwy. Według źródeł
niemieckich rz. L. tworzy granicę między pow.
stołupiańskim a królestwem i uchodzi do rzeki
Rauschwe pod Kosakweitschen.
Leponischken (niem.), ob. Zengweknen.
Lepowe, niem. Zupow, wś w pow. słupskim

na Pomorzu.
Lepowszczyzna, wś, pow. wilejski, o 27 w.

od m. Wilejki, | okr. adm., 4 dm., 42 mk.
(1866).
Lepp (dok.), ob. Zipowa,
Leppelt (niem.), kol. do wsi Schlegel, pow.

kładzki,
Leppersdorft (niem.) al. Zeżerechisdor/, 1371

r. Leutbrechtsdorj, wś, pow. kamienogórski, nad
Bobrawą, par. Kamienogóra.

Leppienen (niem.), wś, pow. wystrucki, st.
p. Berschkallen.
Lepsk (dok.), ob. Zedcz.
Lepsze, wś, pow. władysławowski, gm.

Syntowty, par. Łuksze, odl. 24 w. od Włady-
sławowa, ma 13 dm., 122 mk. W 1827r. 16
dm., 147 mk.

Lepsze, wś, pow. szawelski, gm. gruździew-
ska, niegdyś część dóbr stołowych Gruździe;
19 dusz, 180 dzies. ziemi. J. Godl.

-_ Leputschen (niem.), wś, pow. wystrucki,
st. p. Jodlauken,

Lepzin (niem.), pow.
Lipczyn,

Lerchenberg (niem.) 1.) król. os, leśna do
Jajkowic, pow. rybnieki. (U Knie zapewne
mylnie ŻZerchenfeld, os. leśna do Jankowie,
pow. raciborski). 2.) IL., wś, pow. głogowski,
par. Głogów. 3.) Ł., folw. do Dippelsdorf,
pow. lwowski na Szląsku.
Lerchenborn (niem), wś i majorąt, pow.

lubiński na Szląsku, par. Kaltwasser, mą ko-
ściół paraf. ewang.

Lerchenfeld (niem.) al. Granica, karczma
na obszarze dworskim Skniłów, pow. lwowski
w Galicyi. j
Lerchenfeld (niem.), kol. do Rayersdorf,

pow. bystrzycki.
Lerchenkretscham (niem.), karczma do W.

Piotrowice, pow. raciborski (według Knie).
Lerebutil (dok.), ob, Zeerbeutel,
Lerissa, ob. Dniepr,
Lersi, pot. górski, bukowiński, w obrębie

gm. Humory (klasztor), w pow. suczawskim,
płynie na wsch. doliną górską, zwaną „Valle
Larga', i w tejże wsi wpada z praw. brz. do
rzeki Humory, dopływu Mołdawy. Długość
biegu czyni 4 kil. Br. G,

Les..., por. Zas,..

człuchowski, ob.
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Lesańce, wś, pow. wileński, 3 okr. adm,,
069 w. od Wilna, 16 dm., 116 mk. katol.
(1866).
Lesbówka, ob. Brusiata.
Leśce (zapewne Zeszcze), wś i folw., pow.

nowo-aleksandryjski, gm. i par. Garbów, o 15
w. Od Lublina, o Ż6 od st. dr. żel. Puławy.
W 1827 r. 26 dm., 197 mk. W XV w. dzie-
dzicami byli Grot i Andrzej h. Nałęcz, dwa
folwarki i łany kmiece (Dług. II, 541). Folw.
L. rozległy mr. 983: grunta orne i ogrody mr.
608, łąk mr. 67, lasu mr. 279, nieuż. i place
mr. 29, bud. z drzewa 23, płodozmian 10-polo-
wy, wiatrak. WŚ L. os. 25, z grun. mr. 287;
wś Wólka Lesiecka os. 7, z grun. mr. 82.
Leschack (niem.), ob. Zesiak i Zeszak,
Leschacken al. Zeschaken (niem.), młyn,

pow. ostródzki, st. p. Ostród, 8 mk. (1857).
Leschczin (niem.), ob. Zeszczyna, pow.

rybnicki.
Leschdorf (niem.) albo Zesersdorf (ob.),

pow. złotogórsko-hajnowski.
Leschen (niem.), r. 1240 Zesin, wś nad Bo-

brawą, pow. sprotowski, na Szląsku, ma kościół
paraf. katol, i ewang., huty żelazne. Por.
Ober- eschen.

Leschicz (dok.), ob. Zehsewiiz.
Leschienen (niem.), ob. Zesinowo.
Leschienen Gr. (niem.), ob. Wielkie Zesiny,

a /,. Kl. ob. Małe Lesiny.
Leschin (dok.), ob. Zasin.
Leschitz (niem.), ob. Zeszyce,
Leschkowitz (niem.), wś, pow. głogowski,

par, Piirschen,
Leschna (niem.), ob. Zeszna. i
Leschnicken (niem.), ob. Ześnikż,
Leschnig (niem.), ob. Ześnik.
Leschnitz (niem.), ob. Zeźnica.
Leschnitza (niem.), ob. Koszęcin.
Leschno (niem.), ob. Zeszno.
Leschwitz (niem.) 1.) wś i dobra, pow.

zgorzelicki, nad Nissą, ma kościół parał. ewan.
Słynna rozwijalnia kokonów. 2.) L., 1387 r.
Lessewicz, wś, pow. lignieki, nad Kacbachą,
par. Parchwitz.

Lesek, ob. Zzesek.
Lesen (dok.), ob. Zesiak.
Lesen (niem.), ob. Zezno i Lezienko.
Lesewitz (niem.), ob. Zasowice,
Lesewo (z kaszub.), ob. Zisewo.
Lesgewangminnen (niem.), 0s., pow. ra-

gnecki, st. p. Rautenberg.
Lesia, młyn na obszarze dwor. Michalcze,

pow. horodeński.
. Lesiak, os., pow. sieradzki, gm. i par. Zło-

czew, odl. od Bieradza w. 25, dm. I, mk. 4.

Lesiak al. Zeszczak (Kętrz.), niem. Zeszak,
dek. Zesen, posiądłość z młynem do wsi Ru-
miana, pow. lubawski, nad strugą liumienieą,
która stanowi początek rz. Welu i wpływa do,
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jez. rumiańskiego, przy granicy Prus wscho-
dnich. Obszaru liczy mr. 88, bud. 5, dm. 1,
katol. 13. Par. i szkoła Rumian, poczta Dą-
brówno. R. 1414 zapisuje krzyżacka księga
strat wojennych; młyn L. spalony, staw młyń-
ski opuszczony. Młyn L, wraz z wsią Rumia-
na oddawna należał do dóbr etatowych bisku-
pów chełmińskich. R. 1759 donosi urzędowy
inwentarz dóbr biskupich: Młyn L. trzyma
Balcer Dmuchowicz za prawem dziedzicznem
bisk. Olszowskiego z r. 1660, daje korey żyta
60, wieprzów pańskich 3 karmi i miele bez
maey do folw. gutowskiego; od 2 włók do
młyna należących płaci czynszu zł. 4 gr. 20;
nadto trzyma 2 włóki w Grutowie za rocznym
czynszem zł, 20. Ks. F.

Lesiak, małe jez. w pow. lubawskim, tuż
przy młynie tejże nazwy. Kś. Fr.

Lesiaki 1.) os., pow. słupecki, gm. Dłusk,
par. Pyzdry, odl. od Słupcy w. 24, dm. 1.
2.) IŁ., pustk., pow. sieradzki, gm. i par. Go-
dynice, odl. od Sieradza w. 24; dm. 9 (ob.
Godynice).
Lesiana, kol. nad Odrą, pow. kozielski, na-

leży do wsi Januszkowice.
Lesiańce, wś rząd., pow. trocki, 4 okr. adm.,

50 w. od Trok, 8 dm., 50 mk, katol. (1886).
Lesianka, ob. Z4sianka, |
Lesica (dok.), ob. /eszeza.
Lesicicha, mały folw. w pow. słuckim,

w okr. police. kopylskim, w okolicy pomiędzy
Wierebieiczami i Suchowczycami. 4. Jelski,

Lesiecka Wólka, pow. nowo-aleksandryj-
ski, gm. i par. Garbów. Por. Ześce i Lesiew,

Lesieczniki (al. Zdsieczniki, po rus. Zisicz-
nyki), wś w pow. zaleszczyckim, 11 kil. na
płn. wsch. od sądu powiat. w Zaleszczykach, 5
kil. na płn. od urzędu poczt. w Kasperowcach.
Na płn, zach. Błyszczanka, na zach. Bedry-
kowce, na płd. Kasperowce, na płd.-wsch.
Szczytowee, na wsch. Holihrady, na pła. Bil-
cze (w pow. borszezowskim). Wzdłuż graniey
płn, płynie Seret, dopływ Dniestru, od zach.
na wsch., poczem skręca na płd, i płynie
wzdłuż granicy wsch. Płn. część obszaru prze-
pływa mały potok, płynący z Błyszczanki
najprzód na płn. wsch. a potem na płd, wsch.
do Seretu od praw. brzegu. Zabudowania wiej-
skie leżą w płd. wsch. stronie obszaru, wznie-
sionej 244 m. npm. W środkowej części ob-
szaru wznosi się punkt jeden do 259 m. a
w stronie płn., lesistej, do 245 m. Własn.
więk. ma roli or. 546, łąk i ogr. 19, past. 22,
lasu 568 mr.; własn. mniej. roli or. 657, łąk i
ogr. 56, past. 80 mr. W r. 1880 było 899 mk.
w gm., 51 na obsz. dwors. (obrz. gr. katol.,
z wyjątkiem 30 rzym.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Zaleszczykach, gr.-katol. w Kasperowcach,
dek. zaleszczycki, arch. lwowska. We wsi jest
cerkiew i kąsa pożycz. gm. z kapit, 172 zł,
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w.a. W lesie zwanym Wołcezkow, na praw.
brzegu Seretu, znajdują się kamienie odsłonio-
ne, a w nich wyżłobienia kształtu makutry.

Lesieczyńeć, ob, Zisieczyńce.
Lesiejówka, ob. Zisiejówka.
Lesienice (po rus. Zysenyczi), WŚ w pow.

lwowskim, 7 kil. na wsch. ode Lwowa, 3 kil.
na płn. od sądu powiat. w Winnikach. Na płn.
leżą Sroki przy Laszkach, na płn. wsch. Ka-
mienopol, na wsch. Podborce, na płd. kolonia
niemiecka Weinbergen, na zach. Lwów (przed-
mieście Łyczakowskie), na płn. zach. Krzyw-
czyce. Wody z całego obszaru płyną na płn.
wsch. do Pełówi i tworzą we wsi trzy małe
sadzawki, Zabudowania wiejskie leżą w środ-
ku obszaru, wzniesionego do 281 m. Na płd.
od nich ciągną się wzdłuż granicy lesiste
wzgórza ze szczytami: Kamienna góra i Czar-
towska skała (418 m. szt. gen.). Leżą one
w pierwszym dziale Grołogór (ob.), a o ich ro-
ślinności podał kilka szczegółów Knapp w dzie-
le „Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens*.
Na płn. lesistym narożniku leży leśniczówka
Dębina. Na zach, krańcu wsi przysiołek Jało-
wiec. Płn. część obszaru przebiega kolej Ka-
rola Ludwika. Własn. więk. (konwentu pp.

benedyktynek lwowskich) ma roli or. 228, łąk
i ogr. 110, past. 19, lasu 612 mr.; własn, mn.
roli ornej 565, łąk i ogr. 186, pastw. 63 mr.
W r. 1880 było 707 mk. w gm., 80 na obsza-
rze dwor, (500 obrz. gr.-katol., reszta rzym.-
katol.). Par. rzym.-katol. w Winnikach; gr.-
katol. w miejscu, należy do dek. lwowskiego.
We wsi jest szkoła etat. 1-klasowa, browar i
kasa pożycz. gm. z kapit. 2054 zł. w. a. Naj-
piękniejszy widok we wsi przedstawia Czarto-
wska skała i jej najbliższa okolica, Skała
wznosi się stromo po nad lesistą górą a u stóp
góry leży piękna równina, tak zw. Dolina He-
leny ze źródłem zdrowej wody. Ze szczytu
skały roztacza się piękny widok na Lwów i na
sąsiednie wioski, a do skały samej wiążą się
podania, według których miał tu istnieć nie-
gdyś zamek warowny, ktorego śladów jednak-
że nie można dopatrzeć. Na tle jednego z ta-
kich podań osnuł niemiecki poeta Salomon
poemat p. t. „„Der Teufelsfels im Walde bei Le-
sienice, nach einer galizischen Volkssage frei

 bearbeitet'* (ob. Lemberger Pilger z r. 1822).
Utwór ten wyszedł także w tłumaczeniu pol-
skiem w „,Pielgrzymie Lwowskim* z r. 1822 i
w „Przyjacielu Domowym* zr. 1857. Treść
utworu w krótkości następująca: „Jakiś Igor,
dumny, popędliwy i bogactw łaknący, miał
swój zamek w borze lesienieckim na skale. Ów
zamek nażywał się orłem. Igor miał także brata
Wołodara, którego nienawidził, bo pragnął
jego zamków i bogactw. Wołodar ożenił się
i posłał Igorowi oświadczenie braterskiej mi-
łości, zapraszając go do swego zamku w myśli,  
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iż tenże wszystkie urazy w niepamięć puści
i zostanie nadal przyjacielem. Omylił się Wo-
łodar, bo Igor, w skutek zaprosin przybywszy
na zamek, jeszcze większą powziął nienawiść
i domagał się od brata, iżby żonę porzucił a
majątek jego synowi zapisał. Wołodar nie od-
mówił, ale także nie nie przyrzekał. Rozgnie-
wany Igor powraca do domu i rozkazuje sy-
nowi, pod najsroższą karą, ażeby się natych-
miast uzbroił na swojego stryja. Syn zrazu
nie chciał wypełnić woli ojea, lecz ojciec za-
groził mu więzieniem i gwałtem wywlókł
z zamku. Stanęli więc oba na czatach w lesie
igdy się Wołodar pokazał, syn Igora wypu-
ścił strzałę, która przeszyła nawskróś dobrego
stryja. Gdy się to stało, natenczas jął żałować
swego czynu, przeklinał swój ród, ojca i
wszystko co go otaczało, potem rzucił się na

zwłoki stryja i tak długo oblewał je łzami, aż
ludzie wysłani za Wołodarem znaleźli go i od
trupa oderwali. Uznał się on winnym mordu,
lecz starzy sędziowie, co Igora znali, wiedzieli
iż to było z jego rozkazu; ogłaszają więc syna
wolnym z tym jedynie warunkiem, iżby zma-
zał tę plamę we krwi Tatarów i Siedmiogro-
dzian, którym przewodził Rakoczy. Tak się
też i stało, bo na polach żurawieńskich pobito
nieprzyjaciół a syn Igora poległ. Gdy się to
dzieje, szlachta o czyn Igorowy rozgniewana
zbiera się w hufce i ciągnie na Czartowską
skałę, gdzie był zamek. Igor, widząc, że go
już zewsząd osaczyli, rzuca się w przepaść
z zamkowej wieży a szlachta zdobywa i bu-
rzy ów zamek do szczętu. Zona zabitego Wo-
łodara wstąpiła do zakonu*. Na tle innego
z podań osnuł powiastkę Blumenfeld i umieścił
ją w r. 1844 w czasopiśmie ,,Lesebliitter* p. t.
„„Der Teufelsfels zu Winniki, ostgalizische Sa-
ge* w N. 117, 1181119. W r. 1838 wyszedł
we Lwowie poemacik p. t. „Die Umgebungen
Lembergs'*, którego autorka, p. Kuhn, ówcze-
sna ksieni benedyktynek lwowskich, opisuje
piękność położenia miejscowości. Rycina przed-
stawiająca  Czartowską skałę znajduje się
w Muzeum (Ossolińskich: „Widoki Galicyi*
Nr 1385. Lu. Dz.

Lesieniec 1.) kol., os, i karczma, pow. piotr-
kowski, gm. Grabica, par. Tuszyn. Ma 17 dm,,
122 mk., 257 mr. ziemi włośc.; os, ma 1 dom,
3 mk, Ob. Grabica, 2.) Ł., pow. olkuski, gm.
ac par. Sieciechowice. Por. Częstochowa
I, 859. i

Lesiew, wś (A i B), folw., os, leśna, nad rz.
Białką, pow. rawski, gm. Maryanów, par. Bią-
ła. WŚ(AiB) ma5 dm., 65 mk., 138 mr.;
folw. i os. leś. 6 dm., 43 mk., 860 mr. (630 mr.
ornej). Trzy cząstki oddzielnych właścicieli
60 mr. Według Tow. Kred Ziems. folw. lit. A
rozległy mr. 716: grunta orne i ogr. mr, 518,
łąk mr. 25, pastw, mr. 78, lasu mr. 52, nieuż.
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i place mr. 48, bud. z drzewa 19. WŚ L. lit.
A, 08. 4, z grun. mr. 25 Folw. L. lit. B
(z wsiami Lesiew B, Teodozyów, Julianów i
Wólka Lesiewska) rozległy mr. 184: grunta
orne i ogr. mr. 89, łąk mr. 26, pastw. mr. 14,
nienż. i place mr. 55, bud, z drzewa 4, młyn
wodny. Wś Lesiew B os. 4, z grun. mr. 112;
wś Teodozyów os. 10, z grun. mr. 280; wś Ju-
lianów os. 6, z grun, mr. 101; wś Wólka Le-
siewska 08, 4, z grun. mr. 7,
Lesiewska Wólka, wś nad rz. Białką, pow.

rawski. gm. Maryanów, par. Biała; ma 3 dm,,
31 mk. Por. Zesiew.

Lesiewski Julianów, ob. Julianów i Zesiew.
Lesiki, wś i gmina pow.wiłkomierskiego.
Lesiki, folw. dóbr Dyrwiany (ob.).
Lesin (dok.), ob. Zeschen,
Lesin (dok.), ob. Zezno i Lezienko.
Lesina, mylnie Hasselgrund, ob. Leśna.
Lesina, góra lesista w Hilczu, przysiołku

Banilli Mołdawskiej, w pow. storożynieckim,
na płd. Hilezego potoku, przy jego ujściu do
Małego Seretu, pod 43%6' wsch. dłg. F. a
48" 8' płn. sz. g. Wzniesienie 695 m. npm.
Lesinowo, niem. Zeschienen, wś, pow. ządz-

borski, obwód regencyi gąbińskiej, należy do
dóbr ryc. Rybnem zwanych, których posiada-
czem jest obecnie szambelan król. Henryk v.
Tyszka; ma obszaru 122 mr. 1857 r. 4 mk.;
st. poczt, Rybno (Ribben). Ks. Fr.

Lesinsee (dok.), ob. Zasińskie jezioro.
Lesińska, ob. Kownaia.
Lesiny, 0s., pow. mławski, gm. Mława,

par. Wieczfnia.
Lesiny, folw. w pow. mińskim, własność

Babiczów, ma obszaru przeszło 8238 mr.
Lesiny 1.) W., niem, Gr. Leschienen, WŚ

paraf. patronatu bisk. warmińskiego w dekan.
wartemborskim, w pow. szczycieńskim, st. p.
Wielbark. Wś ta obejmuje 57 włók i liczyła

1857 r. 401 mk. Ma nowy kościół pod wezw.
Niepok. Pocz. N. Maryi P., zbudowany r. 1851;
do parafii należy 622 komunikantów. 2.) L.
M., niem. Kl. Deschienen, wś, pow. szczycieński
w Prusach wsch., st. poczt. Wielbark; 1857 r.
113 mk., 15 dm. Osada ta została założona
dopiero za czasów Fryderyka Wielkiego po r.
1763, w którym, jak wiadomo, stanął pokój
hubertsburski, Kś. Fr.

Lesionka, niem. Zesżonke, folw., pow. mię-
dzychodzki, 4 dm., 48 mk.; należy do dom,
Kaczlina, M. St.

Lesiów, wś i folw., nad rz. Radomką, pow.
radomski, gm. Kozłów, par. Wsola, odl. 9 w.
od Radomia. Posiada urząd gm, młyn, tartak
wodny, 47 dm., 324 mk., 510 mr. ziemi włośc.
1852 mr. folw. Obszar folw. należy do majo-
raątu Kozłów pułkownika Mikołaja Bezaka.
W 1827 r. wś duchowną 22 dm., 199 mk. Por.
Kozłów, LV, 560.  
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Lesiówka, po rus. Zesiwka, wś w pow. bo-
horodczańskim, 8 kil. na płn, zach. od sądu
powiat, i urzędu poczt. w Bohorodczanach. Na
płd. leży Głęboka, na płd. wsch. Sadzawa, na
płn. wsch. Hryniówka, na płn, zach, Niewo-
czyn. W płd. zach. stronie wsi nastaje mały
potok, dopływ Sadzawki, i płynie na płn, wsch
do Hryniówki. W dolinie pot. leżą zabudowa”
nia wiejskie. Na płd. od nich wznosi się jedno
wzgórze do 485 m. wysok. Własn. więk. ma
pastw. 17 mr.; własn. mniej. roli or. 315, łąk
iogr. 350, pastw. 54, lasu I mr. W r. 1880
było 356 mk. w gm., 5 na obsz. dwor. (obrz.
gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym,-katol.). Par.
rzym.-katol. w Bohorodczanach; gr.-katol, ka-
pelania w miejscu, dek. bohorodczański, arch.
lwowska. Należy do kapelanii Hryniówka.
We wsi jest cerkiew pod wezw. śś Piotra i Pa-
wła, szkoła niezorganizowana i kasa pożycz.
gm. z kapit. 272 zł. w.a. 2.) L., karczma na
obszarze dworskim Czeremchów w pow. koło-
myjskim. Im. Dz.
Lesiowska Wólka, wś włośc., pow= ra-

domski, gm. Kozłów, par. Wsola, odl. 12 w. od
Radomia, ma 27 dm., 235 mk, i 294 mr. ziemi.
Lesiowy, ob. Zzasowe.
Lesiska, 0s., pow. piotrkowski, gm. Kluki,

par. Parzno. W 1827 r. os. rząd,, 5 dm., 31 mk,
Lesisko 1.) 0s., pow. kolski, gm. Lubotyń,

par. Sępolno, odl. od Koła w. 25, dm. 2, mk.
92. 2.) ., pust. nad rz. Wartą, pow. wieluń-
ski, gm. Radoszewice, par. Osyaków, odl. od
Wielunia w. 18; ma 3 dm. Ob. Ossyaków.

Lesiszcze, mała os. na głuchem Polesiu,

pow. bobrujskiego, do folw. Zamurze należąca,

w okr. police, hłuskim. Al. Jel.

Lesiszcze, folw. pryw., pow. lidzki, 8 okr.
adm., o 20 w. od Szezuczyna, 10 mk. (1866).

Lesiszki, zaśc. rząd., pow. wileński, 4 okr.
adm. o 25 w. od Wilna, I dm., 9 mk, katol.
(1866).
Leskawki, ob. Zaskawki.
Leske (niem.), ob. Zaski.
Leski al. Zaski, wś w płd, stronie pow. bo-

brujskiego, w okolicy pomiędzy wsiami Kowa-
le, Śmiłowicze i Hać, ma os. 16, miejscowość
poleska odludna. 4. Jelski,

Leski, wś włość., pow. święciański, 3 okr.
adm., 058 w. od SŚwięcian, 5 dm., 25 mk.
katol. (1866). i

Leśki, wś nad Dnieprem, pow. czerkaski;
latem w czasie posuchy o 8 w. od rzeki odle--
gła; ma cerkiew z 1848 r. (w 1726 już istnia-
ła), 4020 mk. prawosł., 35 izr. R. 1741 miała
124 dm. Części wsi L. noszą nazwy: Zacerko-
wiszcze, Kowryga, Łysiwka, Kruteniwka, Baj-
dywka, Czaboniwka, Kucowoliwka. Por. Czer-
kasy, I, 808.

Leski, dziś Zężki (0b.).
Leski (niem.), ob. Zaski.
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Lesko, dawne nazwisko m. Lisko (ob.).
Łesko paruboczy, os. w Chorośćcu, pow

brzeżański.
Leśkowa, wś nad Konełą, pow. lipowiecki,

o 8 w. od Monastyryszcz, ma cerkiew z r. 1654,
mk. 788 (w tem 20 katol.). Ziemi razem
z Chejłową 2985 dzies, Własność Dachowskich,
dawniej klucza monastyryskiego. Część wsi
zowie się Matwiejówką.
Leskowan, Zeskowjan, po niem. Złasclsdorf,

wś w hr. spiskiem (Węg.), 156 mk.
Leskowce, ob. Ziskowce.
Leskowetz (niem.), ob. Ziskowiec, na Szlą-

sku austr.
Leskowicz (dok.), ob. Zaszwitz.
Leskowicze, ob. Zaskowicze.
Leskowiec, góra i szczyt w Beskidach za-

chodnich, na granicy gmin Rzyk (pow. wa»
dowieki) i Krzeszowa (pow. żywiecki), pod
4946 18 płn. sz. a 3796/85 wsch. dłg.
g. F., w odnodze górskiej biegnącej od szczytu
Łamanej Skały (984 m.) na płn. wsch. granieą
powiatów żywieckiego i wadowickiego. Wznie-
sienie czyni 922 m. Na płn. od niego wznosi
się szczyt Jaworzyna (890 m.). Szczyt L. łą-
czy się ze szczytem Łamaną Skałą grzbietem
górskim, zwanym „,Na Beskidzie”. Br. G.
Leskowieckie rypy, w Tatrach nowotar-

skich, O nich pisze Staszic: „Idąc wądołami
w Tatry, gdzie się Biały Dunajec wszczyna,
powyżej Olczy, aże w leskowieckie rypy,
spotyka się same wapienne góry.* Staszic:
Ziem. Karp. 104. Br. G
Leskowitz (dok.), ob. Zaskowice.
Łeskowo, dziś Ziszkowo (ob.).
Lesłau al. Zoesłau (niem.), ob. Wodzisław,
Leslau (niem.). Tak niektórzy średniowie:

czni kronikarze pruscy zowią Włocławek.
Leśmiady, jez., ob. Zaśmiady.
Leśmierz, daw. /Vieśmierz (Łaski, Lib. ben.

LI, 415), folw. i os. fabr. nad rz. Bzurą, pow.
łęczycki, gm. Leśmierz, par. Góra ś. Małgo-
rzaty, odl. 7 w. od Łęczycy, 28 w. od Kutna,
połączona z Łęczycą drogą bitą. Jest tu szkoła
początkowa fabryczna ewang., z wykładem
w 3-ch językach, urząd gm., straż ogniowa,
ogród spacerowy, oświetlenie gazowe, cukro-
wnia, fabryka serów, wzorowe gospodarstwo
folwarczne. W 1827 r. było tu 10 dm., 158
mk.; obecnie L. posiada Ż1 dm. (12 murow.),
1074 stałej ludności (535 męż., 539 kob.) i 380
niestałej. W tej liczbie jest 236 ewang. i 100
niemieckich poddanych. Obszar L. wynosi 420
mr., ztego 6 mr. pod budynkami fabrycznemi,
61 mr. łąk, 90 mr. zagajników, 248 mr. ornej
ziemi i 15 mr. wód i nieuż. Płodozmian 8-po-
lowy od lat 30, inwentarz wzorowo utrzyma-
ny, łąki irrygowane. Cukrownia tutejsza, zało-
żona 1838 r., posługiwała się pierwotnie siłą
wody Bzury jako motorem, Od 1854 parowa ma- ! 
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szyna zaprowadzona. Fabryka przerabia obec-
nie 112500 berkow. buraków rocznie; zużywa
3000000 cegieł torfu i 50000 pudów węgla,
zatrudnia 400 męż., 90 kob. i 180 dzieci. Pro-
dukcya roczna wynosi do 100000 pud. mączki
a obrót roczny do 800000 rs. Założył ją Wil-
helm Werner; on też wprowadził wzorowe go-
spodarstwo rolne. Obecnie dobra i fabryka są
własnością jego sukcesorów. W dobrach L.
folw. Tymienica i Baczki. Na 1510 mr. ogól-
nej przestrzeni, 953 mr. ornej ziemi i 200 mr.
łąk. Na tym obszarze zbiera się około 1000
czetw. pszenicy, 1000 żyta, 650 jęczmienia,
900 owsa, 140 grochu, 13000 czet. buraków.
Dochód roczny do 50000 rs. Z ziarna 30000,
z krów 6000, woły opasowe 6000, skopy 2000
rs. Czysty dochód 20000 rs. Fabryka daje
125000 pudów wytłoczyn, któremi 150 wołów
rocznie się wypasa. Zboża daje po 14 ziarn;
buraki po 90 czetw. z morgi. Gmina L. nale-
ży do sądu gm. okr. II w Topoli Królewskiej,
st. poczt, w Łęczycy. Obszaru ma 14350 mr.
i 4853 mk. Wiadomość o dobrach L. i fabryce
podał p. A. Skrzynecki z Łęczycy. Br. Ch.

Leśn..., por. Zeszn...
Leśna..., por. Ześno....
Leśna 1.) os., pow. opoczyński, gm. Ra-

dom, par. Dąbrowa, od Opoczna24 w., 12 mr.
ziemi, 2 dm., 9 mk. 2.) Ł., os. karcz., pow.
iłżecki, gm. Pętkowice, par. Bałtów, od Iłży
48 w. Ma 1 dm,, 5 mk., 10 mr. ziemi, 3.) Ł.,
os., pow. kozienicki, gm. Świerze Górne, par.
Kozienice, odl. 3 w. od Kozienic. Jest tu 8
domków stanowiących letnie mieszkania, 30
mk.i 4700 mr. lasów rząd. 4.) Ł., wś, pow.
kielecki, gm. i par. Bodzentyn. W 1827r. wś
rząd., 62 dm., 463 mk. Pierwotna nazwa tej
wsi brzmiała Zeszczna, tak podaje jej nazwę
Długosz (LI, 460); było tu wtedy 20 i pół ła-
nów kmiecych, karczma i trzech ogrodziarzy.
WŚ stanowiła własność biskupstwa krakows.
5.) IL., os. pod Sapieżyszkami. 6.) IL., os. pod
Wilimami. | Br. Ch.
Leśna, wś i folw. nad rz. Kamionką (zwa-

ną także Leśnią albo Białką), pow. konstan-
tynowski, gm. Witulin, par. L. Leśna za
dawnych jeszcze czasów była miasteczkiem i
posiadała nawet obronny zameczek, który atoli
już w połowie w. XVII leżał w gruzach a fosy
były drzewami zarosłe. Miejscowaść tę już
w XVII w. nazywali włościanie ,„Okopami
krzyżackiemi'', jak to widać z zeznań świadków
w procesie zjawienia się cudownego obrazu.
Piśmienny ślad tego spotykamy po raz pier-
wszy w wizyce kś. Rupniewskiego biskupa
łuckiego w kościele L., gdzie Rupniewski przy-
tacza dwa przywileje Augusta II, z których
pierwszy L. miastem nazywa, a dozwalający
wiecznemi czasy jarmarków w poniedziałki,
środy i soboty każdego tygodnia w roku.
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W 1683 r. pasterz Aleksander Stelwadszerna,
szukając w nocy zgubionego bydlęcia na oko-
pach, na gruszce ujrzał płonący ogniem obraz
święty. Kiedy o zjawieniu tem wieść się roze:
szła, zebrana z okolicy ludność przy pomocy
modłów obraz ten z gruszki zdjęła i tymczaso-
wo złożono go u Kazimierza Michałowskiego
w Bukowicach, właściciela Leśny. Obraz ten
jest z kamienia, kształtu owalnego, długości
cali 18, szerokości cali 12; wykute na nim wy-
obrażenie Matki Boskiej, trzymającej na ręku
Chrystusa, rysunek bardzo poprawny. Kiedy
zjawiony obraz cudami wsławiać się zaczął,
Kazimierz Michałowski, skarbnik orozwieki,
wzniósł na miejscu zjawienia się jego kościół
drewniany, a zeznawszy w aktach mielnickich
na utrzymanie kościoła wsie: Leśnę, Klukow-
szczyznę i Grzegorzewszczyznę, w roku 1656
obraz do kościcła przeniósł. Proboszcz Franci-
szek Janicki wyjednał u Franciszka Prażmo-
wskiego, bisk. łuckiego, naznaczenie komisyi,
któraby, przeprowadziwszy proces o doznanych
przed obrazem leśnieńskim eudach, rzeczywi-
ście obraz ten za cudowny przyznała. Proces
ten ukończono r. 1700 i dekretem biskupim
24 października t. r. obrazowi moc cudowną
przyznano. W r. 1718 kś. Fabijański, pro-
boszez leśniański, częścią ze składek, częścią
zaś z dochodów probostwa, w miejscu gdzie
rosła gruszka, na której obraz się zjawił, wy-
budował kaplicę murowaną, a umieszczona
obok niej studnia, po wykopaniu gruszki, do-
starczała na okolicę cudownej, uzdrawiającej
wody. Za staraniem kś. Konstantego Moszyń-
skiego, prowincyała ks. paulinów, rodzina Mi-
chałowskich zrzekła się prawa kollacyi na
probostwo leśnieńskie i na wieczne czasy od-
stąpiła je zakonowi księży paulinów. 1727 r.
Ww obecności Rupniewskiego, bisk. łuckiego,
Ludwika Pocieja, wojewody wileńskiego i in-
nych dostojników, paulini do L. wprowadzeni
zostali. Paulini, przy pomocy paulinów często-
chowskich, a jeszcze więcej wspierani przez
Karola: Stanisława Radziwiłła, kancl. w: lit.,
syna jego Michała, Jana Odrowąża wojewodę
sieradzkiego, Kuczyńskiego podkomorzego dro-
hiekiego, Franciszka Szujskiego podstolego
brzeskiego, hr. Sedlnickiego poedskarbiego w.
k. Ludwika Pocieja woj. wileńskiego, Józefa
otockiego hetmana w. k., Jana' Szembeka
anclerza w. k., ks, Michała Czartoryskiego,

Aleksandra Buttlera i w. in., wspaniały ko-
sCloł murowany obok istniejącej kaplicy wznie-
sli i 1452 r. kościół ten Antoni Kobielski bisk.
ueki poświęcił. Później przy pomocy wyżej
Wyliczonych dobrodziejów, których portrety
o ostątnich przechowywały się czasów, wy-

murowano obszerny klasztor, założono archiwa
i bibliotekę i bogato zaopatrzono skarbce
W aparaty. kościelne, W każde święto Matki  
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Boskiej, a szczególniej d. 26 września, to jest
w rocznicę zjawienia się cudownego obrazu,

nie tylko z Podlasia, ale ze wszystkich okolie
kraju, a głównie z Litwy, zbierały się tu nie-
przeliczone tłumy pobożnych, aż do r. 1874,
w którym łacińskiego proboszcza, zastępujące-
go miejsce skasowanego zgromadzenia kś. pau-
linów, usunięto, a kościół zamieniono na cer-
kiew prawosławną. Obecnie wś Leśna ma
ziemi włościańskiej mr. 66, dm. 9, mk. 152;
folw. zaś stanowiacy własność rządową ma
rozległości mr. 220. W 1827 L. stanowiła
własność funduszu edukacyjnego, miała 17 dm.,
118 mk. Czytaj ks. Kazim. Dobrowolskiego:
,„„Historya zjawienia cudownego obrazu N. M.
Pamny, na kamieniu wyrytego, znalezionego
przez pasferzów w r. 1688 na drzewie gru-
szkowem w Leśny** (1844 r. w druk. Jasnej
Gróry Częstochowskiej). A Rzążewski,
Leśna, wś włośćc., pow. wileński, 5 okr.

adm., o 80 w. od Wilna, 4 dm., 61 mk, katol.
(1866).

Leśna, wś gub. grodz., w b. ziemi bielskiej,
Leśna, ross. Zesnaja, st. kol. żel, moskiew-

sko-brzeskiej w pow. nowogródzkim, tuż przy
gramiey pow. słonimskiego, pomiędzy stacya-
mi Baranowicze i Domanowo, od Mińska jest
ósmą z rzędu, odległą o 154 w., od Brześcia
167 wiorst; miejscowość lesista, grunta rzą
dowe. Al. Jel.

Leśna, Ześne, Leśno, dobra, pow. sieński,
niedaleko Propojska; własność Szemiotów; na
polach tutejszych zaszła 1708 r. bitwa Ros
syan ze Szwedami, zakończona stanowczą klę-
ską Szwedów, którymi dowodził Lówenhaupt.

Leśna, Starai Nowa, wś, pow. żywiecki,
nad potokiem tegoż nazwiska, uchodzącymz le-
wego brzegu do Soły; należy do parafii rzym.-
katol. w Radziechowie, do urzędu pocztowego
w yweu. Od Żywca jest na południowy
wschód o 7.5 kil. odległa. Okolica pagórko
wata, gleba żyzna; liczy 689mk. rzym.-katol.
Ma tutaj być stącya kolei transwersalnej na
linii Zywiec—Nowy: Sącz. Pos. mniejsza ma'
obszaru 493 mr. w ogóle; większej posiadłości
niema. Graniczy na zachód z Ostrem'i Lipo-
wą, na płn. z Sienną, na wsch. z Zabłociem; na .
płdn. z Radziechowem. Mac.
Leśna, ob. Marklissa i Leszna.
Leśna, Zśna, rz., prawy dopływ Bugu,

a raczej dwie rzeki t. n. L. Wschodnia lub”
Lewa powstaje na błotąch szereszewskich
z rzeczek: [opyłki, Tocznicy i Murawki. L.
Zachodnia lub Prawa ma źródło w pusżczy
białowieskiej, prawie na gran. pow. bielskie-
go i prużańskiego, Obie te rzeki łączą się
u wsi Uhlan i pod nazwą L. mijając Kamie-
niec Litewski, wpadają do Buga pod wsią Ko-=
łodno. Od Uhlan długość 60 w. Przyjmuje
według innych źródeł Perewołokę i Podleśną,
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Most na L. żelazny drogi brzesko-grajew=
skiej.
Leśna, rzeczka, dopływ Teterowa w gub.

wołyńskiej; por. ŚStodpów, Drenniki, [Twanow=
szczyzna.

Leśna, rzeczułka, prawy dopływ Irpienia
w pow. kijowskim. ku R.
Leśna 1.) rzeczka, wytryska w obr. gm, Li-

powy, w pow. żywieckim, kilku strugami le-
śnemi, na północno-wschodnim stoku góry
Magórki (1120 m.), niedaleko granicy galicyj-
sko-szląskiej. Płynie z początku na północny
wschód doliną leśną, nad którą od południowe-
go wschodu wznosi się grzbiet górski ze szczy-
tami Murońką (1017 m.) i Lipową (930 m.).
Koło źródłowisk rozciągają się polana Roztoki
i hala Skałka z szałasami. Przyjąwszy z lew.
brzegu Malinowski potok, zwraca się na wschód
i tworzy granicę między Lipową z jednej,
a Ostrem i Radziechowem z drugiej strony.
Następnie zrasza gm. Leśną i w Zabłociu,
przerżnąwszy gościniec żywiecko-jabłonkow-
ski, wpada z lewego brzegu do Soły, naprze-
ciwko góry (Grojca (612 m.). Począwszy od
północnej granicy wsi Ostrego, rozdziela się
ten potok na liczne ramiona, tworząc obszerne
kamieńce,
kil. Oprócz Malinowskiego potoku przyjmuje
z praw. brzegu potok 'Twardorzekę. 2.) L.
Tę nazwę nadają także potokowi Zarnówce,
dopływowi Soły. Ob. Zarnówka. Br. G.
Leśna góra, wś, pow. węgrowski, gm.i

par. Grębków. W 1827 r. 17 dm., 83 mk.;
. obecnie ma 24 dm., 160 mk., 632 mr. ob-
szaru. Według Tow. Kred. Ziems. folw. L.
ma 660 mr. a wś 19 osad i 468 mr. ziemi,
Lesnaja (r088.), ob. Ześna.
Leśna Jania, niem. Zesnian, rycer. dobra,

pow. kwidzyński, obszaru liczą roli ornej hekt.
443, łąk 42, pastw. 108, lasu 195, nieuż. 19,
wody 9, ogółem obszaru hekt. 819; jest tu go-
rzelnia; dziedzic KE. von Rabe, Ob. Grundbesitz
in West-Preussen z r. 1880. Porównaj Jania
leśna, AR -

Leśna Nowa, na Spiżu, ob. [Vowa Leśna.
Leśna Ruda, Z. Słoboda it. p., ob. Ruda

L., Słoboda L. it. p.
Leśna rzeka, wś, pow. kozienicki, gm.i

par. Brzeźnica; odl. 8 w. od Kozienic, ma 6
dm., 59 mk., 129 mr. ziemi włośc. i 1 mr.
rząd. |
Leśna Stara, na Spiźu, vb. Stara Leśna.
Leśna wieś al. Zastóska wieś, dok. Desnisch-

dorf, .Lessendorf, Tang-Iessen, nazywała się
kiedyś osobna wiejska osada, przy mieście Ła-
sinie, w pow. grudziąskim, położona. Nazwę
swoję otrzymała od lasu, w którym była za-
łożona. Nie podlega wątpieniu, że jest o wie-

le starsza, aniżeli miasto. Posiadała zdawna
kościół swój parafialny, przy którym dla prob.

Długość biegu czyni przeszło 14!
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przeznaczone było 6 wł., dla kościoła 7 wł.
Odkąd r. 1298 założone zostało osobne przy
niej miasto Łasin, Leśną wieś przydzielonoi
podporządkowano miastu, wraz z którem od
różnych ciężarów i szarwarków wolną była,
wspólnych radnych i starszych obierała. R.
1339 Dytryk von Altenburg, mistrz w. krzy-
żacki, zapisał mieszkańcom tej wsi 3 włóki
lasu w rogozińskim boru z tym warunkiem,
żeby lasu nie trzebili, tylko drzewo wciąż
z niego na użytek mieli. Za to płacili czynszu
od włóki po 15 skot. Podług lustr. zr. 1628
nazywała się ta wś Długi Łasin, Lang-Lessen,
przedtem Lessendorf; od 69 tutejszych włók
dawało miasto Łasin czynszu na rogoziński
zamek fl. 42, za las fl. 2 gr. 20, zamiąst kur-
cząt, które od r. 1592 po 4 soldy rachowano,
fl. 3gr. 2; zboża dawali 54 k. pszenicy i ty-
leż żyta. R. 1629 król Zygmunt III wysta-
wia dokument, w którym orzeka, jako Łasiń-
ska wieś zdawna już za krzyżaków oddaną
była na użytek miastu, co i on niniejszem po-
twierdza i wieś tę miastu przysądza, Znajdo-
wało się podówczas we wsi wł. 89'/,, z któ-
rych do sołt. należało 7'/, wł., do prob. 6, do
kościoła 7. Od długiego czasu Leśna wieś, ja-
ko odrębna osada nie istnieje, tylko razem
z miastem zespoloną została i stanowi, jak się
zdaje, przedmieście dzisiejsze zw. Motylka,
gdzie istotnie znajdował się kiedyś kościół św.
Maryi Magd. Porównaj „,Łasin,* ustęp parafia
łasińska; ob. Frólich, Gresch. des Kreises Grau-
denz, str. 185, 188, 198. Kś. PF.

Leśnawola, leśniczówka, pow. rzeszowski,
na wschód od Głogowa, śród lasów.

Leśna-Wólka, folw., pow. siedlecki, gm.
i par. Mordy. Ma 2 dm., 25 mk,, 448 mr.
obszaru. E

Leśne, wś szlach., pow. kutnowski, gm.
i par, Żychlin; dm. 8, mk. 86; ziemi ornej mr.
71, łąk mr. 16; własność szlachty częścio-
wej. W. W.

Leśne, zaśc., pow. dzisieński, 3 okr. adm.,
gm. drujska, o 57 w. od Dzisny, 1 dm., 7 mk.
(1866).

Leśne, ross. Zesnoje, wś w pow. rzeczyckim,
w gm. małoduskiej, w bardzo głuchej, bez-
ludnej poleskiej miejscowości, ma osad 14.

Leśne, Ześno, ob. Leśna.

Leśne Chałupy, wś nad rz. Wisłą, pow.
iłżecki, gm. Ciszyca górna, par. Tarłów; odl.
45 w. od Iłży, ma 18 dm., 115 mk., 107 mr.
ziemi. W 1827 r. wś rządowa 16 dm., 87 mk.
Ob. Dorotka, |
Leśne Konopki, wś, ob. Konopi,
Leśne Łąki, ob. Cieszęcin,

* Leśne Worociszcze, folw. w pow. nowo-
gródzkim, własność Górskich, ma obszaru
396 mr. | Al, Jel.
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Leśnia, rz., ob. Leśna, pow. konstanty-
nowski.

Leśniak, por. Głumia.
Leśniaki 1.) wś, pow. sochaczewski, gm.

i par. (ewang.) Iłów. 2.) ., wśi kol., pow.
będziński, gm. Pińczyce, par. Siewierz. Leżą
przy drodze z Myszkowa do Siewierza. Ma 20
dm., 180 mk.; ziemi włośc, 276 mr. 3.) L.,
wś i folw., pow. piotrkowski, gm. i par. Cha-
bielice, o 35 w. od Radomska, WóŚ 4 dm., 46
mk., 9 mr. ziemi; folw. 3 dm., 14 mk., 204 mr.
4.) L., wś, pow. łaski, gm. Dzbanki, par. Ru-
siec. W 1827 r. 9 dm., 53 mk. 5.) L., pow.
częstochowski, ob. Jamkż. Br. Ch.

Leśniaki, wś, pow. piratyński gub. poł-
tawskiej, 170 dm., 1588 mk.
Leśniakowizna, pow. radzymiński, gm,

Ręczaje, par. Cygów. |
Leśniakówka, góra i szczyt w Beskidach

wschodnich, w dziale skawińsko-rabczańskim,
w paśmie Uymbałowej (Zębałowej), na połu-
dnie od szczytu Cymbałowej, a na północ od
wsi Krzeczowa, w pow. myślenickim; wznosi
się 701 m. npm. r, Q,
Leśniakówka, ob. Jabłonka, III, 344.
Lesnian (niem.), ob. Jania Leśna.
Leśnianka, rz., ob. Daszówka.
Leśniawa, grupa domów we wsi Krzczo-

nowie, w pow. myślenickim, na południe od
potoku Łętówki, a na północnej pochyłości
góry Cymbałowej (859 m.). Br. GQ.

Leśnica 1.) wś i folw., pow. kolski, gm.
Czołowo, par. Grzegorzew (Łaski, Lib. ben. I,
219); odl. od Koła w. 4; wś dm. 3, mk. 91;
folw. dm, 2, mk. 37. W 1827 r. 14 dm., 157
mk. Rozległość folw. wynosi mr. 464, grunta
orne i ogr. mr. 356, łąk mr. 94, nieuż. i place
mr. 14, bud. mur. 5, z drzewa 4; płodozmian
12-polowy. Folwark ten w r. 1874 oddzielo-
ny od dóbr Powiercie. 2.) L.., wś ifolw. nad rz.
Plisią, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Kwia-
tkowice, odl. 21 w. od Łodzi, przy drodze bi-
tej. Ma 40 dm., 340 mk.; ziemi włośc. 394,
dwors. wraz z folw. Podlesie 804 mr., w tem
ornej 343. Młyn wodny. W 1827 r. 27 dm,,
161 mk. 3.) L., wśi folw., pow. jędrzejow-
ski, gm. i par. Małogoszcz (Łaski, Lib. ben. I,
582). W 1827 r. wś rząd. 22 dm., 127 mk.
4.) L., ob. Gosie-Z. 5.) L., ob. Zeźnżca.

Leśnica 1.) wś w pow. wadowickim, leży
na lewym brzegu Skawinki-Cedronu, 460 m.
npm., w parafii rzym.-katol. w Stryszowie. Od
poczty w Izdebniku 9.8 kil. oddalona. Pos.
więk. ks, M. Montlóart 116 mr.; mniejsza 232
mr. roli, 12 łąk i ogr., 25 pastw., 49 mr. lasu;
293 mk. rzym.-katol. Graniczy na południe
ze Stroniem, na zachód ze Stryszowem, na
wschód z Lanckoroną a na północ z Kalwaryą.
2.) L., ob. Zaśnica i Lanckorona. Mac.

Leśnica, wś w pow. nowotarskim, nad po- 
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tokiem Leśnicą, lewym jego brzegiem, na płd.-
wsch. od Nowegotargu, 8 kil. odległa, grani-
czy od wschodu z Grroniem, od południa i za-
chodu z Gliczarowem, od zach. z Białym Du:
najcem i Szaflarami, a od północy z obszarem
Nowegotargu. Wschodnią granicę tworzy po-
tok Leśnica, a zachodnią po części Czerwonka,
dopływ Leśnicy. Leży pod 37" 44 6'' wsch.
dłg. g. F., a 49? 25 37” płn. sz. g. Wznie-
sienie: 1) Północno-wschodni narożnik grani-
cy wsi Leśnicy z Gronkowem, kilka zabudo-
wań nad połączeniem się dwóch potoczków
płynących od południowego zachodu, 617.19
m. (Loschan); 2) zachodni narożnik granicy
leśnickiej z szatlarską, 825 m. na południe od
granicy nowotarskiej, 667 m. (szt. gen.); 3)
zabudowania nad Czerwonką na granicy gron-
kowskiej, przy drodze przez Leśnicę 660 m.
(szt. gen.); 4) wzgórze po drodze przez Leśni-
cę, na południe od poprzedniego stanowiska
755 m. (szt. gen.); 5) wzgórze po tej drodze
na południe od poprzedniego, 784 m. (szt. gen.);
6) wzgórze na południe od tego 872 m. (szt.
gen.); 7) wzgórze dalej na południe, przy sa-
mej granicy gliczarowskiej 996 m. (szt. gen.);
8) chaty leśnickie nad potokiem, w północnej
części 721 m. (szt, gen.). Większej posiadło-
Ści nie ma. Obszar mniejszej zaś posiadłości
obejmuje roli ornej 1664, łąk iogr. 151, pastw.
134, lasu 185 mr. W r. 1771 było dm. 101,
mk. 507; w r. 1799 dm. 120, mk. 735; wr.
1824 dm. 129, mk. 789, między nimi 6 ży-
dów; w r. 1869 dm. 142, mk, 770 (394 męż.,
376 kob.); w r. 1880 mk, 884. Należy do par.
łać, w Szaflarach, Ost. p. Nowytarg. Wła-
ściciel Ludwik Eichborn. Br. G.

Leśnica, niem. Zieschnitz, dok. Lecnica, na
zywała się zdawna wś w okolicy pomorskie-
go Starogrodu położona, w zach. Pomorzu,
prastara własność joanitów w Starogrodzie.
Ob. Perlb., Pommer. Urkundenbuch. Obecnie
okolica ta zupełnie jest zniemczona. 2.) lu,
por. Zyestnica,

Leśnica, dziś Zeźnica (ob.), na Szląsku.
Leśnica. Podług ,,Staroż. Polski* Leśnica,

wpadająca do Pilicy, oddzielała województwo
łęczyckie od rawskiego. Prawdopodobnie jest
to rzeczka wpadająca do Pilicy (z lew. brzegu)
pomiędzy Inowłodzem aNowem Miastem i pły-
nąca z zachodu na wschód pod Bartoszówką
i Luboczą. J. Bliz.

Leśnica, potok górski, podtatrzański, wy=
pływa na granicy gmin Leśnicy i Gronia, tuż
nad granicą Gliczarowa z Bukowiną w pow.
nowotarskim. Płynie w kierunku płn., two-
rząc na przestrzeni 9 i pół kil, granicę gmin
Leśnicy i Gronia, tak, że po prawym brzegu
legły chaty Gronia, a na lewym chaty Leśni-
cy. W dalszym swym biegu przepływa obszar
Gronkowa, gdzie z lewego brzegu przyjmuje
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potok Czerwonkę i wreszcie na obszarze
Ostrowska uchodzi z praw. brzegu do Dunajca.
Długość biegu czyni 17 kil. BF."Q.

Leśnice, wś w pow. lęborskim ziemi po-
morskiej.
Lesnicken (niem.), wś, pow. fyszhuski, st.

p. Girmo.
Leśnickie, ob. Ześnicze.
Leśnickie starostwo, ob. /Gżyszyn.
Łeśnieki potok 1.) potok górski, wytryska

w obr. gm. Leśnicy, w hr. spiskiem (Węgry),
na wschodniej granicy tejże ze wsią Lipnikiem
Wielkim, we wschodniej części Pienin, u pół-
nocnych stóp góry Tokarni (752 m.). Płynie
na północny zachód dolinką górską, śród któ-
rej w uroczem miejscu legła wieś Leśnica.
Uchodzi z prawego brzegu do Dunajca pod
Bystremi Skałkami. Północne zbocze doliny
tego potoku tworzy północne ramię wscho-
dnich Pienin, jako dział wodny między Leśni-
ckim potokiem a Ruską Wodą. Grzbietem
tego działu bieży granica galicyjsko-węgier-
ska. W nim nad doliną potoku mamy szczyty:
Szafrąanówkę (742 m.), Węgliskową, Danie-
lowską, Łaźnia Skałkę (772 m.) i Rabsztyn
(899 m.) u źródeł potoku. Południowe zaś
zbocze tej doliny tworzy Grolica ze swemi od-
nogami, następnie Płaśny Wierch (891 m.),
Aksamitka (841 m.) i Tokarnia (752 m.). Dział
ten oddziela dolinę Leśnicy od doliny potoku
Lipnika, także dopływu Dunajca. Długość
biegu potoku czyni 5'/, kil. Dolina potoku
Leśnickiego jest jednem z najulubieńszych
miejsc przechadzek gości bawiących w Szcza-
wnicach. Wiedzie doń droga wzdłuż prawego
brzegu Dunajca, którą odbywa się albo pieszo,
albo wózkiem. Prawy brzeg doliny potoku
Leśnickiego tworzą u wejścia do doliny wspa-
niałe, pionowe, nagie skały, Bystremi Skał-
kami zwane. Nad lewym zaś brzegiem wzno-
si się urocza góra „Sama Jedna,* na której
rozpościera się obszerna polana. 2.) I.., potok,
wypływa w obr. gm. Leśnik w pow. brzeżań-
skim, w lesie Grrabiną zwanym, na północnym
stoku Babinej góry. Płynie nasamprzód na
północny wschód; we wsi Leśnikach zwraca
się na wschód i przepłynąwszy północną część
miasta Brzeżan, wpada z praw. brzegu do Zło-
tej Lipy. Długość biegu czyni 6 kil. Z». G.

Leśnictwo 1.) os., pow. warszawski, gm.
Falenty, par. Raszyn. 2.) L. (miedniewickie),
pow. błoński, gm. Gruzów, par. Szymanów. 3.)
L., nad błotem Ługi, wś ios., pow. kolski,
gm. Piotrkowice, par. Lubstów, odl. od Koła
w. 29; wś dm. 8, mk, 166; os. dm. 4, mk. 38.
W 1827 r. 5 dm., 7 mk. Dobra L. i Tokary
mają 2320 m. rozl. (1900 lasu). 4.) Ł. al.
Cegielnia, kol., pow. iłżecki, gm. Ciszyca Gór-
na, par. Tarłów; odl. 44 w. od Iłży. Ma 17
dm., 102 mk., 450) mr. ziemi. Kolonie te utwo-

wyższa i niższą, 

Lós

rzone zostały na gruntach dworskich dóbr Cze-
karzewicee (ob.). 5.) L.- Ożarowskie, os, leśna,
pow. opatowski, gm. Lasocin, par. Ożarów, od
Opatowa 22 w. Gruntu mr. 735, dm. 1, mk. 5.
6.) Ł., os. leśna, pow. opatowski, gm. Często=
cice, par. Ostrowiec, od Opatowa 128 w.,
gruntu mr. 30, dm. 2, mk. 10. 7.) £., folw.,
pow. władysławowski, gm. Leśnictwo, par.
Władysławów; odl. 3 w. od Władysławowa.
W 1827 r. wś rząd. 8 dm., 117 mk.; obecnie
182 mk. Około 1860 istniała tu hodowla je-
dwabników, produkująca do 5000 sztuk koko-
nów. Szkółka morw liczyła 12000 drzew.
Gm. L. ma 6372 mk., rożl. 30961 mr., sąd
gm. okr. II Syntowty o 13 w., st. p. Włady-
sławów o 3 w. W skład gm. wchodzą: Aszmo-
niszki, Bajorajcie, Blukiszki, Błuwy, Bobtele
wś i kol., Buksznie, Detralgie, Dumeże, Franc-
kabuda, Głobele, Gudajcie, Gustajńiszki, Jan-
cze, Janukiszki, Jurgbudzie, Karniszki, Kie-
turnowina, Kirmiszki, Krykle, Kubilele, Kuty,
Lepołaty, Leśnictwo, Materny, Mejszty wś
i folw., Michnajcie, Meśkunie, Muryny, My-
cki, Norwajsze, Pieczyszki, Pobierżupie, Poo-
syja, Powiertupie, Pustelniki, Rangały, Ro-
maniszki, Rudzie, Rugie, Słoboda, Sodzie,
Storuki, Stożki, Szarwiakiszki, Szaukście, Szur-
paule, Śliznowina, Tarnucie, Trakinie, Tumpy,
Tupiki, Urbanty, Usejny, Uszkiertułe, Usznia-
unie, Wale, Waltraki, Wiszpin, Wojtyszki,
Wowiery, Zaleszarkie, Zalwiedery, Zegle i
Zwirgźdajcie. Dobra rządowe podług wiado-
mości z r. 1855 składają się z folw. Leśnictwo,
rozległości około mr. 8700; nadto wsie: Am-
brasy, Antabudzie, Aszmoniszki, Bałtrusie,
Barzdy, Baźniczgiry,  Berżupie, Birsztany,
Bluwiszki, Bluwy, Blukiszki, Borsuckowizna,
Bojakiszki, Budele, Buchtyszki, Budwiecie, Bu-
da, Degutynie, Dębowa buda, Degucie, Dowi-
dy alias Dobityszki, Dumcze, Dydwiże, Dzia-
dowizna, Dziechciarnia, Endziuliszki, Filipy,
Frącka budzie, Galinie, Gajliny, Gieruliszki,
Grażyszki, Gryszkabadzie, Gudajcie, (ru-
sztajniszki, Jamukiszki, Janki, Jancze, Jurg-
budzie, Irdagi, Kampinie, Karniszki, Kaliny,
Karaliszki, Kiermuszkalnie, Kieturnowina, Kle-
wiecie, Kranczyszki, Kranciunie v. Kramu-
ńie, Krykle, Kubeliszki borowe, Kubeliszki
polowe, Kulózyki, Kuty, Laudyńskie, Lel-
chiszki, Lepołaty borowe, Liputyszki, Lubisz-
ki, Laukieniszki, Lodyszki, Luczna, Lipki,
Materne, Malwiszki, Masiawskie, Mazury, Ma-
ryszki, Marniszki, Meszkinie, Meszkobudzie,
Michnajcie Dolne, Michnajcie Górne, Mieki,
Margawszczyna, Moskalowszczyzna wyższa,
Moskalowszczyzna 'niższa v. Moskalewizna

Muryny, Maraszkowizna,
Mergbudzie, Murejki, Narwojsze, Niedwirzejsz-
ki, Niwiry alias Nimiry, Obromryte, Obszro-
ty, Obromeszkinie, Ogorkiszki, Paplinie, Po-
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szeszupie, Pałobie, Pokalniszki, Petwirsze, Pen-
tyszki, Pieczyszki polowe, Pieczyszki borowe,
Poossye, Poberżupie, Powengrupie, Powejłu-
pie, Ponowie, Poszyłupie, Podkordaki, Pustel-
niki, Papiszki, Rowaniszki, Ropedy, Rowgał-
ły, Rogupie, Rudzie, Rygiszki, Serbentyny,
Serafiny, Słoboda, Sliznowina, Śliwińska bu-
da, Starski, Staszki, Stoguże, Stajniszki, Strag-
budzie, Skargbudzie, Skirkuny, Skirbiszki,
Szarwiniszki, Szylentyszki, Szedwigi, Szu-
kieły, Szumbary polowe, Szumbary borowe,
Szyłgale, Sobiany, Sparwinie, Symaki, Smil-
gie, Sprukły, Suwałki, Tobakinie, Tomaszbu-
dzie, Tobansie, Trakinie, Trzaskowszczyzna,
Tumpy, Tupiki, Rubanty, Uskurtule, Urwinie,
Wola polowa, Wola borowa, Wiłtralis, Wia-
ciszki, Widgiry, Wideryszki, Winksznupie,
Wiszpinie, Wilusie, Wojłyszki, Zaleszarkie,
Zardele, Zalwedery, Zaliszki, Zasinie, Zale-
blekie, Zeczkalnie, Zegle, Zygmunty, Zwirg-
zdajcie, Zwirbliszki, Zawadzkie, Zygowizna,
nomenklatura Ruda. Folwark bBoblete z wsia-
mi: Aperubiszki, Boblete, Buksznie, Kasiu-
kimy, Szaukszty, Turczyny, Usiejmie, Zarty-
ny. Folwark Mejszty z wsiami: Bajorajcie,
Detralgie, Mejszty, Głobele, Kubilele, Sodzie,
Uszpiwnie, miasto Władysławów. Por. Dębo-
wa Buda. © A. Pal. i Br. Ch.
Leśnictwo 1.) przys. i leśniczówka do Kol-

buszowy górnej. 2.) L. w Krzywceu, leśni-
czówka koło Zabokruk, pow. bobrecki.
Leśnictwo koniawskie, zaśc. rząd., pow.

lidzki, 5 okr. adm., od Lidy o w. 42, od Ej-
szyszek w. 24, mk. katol. 7 (1866).

Leśniczanka, rz., prawy dopływ Niemna.
Przybiera Dauszówkę.

Leśnicze, mylnie Ześnicz, duża wś, pow.
olhopolski, nad rz. Jałańcem, gm. Demówka;
odległa od m. Olhopola w. 15, od stacyi Kody-
my drogi o. kij. w. 40. Parafia katol. do Cze-
czelnika. Qerkiew pod wezw. N. P. z 2160
par., posiada 59 dz. ziemi; mk. 1364, ziemi
włośc. 1629, dwors. 1872 dz., dm. 141. Stara
osąda należała jeszcze do książąt Korotkich,
następnie do Zbaraskich, Wiszniowieckich,
zwała się wtedy Leśnickie. W ostatnich cza-
sach władali nią Moszyńscy, dziś Jurjewicze.
W lasach okolicznych obfitość trufli, któremi
handlują Żydzi z sąsiednich miasteczek.

Leśniczka, góra w obr. gm. Jasienowa
górnego, w pow. kosowskim, u zbiegu Czarnej
rzeczki z Czarnym Czeremoszem, pod 4273540”
wsch. dłg. g. F., a 48988” półn. sz. g.
Wzniesienie: 1015 m. npm. Br. G.
Leśniczostwo 1.) brodzkie, leśniczówka na

obsz, dwors. Litowisk, pow. brodzki. 2.) L.
zborowskie al. Leśniczówka zborowska na obsz.
dwors, Pieniak, pow. brodzki,
Leśniczówka. są to osady utworzone Śród

lasówi stanowiące siedziby leśniczych. Po wycięciu
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lasów zakładane w tych miejseach folwarki i kolonie
zatrzymywały często pierwotną nazwę.

Leśniczówka 1.) os. leśna, pow. kozieni-
cki, gm, Grabów nad Wisłą, par. Janowiec,
Od Kozienic 38 w. Gruntu mr. 10, dm. 1, mk.
11. 2.) Ł., kol., pow. iłżecki, gm. i par. Sien-
no, od Iłży 20 w. Gruntu mr. 140. Dm.6,
mk. 22. 3.) Ł., wś, pow. nowoaleksandryj-
ski, gm. Karczmiska; dm. 10, mk. 37. Por.
Karczmiska, 4.) £., wsi folw., pow. lubelski,
gm. i par. Bychawa. 5.) ., folw., pow. lu-
belski, gm. Piotrowice, par. Krężnica. 6.) L.,
os., pow. lubelski, gm. Niedrzwica. 7.) Ł.,
os., pow.. lubelski, gm. Konopnica. 8.) L.,
abramowska, 08., pow. lubelski, gm. Zemborzy-
ce, par. Abramowice. 9.) Ł. wilczopolska, 08.,
pow. lubelski, gm, Zemborzyce. 10.) Ł. mię-
towska, 08., pow. lubelski, gm, Zemborzyce. 11.)
L., os., pow. lubartowski, gm. Chudowola. 12.)
L., os., pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice.
18.) L., folw., pow. krasnostawski, gm. £o-
piennik, majorat. 14.) Ł., os., folw., pow.
chełmski, gm. Staw, par. Chełm, 864 mr. rozl.
z awulsem Chrosnówką. 15.) I... kol., pow.
chełmski, gm. Turka, par. (ew.) Lublin, attyn.
wieczysto czynszowa dóbr Dorohusk (ob.). 16.)
L., przysiołek, pow. zamojski, gm. i par. Stary
Zamość, o 15 w. od Zamościa, 05 w. od gmi-
ny. 17.) Ł., pow. łukowski, gm. Białobrzegi,
par. Kock, 3 dm., 10 mk. 18.) £., os. leśna,
pow. radzyński, gm. Brzozowy kąt, par. Wo»
hyń. Ma 2 dm. 10 mieszk., 1631 morg.
lasu. Br. Ch.

Leśniczówka, wś, pow. bałcki, gm. Mosz-
niagi, par. Bałta, przy dawnym pocztowym

jtrakcie z Bałty do Olhopola; dm, 108, mk.
1007, ziemi włośc. 1492, dwors. 315 dzies.,
cerkiewnej 88. Cerkiew pod wezw. N. P. li-
czy 1203 paraf. Należała do Lubomirskich
do klucza józefgródzkiego (Bałta), następnie
przeszła do rządu. W 1816 r. nadana na
12 lat gener. Rozenowi z opłatą kwarty 651
rs.; obecnie należy do Hlebowa.

Leśniczówka 1.) dom na obsz. dwors, Sta-
nisławczyka w pow, brodzkim. 2.) L., grupa
domów w Trościańcu w pow. jaworowskim. 3.)
L., karczma na obsz. dwors. Dmytrowicewpow.
mościskim. 4.) L., folwark na obsz, dwors.
Żurawiey w pow. przemyskim. 5.) L., karcz-
ma na obsz. dwors. Szarpaniec w pow. sokal-
skim. 6.) Ł., dom w Sienkach, w pow. tur-
czańskim. 7.) ., ob. Pod lasem. 8.) L., koło
Pawłówki, leśniczówka koło Humieńca w pow.
samborskim. 9.) L. na Polanie, koło wsi Wa-
ręża w pow. sokalskim. 10.) Ł., pod Zysą górą
(al. Zysa), na obsz.. dwors. Traszek murowa-
nych w pow. staromiejskim, 11.) Ł., folw.
na obsz. dwors, Turka w pow. kołomyjskim.
12.) £Ł,folw. na obsz. dwors. Uziń w pow.
stanisławowskim. 13.) Ł., część Wołezyńca

11
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w pow. stanisławowskim. 14.) L., mieszkanie
gajowego na obsz, dwors. Torskie w pow. za-
leszczyckim. 15.) Ł. na Godach, na obsz.
dwors. Turka w pow. kołomyjskim. 16.) L.
na Prymie, koło Rozwadowa, w pow. żyda-
czowskim, należy do obsz. dwors. w Droho-
wyżu. 17.) Ł. pauszowiecka, na obsz. dwors.
Zaleszczyki Małe,w powiecie buczackim.
18.) Ł., przys. do Grochowców, pów. prze-
myski. Tm. Dz.

Leśniew, folw., pow. włodawski, gm. Tur-

no, par. (rus.) Sosnowice.

- Leśniewice 1.) Duże, wś, pow. gostyński,
gm. Skrzany, par. Gostynin, zamieszkana przez
drobną szlachtę; dm. 10, mk. 201; posiadają
w ziemi dobrej mr. 295. 2.) L.-Małe, wś,
pow. gostyński, gm. Skrzany, par. Gostynin,
dm. 7, mk. 170, ziemi ornej dobrej żytniej mr.
300. 'W 1827 r. L. Duże i Małe miały 26
dm., 391 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. L. Wielkie i Małe (z wsią L. Wielkie i
kolonią Budy Leśniewskie), od Kutna w. 17,
rozległy mr. 582, grunta orne i ogr. mr. 432,
łąk mr. 11, pastw. mr. 11, lasu mr. 74, zarośli
mr. 40, wody mr. 1, nieuż. i place mr. 138,
bud. mur. 1, z drzewa 28; płodozmian 7-polo-
wy; pokłady kamienia wapiennego. WŚ L.
Wielkie osad 10, z grun. mr. 26; kolonia Budy
Leśniewskie osad 8, z grun. mr. 35.

Leśniewko, wś szlach., pow. ostrowski,
gm. Szulborze Koty, par. Andrzejów. Ob.
Gostkowo.
Leśniewko, wś, pow. gnieźnieński, 7 dm.,

60 mk., 30 ew., 30 katol., 12 analf, Poczta
najbliższa, tel. i stacya kolei żel. w Czernie-
jewie. ' | M. St.

Leśniewo 1.) wś szlach., pow. ostrowski,
gm. Szulborze Koty, par. Andrzejów. W 1827
r. 8 dm., 68 mk, Por. Gostkowo. 2.) ., wś,
pow. makowski, gm. i par. Karniewo. W 1827
r.1l dm., 62 mk: Folw. rozl. mr. 473, grun.
orne i ogr. mr. 378, łąk mr. 81, nieuż. i place
mr. 14, bud. z drzewa 11; płodozmian 9-polo-
wy, pokłady torfu. Wś L. osad 20, z grun.
mr. 15. 3.) L.-Dolne, wś i folw., pow. ciecha-
nowski, gm. Regimin, par. Łysakowo, odl.
o 10 w. od Ciechanowa, ma 9 dm., 113 mk.,
472 mr. gruntu, 3 nienż., w tem 65 mr. ziemi
włośc. R. 1877 folw. ten oddzielony od dóbr
Lipa. 4.) Iu-Górne, wś szlach. i włośc., pow.
ciechanowski, gm. Grudusk, par. Łysakowo,
odł. o 19 w. od Ciechanowa, ma 15 dm., 143
mk., 289 mr. gruntu, 7 nieuż. W tem 241
"mr. ziemi do drobnej szlachty należącej. W 1827
r. 11 dm., 78 mk. 5.) Ł.- Wielkie, wś szlach.,
pow. mławski, gm. Szczepkowo, par. Janowiec
Kościelny, odl. o 28 w. od Mławy, ma 5 dm,,
41 mieszk., 94 mr.gruntu, 7 nieuż. 6.) L.-
Niedźwiedź,wśszlach. nad rz, liną, pow. ma-

dom. Wulki.
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zowiecki, gm. Piszczaty, parafia Kobylin.
W 1827 r. 15 dm., 77 mk. Br. Ch.
Łeśniewo 1.) wś i dom., pow. gnieźnieński;

dom. ma2196 mr. rozl.; ll dm., 108 mk,, 2
ew., 106 katol., 44 analf. Poczta, tel. i st.
kol. żel, w Chwałkowie (Weissenburg) o 4 kil.
Dom. należy do Lossowa Wylhelma. 2.) Ł.,
olędry, 6 dm., 77 mk., 46 ew., 31 katol., 8
analf. (Łaski, Lib. ben. I, 42). 3.) L., folw.,
pow. wrzesiński, | dm., 238 mk., należy do

M. St.

Leśniewo, niem. Zessnau, wś włośc., pow.
wejherowski, w okolicy lesistej i piaszczystej,
o milę i trzy ćwierci od Wejherowa. Obszaru
włók 73, gbur. 18, zagr. 26, folw. 1, katol.
329, ew. 258, szkoła, Parafia Mechowo; poczta
Wejherowo. Ks. F.

Leśnik, kol. nad odnogą rz. Warty, pow.
turecki, gm. Niewiesz, par. Niemysłów, odl.
od Turku w. 30; dm. 25, mk. 307. W 1827 r.
25 dm., 174 mk, Por. Borzewisko.
Leśnik 1.) zaśc. pryw., pow. dzisieński,

o 75 w. od Dzisny, 2 okr. adm., I dm, 9 mk.
katol, 2.) Ł., zaśc. pryw., pow. dzisieński,
o 61 w. od Dzisny, 2 okr. adm., I dm., 3 mk.
katol. (1866).

Leśnik, olędry i gm., pow. mogilnicki, 4
miejsc.: a) L., olędry; b) Bzowiec, folw.; ©)
L., młyn; d) Tyrza, osada; 9 dm., 94 mk., 39
ew., 55:katol., 42 analf, Poczta, tel. i st, kol.
żel. w Mogilnie (Łaski, Lib. ben. I, 170).

Leśnik, niem. Zesznik, r. 1766 Zalesie, osa-
da i posiadł. z młynem, pow. złotowski, blisko
miasta Krajenki, nad strugą Kocuń. Obszaru
liczy mr. 491, bud. 37, dm, 15, katol. 20, ew.
98. Parafia, szkoła, poczta i st. kol. żel. Kra-
jenka. - L. należy zdawna do obszernych dóbr
krajeńskich, własności kiedyś hr. Potulickich,
Grudzińskich, Działyńskich, obecnie rządzącej
familii pruskiej. Ob. Schmitt, Gresch, des Krei-
ses Flatau, str. 285. Ks, F,

Leśnik, ob. Gorzów.
Leśnik, niem. Zeschnig, kol., pow,. opolski,

gm. Przysiec, par. Proszków; 15 osad, 74 mr.
rozl,; około 1835 r. założona.

Leśniki 1.) wś, pow. garwoliński, gm. $0-
bienie Jeziory, par. Goźlin. Ma 7 dm., 69 mk.,
24 mr. ziemi. W 1827 r. wś rząd., 11 dm., 69
mk. Por. Gusini Czersk. 2.) IL, wś, pow. wę-
growski, gm. Borze. Ma 41 dm. 291 mk.,
912 mr. rozl. 3.) L.-Janowiec, pow. mławski,
ob. Janowiec 1 Leśnik,

. Leśniki 1.) zaśc. pryw., pow. wilejski, o 56
w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 1 dm., 7 mk.
rzym.-katol. 2.) Ł., wś włośc., pow. wilejski,
o 68 w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 14 dm,,
135 mk. 3.) Ł., wś, pow. wileński, 6 okr.
adm., o 12 w. od Wilna, I dm., 27 mk. katol.
4.) Ł.,wś radomińskiej wołosti, pow. wileń-
ski, 6 okr: adm., o12 w. od Wilna, 5 dm., 84
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mk. katol. 5.) Ł., wś rząd., pow. wileński,
6 okr. adm., o 5 w. od Wilna, 12 dm., 77 mk.
katol. 6.) L., wś rząd. nad rz. Wilią, pow.
wileński, | okr. adm., o 2 w. od Wilna, 10
dm., 75 mk., z tego 69 katol., 6 żydów. 7.)
L., wś pryw., pow. dzisieński, o 48 w. od
Dzisny, 6 dm., 88 mk. Własność hr. Tyszkie-
wicza. 8.) L., wś, pow. Święciański, 4okr.
adm., 068 w. od Święcian, 6 dm., 50 mk.,
z tego 10 prawosł., 40 katol. 9.) Ł., wś
wgm. Lebiodka, pow. lidzki, 4 okr. adm., od
Lidy o w. 20, od Wasiliszek w. 24; dm. 26,
mk. prawosł, 237, katol. 4 (1866). !

Leśniki al. Prudziszcze, mały zaśc. w pow.
borysowskim, nad rz. Cną z prawej strony,
w okr. police. chołopienickim, na pół drogi
pomiędzy Borysowem i Żytkowem, w miejsco-
wości lesisto wzgórkowatej, ma osad 4, par.
borysowska, Al. Jeł,

Leśniki, wś, pow. kijowski, śród wzgórzy
i sadów malowniczo położona. Już pod r.
1498 w aktowej księdze kijowsko-pieczarskiej
Ławry, spotyka się list niejakiego Semena
Skołkowicza, którym tenże obowiązuje się za
siebie i potomków swoich płacić Pieczarskiej
Ławrze po kopie groszy z majętności Leśnik
(Gołubiewa: Petr Mogiła, w dodat. t. [, str.
15). Wszakże w pierwszym dziesiątku XVII
wieku L. wraz z Chodosówką należały już do
ks, Joachima Koreckiego, syna Bohusza, wo-
jew. wołyńskiego. Ale do tychże Leśnik, jak
i do innych dóbr, posiadanych przez tegoż
księcia, to jest: Rastawicy (Białołówki), Lew-
kowego stawu i Ochotyna rościli prawo wła-
ścicielstwa i sukcesorowie Boguchwała Woro-
nowickiego (tak). Było to w 1611 r. (Opis
akt. kiewsk. centr. archiw. N. 12, str. 4—16
129). Książę Joachim Korecki był ożeniony
z Anną z Chodkiewiczów, siostrą rodzoną zna-
nego z dziejów Karola Chodkiewicza, i miał
z nią dwóch synów: Samuela, Karola i córki.
Książę Joachim nie należał „do zapieckowych
domatorów,* i cały żywot swój poświęcił za-
wodowi rycerskiemu; ale kiedy on wodził
wciąż roty z wyprawy na wyprawę, to zabie-
gliwa, gospodarna księżna Anna w domu krzą-
tąła się, pracowała i gromadziła skarby, tak,
że rok za rokiem liczba dóbr ziemskich róała.
Ks. Korecey zdawna mieli znaczne rodowe
włości swoje na Wołyniu, jako to: Korecczy-
znę, Międzyrzecczyznę, Targowicę i Skałat;
pracą zaś i staraniem ks. Anny zostały na

Ukrainie nabyte Biłhorodka, Stajki, Kalnik,
Cybulów i wiele innych. Ks. Anna Korecka
miała w Leśnikach swój zameczek i lubiła
w nim przebywać. Zagarnęła ona była zie-
mię Gnilecką, Kulików i Kalny łuh, należące
dokatedry sofijskiej i wydubiekiego mona-
steru. Unici, posiadłszy katedrę sofijską i wy-
dubieki monaster; rozpoczęli z ks. Korecką  
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długi i uporczywy proces. Wszelako wyro-
kiem sądu głównego lubelskiego ziemie te na-
reszcie zostały przysądzone metrop. Weliami-
nowi Rutskiemu, ale gdy urząd grodz. kijow.
zjechał na miejsce, „dla podania gruntu metro-
policie,* wtedy z mczka Leśnik (skarży się
tenże urząd) kilkuset zbrojnych wyjechało i
napadło obyczajem nieprzyjacielskim z okrzy-
kiem, hukiem na nas (urząd) i na szlachtę,
przy nas będącą, także na poddanych metro-
politalnychi chcieli bić, zabijać, tak, że le-
dwieśmy uciekli w błota, a z błót do lasów,
i ledwie żywi zostaliśmy od strachu (Sb. ma-
teriałow dlia ist. tipogr. Kiewa, III, str. 66).
Księżna Anna Korecka była wybitną osobisto-
ścią swego czasu. Urodzona w obrządku
wschodnim, została następnie protestantką „od
kalwińskiej do nowochrzczeńskiej przechodząc
wiary, sobotę nawet święciła z żydami;* przy
schyłku atoli życia przez pobożnego mnicha
Ezekiela została nawróconą, tak dalece, że,
porzuciwszy marności tego świata, przywdzia-
ła habit zakonny, „aby w nim świątobliwie do
wieczności się przenieść." (Kiew. eparch. Wie-
dom. 1861 N. 20, str. 181). Zdaje się, że
umarła w 1626 r., przeżywszy tylko o lat 4
syna swego Samuela ks. Koreckiego, sławne-
go wojownika, który, jak wiadomo z dziejów,
w Stambule 1622 r. tragiczną poległ śmiercią.
Mamy przed sobą jej testament, napisany dnia
30 marca 1626 r. w Międzyrzeczu. Naprzód
uprasza w nim, aby ciało jej było położone
w monasterze koreckim, bez żadnej pompy
i nakładów wielkich; nie w samej wszakże
cerkwi „ale pod gruszką przeciw celi córki
swej Seraphiny, która w tym monasterze jest.
Dalej przekazuje pewną sumę na majętności
klicowskiej monasterowi koreckiemu i domowi
w Międzyrzeczu, przeznaczonemu „ku wy-
tehnieniu podróżnych pielgrzymów;'* takiż dom
dla podróżnych pielgrzymów i powracających
z niewoli tureckiej funduje w Białołówce i na-
daje mu pewną sumę na wsi Zezelowie; dla
założonych zaś przez nią monasterów w Bia-
łołówce, męskiego i białogłowskiego (niedo-
murowanego), zapisuje wieś Pokotyłówkę. Sy»
nowi zaś swemu Karolowi przekazuje własna
swe dobra, a mianowicie mczko Białołówkę
z przyległościami; mczko Sokulee i Hubin;
miasto Kalnik; włość i wszystką majętność
Biłhorodzką, z mczkami: Stajkami, Dymirem i
siołem Olszanką, z tem jednak, że jeżeli ten
syn jej Karol nie będzie miał potomstwa, to te
majętności przejść mają na jej córki. Przy
rozporządzeniu tem byli świadkami: Samuel
Wiszniowiecki, Aleksander Wasiutyński i Ma-
tiasz Hrusznicki. Leśniki z Chodosówką nie-
wspomniane w testamencie tym, widać, że za-
liczone były, jako dobra poojczyste, tak samo
jak Korzec i Międzyrzecz, któremi naturalnie



164 Los

nie mogła księżna rozporządzać, Ż/a ks, Ka-
rolą Koreckiego Leśniki z Chodosówką płaciły
w 1638 r. czynszu złt, 200, arendy 800; sta-
wów na lat 3 po złt. 30; w Chodosowce spust
po 50. Powinność: co dwa pługi pańskie zorzą
sprzątnąć, sianożęci ukosić. Podwoda do Kijo-
wa. Suma intraty złt. 1080 (archiwum ho-
rodnickie). R. 1646 trzymał Leśniki z Cho-
dosówką, zastawą za 8000 złt., Daniel Hołub,
spadkowy sługa ks. Koreckich, założyciel
w Białołowszczyznie wsi Hołubówki. Ale
nadeszły wojny kozackie i Daniela Hołuba
śmiertelna spotkała przygoda. R. 1649 był
on w Kijowie, i gdy d. 20 paźdz. z rana po-
dług zwyczaju — opowiada Jerlicz—zaczęto
dzwonić na jutrznię, wybrał się on z domu
swego do cerkwi na nabożeństwo, ale „gdy
już we wrotach z furty chciał przestąpić próg na
ulicę, woźniczka jego, namówiwszy się z dru-
gim wyrostkiem, nazwiskiem Oszańskim, za-
bili go....'* (Jerlicz, t, L, str. 110). W 1649
komisarze polscy, jadąc do Pereasławia, gdzie
przesiądywał wtedy Bohdan Chmielnicki, prze-
jeżdżali przez Leśniki. W Chodosówce, maję-
tności ks. Koreckich, chłopstwo i kozacy za-
stąpili drogę wojewodzie Adamowi Kisielowi
iza cugle uchwyciwszy u koni, nie puszczali
jechać dalej, aż wojew. musiał się okupić ta-
larami (Ks. pam. Michałowskiego, str. 370).
Kozacy, rozgościwszy się w Leśnikach ,swa-
wolą pobudzeni i nikogo się nie obawiając
(słowa B. Chmielnickiego) obracali w niwecz
dobra sąsiednie monasteru wydubickiego: Ka-
linowszczyznę, Hnilecczyznę i Kalny łuh.
Jakoż r. 1654 d. 25 maja Bohdan Chmielnicki,
uniwersałem do atamanów Leśnik i Chodosów-
ki wystosowanym, pod srogą karą czynić szko-
dy i krzywdy w dobrach monasteru zabrania.
(Sbornik materyałów, część III, str. 75). Ale
podczas wojen kozackich i temu kątkowi ziemi
przyszło w zupełne zamienić się pustkowie,
Toż w 1670 r. hetman Piotr Doroszenko kon-
feruje monasterowi wydubiekiemu „,sioło, albo
niegdyś byłe mko Leśniki* z prawem „tam
ludej nabirati i osażowati'* (tamże, str. 96).
Następnie L. przeszły w posiadanie brackiego
monasteru. Dziś to wieś rządowa; mk, obojej
płci 425. Jest tu cerkiew Preobrażeńska, zbu-
dowana z drzewa w 1859 r. Koło L. znajduje
się pieczara bł. [eodozego i miejscowisko, na
którem niegdyś stał gnilecki monaster. Miesz-
kańcy dotąd je nazywają „„,cerkwiszczem.*
Istniał on w okresie Rusi wielkoksiążęcej, i
rawdopodobnie zburzony był przez mongołów.
Bcica wzmianka o nim napotyka się w hra-
mocie metr. Józefa Sołtana z 1504 r., ale już
go wtenczas nie było, tylko tak zwaną gni-
lecką ziemię tenże metropolita oddał był mo-
nasterowi wydubickiemu. W innym zaś do-
kumencie z 1610 powiedziano: „uroczyszcze 
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nazwane Grnileczyzna, na którem miejscu i uro-
cżyszczu był monaster założenia św. Przeczy-
stej, nazwanej Gnilecką, zdawna do metropolii
kijowskiej i do ihumeństwa wydubickiego na-
leżący i przysłuchujący, który od wielu lat
przez nieprzyjaciela Krzyża świętego bę-
dąc opustoszony i splądrowany aż do cza-
su tego pusto stoi, którego i ną ten czas
ruiny murowane są jasnymi i widomymi
znakami,'* (Maksymowicza: Kiewlanin r. 1841,
str. 47). Edward Rulikowski.

Leśniki (po rusku Ziszykt), wś w pow. brze-
żańskim, 5 kil, na zach. od sądu powiat.iurzę-
du poczt. w Brzeżanach. Na płn. zach. i płn.
leży Łapszyn, na wsch. przedmieścia Brzeżan:
Siółko,? Miasteczko i Adamówka, na płd. Raj,
na zach. Kurzany (część wsi zwana Brzeżan-
ką). Środkiem obszaru płynie od zach. na
wsch. pot. Płynaj, dopływ Złotej Lipy i za-
biera od lew. i praw. brzegu kilka strug ma-
łych, płynących w tym samym kierunku.
W dolinie potoku leżą we wsch. stronie obsza-
ru zabudowania wiejskie, na płd. zach. od nich
Manasterek (al. Monastyrek), 340 m., niegdyś
klasztor, dziś kaplica. W ząch. części obszaru
leży las Grabnik a na granicy Kurzan Snigór-
ka (434 m.); w części płn. las Nadgórna Brze-
zina i wzgórze Leśniki (419 m.). Włas. więk.
(Stanisława hr. Potockiego) ma roli orn. 169,
łąk i ogr. 61, pastw. 37, lasu 1713; własn.
mniej. roli orn. 420, łąk i ogr. 718, pastw. 94,
lasu 13 mr. W r. 1880 było 604 mk. w gm.,
48 na obsz. dwors. (80 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr.-katol.). Par. rzym.-katol. w Brze-
żamach; gr.-katol. w miejscu, dek. brzeżański,
archidyec. lwowska. Do parafii należy Na-
dorożniów. We wsi jest cerkiew pod wezw.
Wniebowstąpienia Chr. Klasztor bazyliański
stał w odosobnieniu między Leśnikami a Brze-
żamami i dla tego nazywano go często mona-
sterem brzeżańskim, Przełożony klasztoru O.
Gedeon był na soborze w Uniowie w r. 1711.
Rewizya ihumenów z r. 1728 mówi o tym
klasztorze: ,„Monastyr leśnieki pod Brzeżana-
mi bez żadnego prawa, w dobrach JWP. Kra-
kowskiego. Stroitelem tam O. Josyf Perebi-
hajło za błogosławieństwem pasterskiem od
JW: O. Barlaama Szeptyckiego, postrzyżeniec
Litwinowski. Zakonników 4.* Później przy-
łączono klasztor do klasztoru krasnopustyń-
skiego. Cerkiewka stoi do dzisiaj, na wzgó-
rzu, śród lasu. Raz w rok, na św. Spasa, od-
prawia się w niej nabożeństwo. Na tę uro-
czystość zawieszają w dzwonicy dzwony, prze-
chowywane zresztą przez rok cały u stróża
cerkiewnego. Koło cerkiewki leży ogromna
płyta kamienna, o której podanie mówi, że ją
szatam tam zaniósł i pod nią ma swoje siedlisko.
U stóp tego pagórka tryska zdrój czystej wody.
Jest to początek potoku Leśnickiego. Zu. Dz.
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Leśniki, niem. Zeschnicken, wś, pow. olecki
w Prus. wseliod., st. poczt. Gąski; 1857 r. 71
mk. R. 1562 podaje ks. Olbracht do wiado-
mości, że Kasper Aulak, starosta straduński,
sprzedał Janowi Leśnikowi z Kukowa 4 włóki
boru między jeziorem Kukowskiem a wsią Ry-
dzewem. (Ob. Kętrz. „O ludności polskiej,*
str. 509). Ks. Fr.

Leśniki, ob. Zesnicken (niem.), pow. fysz-
huski.
Leśnikowo, zaśc., pow. dziśnieński, 3 okr.

adm., gm. Leonpol, o 34 w. od Dzisny, 3 dm.,
34 mieszk., z iego 32 prawosł., 2 katol,
(1866).
Łeśniow al. Ześniawa, wś i folw., pow. bę-

dziński, gm. i par. Żarki; odl. 1'/, w. od Źae
rek. Posiąda kościół mur. filialny, poklasz-
torny, 38 dm., 210 mk., 342 mr. ziemi włośc.,
221 mr. folw., 32 ziemi do osady młynar. i 6
mr, kościelnej. W 1823 r. było tu 23 dm,,
116 mk. W 1382 r. ks, Wład. Opolski zało-
żył tu w lesie kapliczkę Matki Boskiej, prze-
robioną potem na kościołek murowany. Od
1522 r. połączył par. L. z par. Żarki dziedzie
Z. Marcin Myszkowski. Późniejsi dziedzice
Z. Męcińscy sprowadzili do L. karmelitów, ale
ci niedługo tu byli, i £706 r. hr. Józef oddał
L. i kilka wsi paulinom jasnogórskim. W 1827
r. parafia była w Leśniowy, a wś należała do
klasztoru jasnogórskiego i stanowiła rezyden-
cyą generała paulinów. Zaliczała się jakiś
czas L. do dek. lelowskiego.
Leśniów, ob. Zeszniów.
Leśniów, część Tartarowa w Mikuliczynie,

pow. nadwórniański.
Leśniów, ob. Hreczana.
Leśniowice, wieś, folw. i majdam, pow.

chełmski, gm. Rakołupy, par. Kumów (rus.
Rakołapy). W 1827 r. odróżniano L. p/iskow-
skie (8 dm., 14 mk.) i L. rakołupskie 238 dm.,
96 mk. ZLeśniowicki majdan miał 12 dm.,
66 mieszk.
Leśniowice (po rusku Zisnowyczi al. Li-

snewyczi) |.) wś w pow. gródeckim, 11 kil. na
płn. zach. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Gródku pode Lwowem, 6 kil. na płn. zach.
od najbliższej stacyi kolejowej w Kamienobro-
dzie. Na wsch. leży Dobrostań, na płd. wsch.
Rzeczyczany, na płd. zach. Tuczapy, na zach,
Mużyłowice, na płn. zach. Berdychów, na płn.
Mołoszkowice (4 ostatnie wsie w pow. jawo-
rowskim). Wieś przepływa nastający tutaj
pot. Hnojeniec (ob.), dopływ Szkła, od płd.
wsch. na płn. zach. Po obu bokach potoku
leżą rozrzucone zabudowania wiejskie. Na
zach, od wsi leży na graniey Mużyłowie folw.
Janówka (al. Janówek). Na płd. granicy ob-
szaru wznosi się najwyższe wzgórze do 303
m. Włas. więk. ma roli orn. 780, łąk iogr.
170, pastw. 18, lasu 79; włas. mniej. roli orn.  

Les 165

641, łąk i ogr. 116, pastw. 93, lasu 2 mr.
W r. 1880 było 913 mk. w gminie, 48 na
obsz, dwors. (obrz. gr.-katol. z wyjątkiem stu
kilkunastu rzym.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Rodatycząch, gr.-katol. w Mołoszkowicach. :
We wsi jest cerkiew i dwór. 2.) Ł., wś
w pow. lwowskim, 18 kil. na płd. zach. ode
Lwowa, 8 kil. na płn. od sądu powiatowego
w Szczercu, 5 kil. na płd. zach. od stacyi ko-
lejowej, telegr.iurzędu poczt. w Grlinnie- Na-
waryi. Na płn. wsch. leży Glinna, na wsch.
Pustomyty, na płd. wsch. Siemianówka, na
płd. Seredyca, na zach. Mostki z Malinówką
i Polanka. Płn. narożnik przypiera do wsi
Stawczan w pow. grodeckim. Wzdłuż grani-
cy płn. wsch. płynie od płn. zach. na płd.
wsch. pot. Stawiska, zwany w dalszym biegu
Stawczanką, dopływ Szczerka. Dolina poto-
ku podmokła. Celem jej osuszenia przekopa-
no kilka rowów. Na płd. od tej podmokłej
doliny leżą zabudowania wiejskie, a na płn.
wsch. od nich, na granicy Pustomyt, grupa do-
mów Wyderka. W płd. części obszaru wzno-
si się wzgórze Leśniowice do 304 m., a na-
rożnik płd. zach, zajmują lasy: Dębina na płn.
a Brzezina na płd. Włas. więk. ma roli ornej
337, łąk i ogr. 408, pastw. 12, lasu 668; włas.
mniej. roli ornej 811, łąk iogr. 169, pastw.
98 mr. Według spisu zr. 1880 było 838
mk. w gminie, 35 na obsz. dwors. (140 obrz.
rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-
katol. w Nawaryi, gr.-katol. w Pustomytach.
We wsi jest+ cerkiew, szkoła etat. jednoki.,
folw., leśniczówka i młyn. L. były gniazdem
rodziny Leśniowskich herbu Gryf (ob. Rkp.
Ossol. Nr. 1825). W r. 1396 rozstrzygnął
Jan z Tarnowa, kaszt. i ssta lwowski, spór
między Dymitrem Wieczerzą z' Leśniowice i
rządcą kościoła św. Jana we Lwowie na ko-
rzyść ostatniego, Ob. Akta grodz. i ziem,, t. II,
str. 36. It DEÓ*
Leśniowka, wś, pow. kielecki, gm. Mniów,

par. Grzymałków.
Leśniówka 1.) wś, pow. krośnieński, na

zach, od Chorkówki (ob.), ma 348 mk. i kasę
pożyczkową gminną z kapitałem 460 zł. Gra-
niczy na zachód z Faliszówką; na płn. ma las
Kamienną górę a na płd. Kamienną. 2.) L.,
przys. do Słopnicy szlacheckiej, pow. lima-
nowski, leży między tą wsią a Starą wsią. 3.)
L. Jarzca na Kuziem, os. gajowego koło Bir-
czy starej, pow. dobromilski. 4.) Ii. Szackiego,
os. gajowego koło Woli Korzenieckiej, pow.
dobromilski. i
Łeśniówka, rzeczka w pow. będzińskim, .

gm. Żarki, płynie pod folw. Zarki.
Leśniówka, potok, wypływa w obr. gm.

Kóz, w pow. bialskim, z lasu  Kozami zwane-
go, płynie na północ przez obszar Kóz, koło
chat Flakami zwanych, następnie przez obszar
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gm. Kęt na północny wschód i poniżej Podle«
sia kęckiego uchodzi z lew. brzegu do Soły.
Długość biegu 6 kil. Br. GQ.

Leśniowskie, przedmieście miasta powiat.
Brody. :
Leśniowski potok, potok, wypływa w obr.

gm. Godowy, w pow. rzeszowskim, płynie na
południe przez obszar Godowy, następnie Ży-
znowa, gdzie, na północnej jego granicy z Ja-
wornikiem, zwraca się na wschód, a przyjąw-
szy z lew. brzegu (Groczerowski potok (ob.),
przyjmuje kierunek południowy i we wsi Łut-
czy wpada z praw. brzegu do Stobnicy po 7
kil. biegu. Nad lewym jego brzegiem wznosi
się góra Łutcza (448 m.). Br. G.

Lesnischdorf (dok.), ob. Ześna wieś.
Leśniszki, pod Wilnem, ob. Zosiszkż,
Lesnitzbach (niem.), dopływ rz. Opy na

Szląsku pruskim.
Leśno, ob. Leszno, Leśne, Leszczynek.
„Leśno, łotew. Skuszkowa, wś w pow. rze-

życkim, parafii drycańskiej. Por. Drycany.
Leśno, folw. szlach., pow. dziśnieński, 3

okr. adm., 057 w. od Dzisny, 1 dm., 6 mk.
katol.
Leśno 1.) al. Zeszno, w dokum, krzyżackich

Leyste, rye. dobra i wś włośc. parafialna, pow.
chojnicki, między dwoma jeziorami małem i
wielkiem Lubowem al. Lubaniem, z których
wypływa strugą Zbrzyca, w okolicy lesistej
i piaszczystej, przy granicy pow. kościerskie-
go 1 przy bitym trakcie chojnieko-kościerskim.
Obszaru obejmuje mr. 8579, bud. 72, dm. 26,
katol. 300, ew. 12. Parafia i szkoła w miej-
seu, poczta Brusy. Dobra rycer. osobno dla
siebie liczą obszaru roli ornej hekt. 468, łąk
152, pastw. 329, lasu 967, nieuż. 41, wody
104, ogółem obszaru hekt.. 2062; dziedzic Pa-
weł Sikorski, Odbywają się w L. 3 jarmarki
doroczne na bydło, konie i kramne, Także
poczta jest tu w ostatnim czasie urządzona.
R. 1354 Winryk von Kniprode, mistrz wielki
krzyżacki, zapisuje na dziedziczną własność
prawem chełmińskiem 40 włók w Leyste (Le-
śno) i jezioro małe Lubowo Dytrykowi w gra-
nicąch jak są oznaczone. Wielkie jezioro Lu-
bań dla siebie zatrzymujemy. Ża to służbę
Dytryk czynić nam będzie w wojnie zbrojno
i z koniem; także i do budowy zamków i t. d.
dopomoże. A że tam role skape, miasto płu-
żnego dadzą nam co rok od włóki po korcu
owsa, także i biskupowi powinność swoję
uczynią. Za polskich czasów dobra I.. leżały
w star. tucholskiem; lustr. tegoż star, z r. 1570
pisze: We wsi L. włók 4 pustych, są 2 karcz-
my i ogrodn. 5 (scil. oprócz dóbr szląch.). R.
1664 czytamy: W L. jest włók 40, sołk. 4,
prob, 4, na co prawo pokazali krzyżackie jure  haereditatis otrzymane, które król J. M. Wład,
IV konfirmował r. 1636; lemańskich włók 3,|
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prawo na lemaństwo od Jana Kazim. konfirmo-
wane r. 1652 pokazali, czynszu dają zł. 137.
Dwaj sołtysi i 4 karczmarzy lesińskich zobo:
wiązani są odbywać razem z drugimi podług
przepisanej kolei straż leśną w barei i puszczy
lisińskich. Roku 1686 posiadacz Jezierski.
Kościół nowy drewn. zbudowany tu r. 1710,
był zdawna jako filialny przyłączony do Brus
i dopiero w r. 1859,po restytucy1 pierwotnego
systemu parafialnego, na nowo jako parafialny
odłączony dekretem z d. 10 lutego, najwięcej
za staraniem Jerzego Jeszkiego, sufragana cheł-
mińskiego. Parafia lesieńska liczy dusz 2748,
kościół tytułu św. Krzyża, patronatu rządo-
wego, nie wiadomo kiedy fundowany albo
konsekrowany. Przy nim szpital dla 4 ubo-
gich, bractwo trzeźw. od r. 1861. Wsie paraf.:
Leśno, Orlik, Lamk, Główczewice, Warsin,
Kaszuba, Widno, Laska Stara, Laska Nowa,
Rolbik, Kruszyn, Paszyn, Windorp, Peplin,
Skoszewo, Skoszewko, Zwangshof, Liędy, Wy-
soka, Kłoniecznica, Trzebuń, Raduń, Dunajki.
Szkoły katol.: w Leśnie dzieci katol. 77, nau-
czyciel jest zarazem organ.; w Trzebuniu 78,
Windocpie 84, Widnie 55, Raduniu 67, Ob.
Odpisy Dregera, ręk. w arch. w Peplinie, str.
106; Odpisy przyw. tuchol., ręk. z Belna, str.
59. DSzemat. dyec. chełmińskiej, str. 289. 2.)
L., por. Goręcm i Koronowo. Ks. P.

Leśnogóra, ob. Ześnagóra.
Leśnogród, ob. Szołpów.
Lesnoje (ross,), ob. Ześne.
Leśnowo, folw., pow. dziśnieński, 3 okr.

adm., o 43 w. od Dzisny, 1 dm., 4 mk, katol.
(1866). BASH

Leśnowola, ob. Zesznowoła.
Leśny. 'T. n. osadę wymienia Łaski

ben. I, 398) w par. Niemysłów. ,
Leśny, zaśc. szląch., pow. dziśnieński, 3

okr. adm., o 55 w. od Dzisny, 1 dm, 9 mk.,
z tego 4 prawosł., 5 staroobrz. (1866). 3

Leśny, mały zaśc. w południowej stronie
pow. bobrujskiego, w okr. polie, hłuskim; ma
jednę osadę, miejscowość głucha, poleska,

Leśny 1.) pod Pogrzybowem, leśnictwo, pow.
odolanowski, | dm., 12 mk,, należy do dom.
Pogrzybowu. 2.) L. pod Rąmpczynem, leśni-
ctwo, pow. odolanowski, 4 dm., 53 mk., należy
do dom. Pogrzybowa, 8.) Ł. pod Sulisławem,
leśnictwo, pow. odolanowski, 1 dm., 6 mk.,
należy do dom. Pogrzybowa, 4.) Ł., leśni-
cbwo, pow. odolanowski; |] dm., 1l mk.; nale- |
ży do dom. Szczury. M. St,
Lesnyc (dok.), ob, Lissa (niem.).
Leśny cel, karczma w Urłowie, pow. zło-

czowski, na zach. krawędzi lasu Chorostowca.
Leśny dom, folw., pow. krobski, 1 dm., 6

mk.; należy do dom. Golejewka.
Leśny folwark, folw. i karczma, pow.

(Lib.
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wschowski, po niem. Waldheim. Porównaj
Hammer.

Lesoki, niem. Zassaken, wś w pow. słup-
skim na Pomorzu.
Lesowa al. Zasowy, część Obroszyna, pow.

gródecki.
Lesowicze, wieś, pow. taraszczański, na

wzgórzach i śród jarów zabudowana, nad rz.
Kotłuj, o 4 w. od m. Taraszczy odległa. L.
według podania ludowego znajdować się mają
na zgliszczach miasta Sambora. Miało to być
bardzo dawne miasto; jest na tem uroczysku
ślad zamczyska i długie wąskie podziemne
lochy. Nazwisko dawnego miasta, mówi Mi-
chał Grabowski, niektórzy wyprowadzają od
boru Sam bór. Inni znowu od galicyjskiego
Samboru. Wiadomo, że w. ks. Jarosław, poko-
nawszy r. 1051 wiele miast czerwińskich, mie-
szkańców lechickich osadził nad Rosią, którzy
też za czasów Nestora tam byli. Być więc
może, że Samborzanie czerwonoruscy nazwali

nowę swoją siedzibę imieniem dawnej. Jest też
tu wielu włościan, nazywających się Sambora-
mi. (Ukr. dawna i teraźn., str. 79). L. zaś
dzisiejsze stosunkowo dość późno się osiedliły,
albowiem w lustracych z r. 1612 i 1622 sstwa
białocerkiewskiego, w obręb którego wchodzi-
ły, nie ma jeszcze mowy o nich. Nazwisko zaś
swoje nie od lasu, jakby się zdawało na pozór,
ale otrzymały prawdopodobnie od nazwiska
bojarów białocerkiewskich Lesiowiczów, któ:
rym król Zygmunt III nadał był w 1611 r. Ta-
raszczę, z obowiązkiem służby wojennej (Lustr.
sstwa białocerk. r. 1616). Lesiowicze przeto,
jako posiadacze Taraszczy, mogli tu mieć swo-
ją pasiekę lub futor, który, ich imieniem na-
zwany, z kolei, jak się to działo zazwyczaj, na
wioskę się zamienił. Ale w 1622 r. Mikołaj
Lesiowicz już się był od służby wojennej
uchylił i w końcu do kozaków zaporoskich
przyłączył (Aleks. Jabłonowskiego: Zródła
dziejowe t. V, str. 189). W skutek czego mu-
siał i posiadłość lenną utracić, Następnie, gdy
z białocerkiewskiego sstwa Taraszcza na 080-
bne wykształciła się sstwo, to i L., jako jej
attynencya, dzieliły z nią jednakowe losy.
Katarzyna II, emigrantowi holendrowi, bar.
Hogierowi darowała sstwo taraszczańskie, i
tenże w 1820 r. L. odprzedał hetmanowej Bra-
niekiej. Dziś istnieje tn jedna cerkiew, z drze-
wa w r. 1797 zbudowana na miejscu dawnej
dźwigniętej w 1731. Mieszkańcy opowiadają,
że gdy po tak zwanym „„,zhonie* ludność ukra-
ińska, zapędzona za Dniepr, napowrót do pol-
skiego powróciła kraju, to lesowiczanie też, do
opuszczonych swych przed laty powróciwszy
zagród, zastali, dokoła cerkwi pustej, porośnię-
ty, dziki las, Na przestrzeni kilku wiorst, na
urwistych zboczach gór, śród jarów głębo-
kich, otoczone majem sądów, porozrzucały się 
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w nieładzie szeregi chat wieśniaczych. Są tu
ulice a raczej ścieżki tak spadziste i przykre,
że niedostępne dla wozów. Z wyżyn: na
wertepy gór, na kręty łańcuch jarów, widok
zachwycający. Wś składa się z dwóch górami
rozdzielonych części: Siedleckiej słobody i Po-
toki. Dokoła wsi ciemnieją łany sławnego
ukraińskiego czarnoziemu. Rolnictwo znaczną
część rąk zatrudnia. Pełno tu sadów owoco-
wych, a w nich pełno uli. Są pasieki, które
liczą do 90 pni. Część wsi zwana Potoka sły-
nie wyrobem garnków. Na jarmarkach w Ta-
raszczy, Bojarce, Rokitnej, Btawiszczach, Bia-
łejcerkwi zawsze można spotkać garncarzy
z L. Lesowiczanie prowadzą też handel białą.
gliną, którą wydobywają w Wesołym Kącie i
sprzedają w m. Taraszczy (garniec po 3 kop.).
Zajmują się również tkactwem. Mieszkańców
obojej płci 3104. Leżące mogiły na gruntach .
sąsiedniej wioski Mikołajówki, gdzie znaczna
ilość ich, w jednę prawie kupę zebranych, bo
kilka kroków jedna od drugiej odległych, zda- .
ją się ukazywać miejsce jakiejś wielkiej bitwy.
Jeżeli tak jest istotnie, a nie są te mogiły ra-
czej jakimś starożytnym pogańskim ómenta-
rzyskiem, epokę tej bitwy odnieść należy do
wielkiej starożytności, bo przeszłego stulecia
las na tem samem rósł miejscu. Leżą te mogi-
ły o 4 wiorsty od wsi L., o 3 od wału „ata-
mańskiego*, o 8 od wałów m. Taraszczy. Ata-
mański zaś wał poczyna się w odległości 7 w.
od Taraszczy, w lesie do tego miasta należą -
cym, przechodzi następnie przez las mikołajo-
wski i kończy się przy wsi Chreszczate jary.
Długości ma wiorst 2. (Ob. Ukraina dawna
i teraźn., str. 76180).  Kdward Rulikowskt,

Lesowitz (dok.), ob. Zehksewiiz.
Lesowskaja st. poczt. (ross.), ob. łiachny

I,asowe.
Lessacken (niem.) al. Zesaki, pow. słupski,
Lessecht (dok.), ob. Zassotk.
Lessen (niem.), ob. Zasin i Leśna wieś.
Lessen i Ł.-Zeitwarren, dwie wsie, pow. ni-

zinny, st. p. Neukirch.
Lessen (niem.), wś i dobra, pow. zielono-

górski na Śląsku, ma kościół paraf. katolicki.
Lessendorf (dok.), ob. Leśna wieś.
Lessendorf (niem.), 1419 r. Zessindor/, wś

i dobra, pow. kożuchowski, par. Zólling.:
Lesseniza. Tak się zwała przed r. 1406

wś Hermsdorf, pow. nissański.
Lessensee (dok.), ob. Zasińskie jezioro.
Lessewicz (dok.), ob. Leschwitz.
Lessin (dok.), ob. Zasżz.
Lessindorf (dok.), ob. Zessendorf.
Lessnau (niem.), pow. wejherowski, ob.

Leśniewo. r

Lessnicz, ob. Zesznica.
'Lessoth (dok.), ob. Zassoćk.
Lessow, ob. Zissa,
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Łessovie połonicalis (dok.), ob. Zs..
Łesten (niem.), dobra, powiat tukumski

w Kurlandyi (0b.), par. Neuenburg.
Lestin-See (niem.), jedno z jezior źródło-

wych rz. Abawy w Kurlandyi (ob.).
Lestyine, ob. Zesztine,
Lesuny, ob. Zisuny.
Łesuny al. Ziszńny, wś w zach. stronie pow.

mińskiego, w gm. pierszajskiej, tuż przy gra-
nicy pow. oszmiańskiego, ma osad 10, miejsco-
wość wzgórkowata. A. Jelski.

Leswitcz (dok.), ob. Zehsewitz.
Łeszak 1.) niem. Zeschack-Miihle, młyn,

pow. ostródzki, w Prusach wsch., należący do
dóbr ryc. Grzybinami zwanych (Gr. Grieben).
R. 1857 mk. 24; st. p. Dąbrówno. W najno-
wszym urzędowym spisie z r. 1872 nie ma tej
osądy. 2.) IL., ob. Zesiak. 3.) L., niem. Ze-
schack, osada do dóbr Szczepankowo, pow.
ostródzki. Kś, Fr.

Leszcz, przedm. Pińska, z b. klasztorem,
w którym Wojsiełko syn Mendoga przyjął
w XIII w. chrystyanizm i mnichem został.
Miał założyć ten kościół Włodzimierz W. w X
w. Najdawniejszy to klasztor (wsch. obrz.)
na Litwie, skasowany 1839 (od 1603 unicki).
W pobliżu kurhan zwany ,.Mogiłą Mendoga'*.
Por. Pińsk,

Leszcz, dom., pow. inowrocławski, 1750
mr, rozl.; 8 dm., 140 mk.; 34 ewan., 106 kat.;
77 amalf. Poczta, tel. i st, kol. żel. w Złotni-
kach o 4 kil. Własność p. Więckowskiej
Czyt. Kod. dypl. pol. II, 155.

Leszcz, niem. ŻZleselecht, wś, pow. niegdyś
dąbrowiński, teraz ostródzki, przy granicy pow.
nidborskiego i lubawskiego, nad jez. dąbro-
wińskiem al. W. Dąbrowa, blisko miasta Dą-
brówna. Wś L. zawdzięcza swój początek mo-
żnej kiedyś rodzinie polskiej Leskich, w pow.
toruńskim w Leszczu gniazdo swoje familijne
mających, od których także imię swoje wzięła.
Pierwszym jej założycielem jest Piotr Leski,
który z dwoma towarzyszami zaludnił (skolo-
nizował) całe niemal podówczas puste po Pru-
sakąch sstwo dąbrowińskie, dziś znaczna część
pow. ostrodzkiego i nidborskiego w ziemi wie-
dy saskiej. R. 1821 Fryderyk von Wilden-
berg, mistrz ziemski pruski, nadał panu Pio-
trowi z L., Heinemanowi z Bażyn czyli Wą-
dzyna (Baysin, Wansen) i Konradowi jego
bratu, w uznaniu zasług ich i ich rodziców,
1440 włók w ziemi saskiej na prawie chełmiń-
skiem. Włóki te leżą nad rzeką Wkrą ku ja-
nuszkowskiemu jezioru (Junischkau, Junnis-
kau) i Szkotówee, 2 mile wzdłuż i 2 mile
wszerz. Granice: od miejsca nad Wkrą 60 sznu-
rów poniżej ujścia strumyka Sienica (Schey- |
nitz) wzdłuż Wkry aż do wyjścia jej z jeziora
Pancerz, stąd do oznaczonego miejsca między
eziorami Dąbrowem a Dąbrówkiem, do miej-  
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sca gdzie Saminiec wpada do Dąbrowa. Oprócz
Pancerza i Dąbrowy wszystkie inne jeziora
i wody śród podanych granie są ich własno-
ścią, w których wolno im łowić bobry na wła-
sny użytek, z wyjątkiem jednak strumyków
Wkra i Saminiec. Jeżeli lokować będą wsie
na prawie pruskiem, mają je przy tem prawie
zostawić i według niego sądzić, tak jak zakon
czyni z swoimi Prusakami. Piotr, Heineman i
Konrad zobowiązani są do 6 służb w całej
zbroi na koniach opancerzonych, licząe jednę
służbę konną od 80 wł. czyli 6 od 480; od ka-
żdych 40 wł. po nad tę liczbę mają czynić
jednę służbę w lekkiej zbroi, a to wszystko na
własny koszt bez wynagrodzenią szkody prze-
ciw wszelkim nieprzyjaciołom w granicach
ziemi saskiej i pomezańskiej. W razie zaś buntu
lub gdyby nieprzyjaciel pustoszył ziemie krzy-
żackie, mają oni służyć na krzyżaków koszt i
ich szkodę. Ponieważ dobra wymienione leżą
w puszczy, uwalnia je mistrz ziemski krzyża-
cki od wojennych służb na lat 20. W grani-
cach powyżej opisanych 1440 wł. powstały
następne wioski: Leszcz, Grzybiny, Grzybinki,
Brzeźno, Uzdowo, Wilamowo, Sławkowo, Lin-
denowo, Ruszkowo, Mosznica, Jankowice, Grą-
siorowo, Kalborn, Szuwałdek, Łogdowo, Ostro-
wite, Ulnowo, Turowo, Browina, Osiekowo,
Gardyny, Kownatki, Siemianowo, Kamionki,
Dziurdziewo, Wierzbowo, Sztymbark, Grun-
wald i Samin. R. 1374 Hanusz z L. jest sę-
dzią ziemskim ostródzkim, a Piotr z L. osadził
r. 1899 lemana w Klęczkowie. W środku XV
|w. siedzą na zamku leskim Bażyńscy. W pier:
wszej połowie XVII w. są tu Kępscy. Roku
1648 piszą się własnoręcznie: Jan Olbrycht a
Schierstet (spolszczony więc, jak widać, da-
wniejszy niemiec), dziedzic Heselech al. Le-
szczą. Ob. Kętrz., Ludność polska w Prus. 292,
293 i 294. Kś. F.

Leszcz, ob. Zeszcze.
Leszcza al. Zesica (dok.), nazywała się kie-

dyś wś na lew. brz. Wisły, opodal wsi Gorzę-
dzieja i Słońca położona, w pow. starogródz-
kim, R. 1280i 1282 książę pomorski Mest-
win II zapisał tę wś na własność biskupowi
płockiemu Tomaszowi. Obecnie od dawnych
czasów nie o tej wsi nie wiadomo. Por. Perl-
bach, Pommer. Urkundenbuch. Kś F.

Leszczak, pot. górski, wytryska w obrębie
gm. Libuhory, w pow. Turka, z pod Kruhłego
Szołodyańskiego (874 m.); płynie na płn. prze-
ważnie łączkami i wpada z praw. brz. do Li-
buhorki, dopływu Stryja. Długość biegu czyni
3 kil. Br. Q.

Leszczak, ob. Lesiak. |
Leszczańce (po rus. Ziszczyńce), wś w pow.

buczackim, 10 kil. na płd. od urzędu poczt.
w Buczaczu, 10 kil. na płn. wsch. od sądu po-
wiat. w Potoku Złotym. Na płn. zach. i płn.
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leżą Soroki, na płn. wsch. Pomorce, na wsch.
Zaleszczyki Małe i Jazłowiec, na płd. Rusiłów
i Sokołów, na zach. Zubrzec. Wzdłuż granicy
wsch. płynie krętym biegiem od płn. na płd.
Strypa, dopływ Dniestru. Do niej wpada
w obrębie wsi kilka małych potoków, płyną-
cych od zach. na wsch. Nad najznaczniejszym
z tych dopływów leżą zabudowania wiejskie
w płn. stronie obszaru. Na praw. brz. Strypy
leży las Koszarki w całej wsch. stronie obsza-
ru. W stronie płd. leżą niwy: Seredni horb,
Na Rudzie i Na Łysej górze, Najwyższe wznie-
sienie czyni tutaj 882 m. Własn. więk. ma
roli or. 478, łąk i ogr. 50, past. 37, lasu 1019
mr.; własn. mniej. roli or. 925, łąk i ogr. 275,
pastw. 28, lasu 20 mr. W r. 1880 było 869
mk. w gminie, 66 na obsz. dwor. (obrz. gr.-
katol.). Par. gr.-katol. w Sorokach. We wsi jest
cerkiew, szkoła fil., dwór, gorzelnia i młyn.
Leszczanka 1.) wś. pow. łukowski, gm.

Jakusze, par. Trzebieszów. Ma 32 dm., 230
mk., 945 mr. ziemi, w tem nadane 3 os., 18
mr. ziemi. W 1827 r. 34 dm., 167 mk. 2.) L.,
wś włośc., pow. radzyński, gm. Żerocin, par.
(gr.-rus.) Witoraz. W 1827 r. 16 dm., 99 mk.
(par. Biała); obecnie 19 dm., 151 mk., 364 mr.
3.) L., wś, pow. chełmski, gm. Pawłów.
Leszczanka, folw. pryw., nad strugą t. n.,

pow. lidzki, 3 okr. adm., o 7 w. od Szczuczyna,
45 mk. (1866).

Leszczanka al. Zeszczynka, WŚ w pow. no-
wogródzkim, nad rzeczką Leszczanką, w gm,
wsielubskiej; ma os. 18, grunta i łąki dobre,

Leszczanka al. Zeszczynka, rz. w pow. no-
wogródzkim, poczyna się w moczarach za wsią
Słoczwą i ma nazwę najprzód Słoczwy, lecz
przyjąwszy w siebie wody rzeczki Trościenicy,
odtąd nazywa się Leszczanką, płynie w kie-
runku zach.-płn. około w. 10 i opodal wsi Zie-
niewieze wpada do rz. Plisy z lewej strony.
Leszczańska Wólka, wś, pow. chełmski,

gm. Żmudź, par. Kumów (rus, Leszczany).
W 1827 r. miała 23 dm., 90 mk. Leszczański
majdan w 1827 r. 12 dm., 59 mk.
Łeszczański potok, nastaje na obszarze gm.

Sorok, w pow. buczackim, niedaleko granicy
tejże gminy z gm. Leszczańcami, z pod wzgó-
rza Czarnych lasów (393 m ), a u północnych
podnóży góry Kruhego (408 m.) ze stawków
bagiennych; płynie na wsch. przez obszar Le-
szeczaniec, następnie środkiem tejże wsi, two-
rząc łuk wygięty ku płn. i zwraca się w dol-
nym swym biegu na płd, wsch. i po 6%, kil.
biegu uchodzi do Strypy z praw. brz. Nad lew.
brzegiem rozpościera się lesiste wzgórze Ko-
szarki, a od płd. Seredny horb. Br. G.
Leszczany, wś, pow. chełmski, gm. Źmudź,

par. Kumów. Posiada cerkiew paraf. dla lu-
dności rusińskiej, gorzelnię produkującą za
50000 rs. rocznie i cegielnię. W 1827 r. mia-  
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ły 44 dm., 193 mk. Cerkiew paraf. należała
do gr. unickiego dek. dubieńskiego, 1834 r.
spłonęła, 1838 odnowiona. Dobra L. składają
się z folwarków: L. Górne i L. Dolne, os. mły-
narskiej Wołosów, wsi: L., Koczów, Wólka
Leszczańska, Krasne, Turowiece, Aloizów, Te-
resin, Wygnaniec; od rz. Bugu w. 14; wła-
sność Leopolda hr. Poletyłło. Rozległość wy-
nosi mr. 3012: folw. L. Górne grunta ornei
ogrody mr. 657, łąk mr. 58, pastwisk mr. 3,
lasu mr. 1655, nieużytki i place mr. 40, razem
mr. 2413, bud. mur. 4, z drzewa 25, płodo-
zmian 5, 6, 7 i 9-polowy; folw. L. Dolne grun.
orne i ogr. mr. 201, łąk mr. 230, pastw. mr.
6, lasn mr. 127, nieuż. i place mr. 35, razem
mr. 599, bud. mur. 1, z drzewa 12, płodozmian
5, 6, 7 i 9-polowy. Gorzelnia, dwa młyny wo-
dne, wiatrak, cegielnia, pokłady torfu, kamie-
nia wapiennego i marglu. WŚ L. osad 83,
z grun. mr. 13827; wś Koczów os. 26, z grun.
mr. 430; wś Wólka Leszczańska os. 33, z grun.
mr. 716; wś Krasne os. 39, z grun. mr. 768;
wś Turowiec os. 23, z grun. mr. 600; wś Alo-
izów os, 32, z grun. mr. 383; wś Teresin os.
30, z grun. mr. 380; wś Wygnaniec os. 30,
z gruntem mr. 530. Br. Ch.

Leszczatka, wś nad rz. Bogutówką, pow.
oszmiański, 4 okr. adm., 64 w. od Oszmiany,
4 dm., 23 mk., z tego 17 prawosł., 6 katol.
(15866). !
Leszczatów (po rus. Zeszczatiw), WŚ w pow.

sokalskim, 16 kil. na wsch. od sądu powiat.
w Sokalu, 7 kil. na płn.-wsch. od urzędu poczt.
w Tartakowie. Na płn. leżą Łuczyce, na zach.
Bobiatyn, na płd. Laszki i Smyków, na wsch,
Matów (3 ostatnie miejscowości w gub. wo-
łyńskiej,j w pow. włodzimierskim). Wzdłuż
granicy płd. płynie pot. Załyżna (al. Karbów,
ob.), dopływ Bugu, od wsch. z Matowa na

„|zach. do Bobiatyna. Od praw. brz. zasila go
mała struga, płyńąca od płn. wsch. na płd.
zach. Dolina pot. podmokła, Na praw. brzegu
potoku leżą zabudowania wiejskie w płd. czę-
ści obszaru. W płn. lesistej stronie wznosi się
Herawec do 258 m. i Lisiejamy do 257 m.
Własn. więk. (Szymanowskich) ma roli 0r.
309, łąk i ogr. 62, past. 1, lasu 510 mr.; własn.
mniej. roli or. 448, łąk i ogr. 161 mr. Wr.
1880 było 303 mk. w gm., 53 na obsz. dwor.
(obrz. gr.-katol. z wyjątkiem kilkudziesięciu
rzym. katol.). Par. rzym.-katol. w Tartako-
wie, gr.-katol. w Bobiatynie. We wsi jest cer-
kiew i szkoła niezorganizowana. Zu. Dz.
Leszczawa 1.) Dolna (po rus. Liszczawa

dilna al. doliszna), wś w pow. dobromilskim,
28 kil. na płn. zach. od Dobromila, tuż na płd.
zach. od sądu powiat, i urzędu poczt. w Birczy;
18 kil. na płn. wsch. od najbliższej stacyi kolej.
w Załużu. Na płn. zach. leżą Dobrzanka i Ma-
lawa, na pła. wsch. Bircza i Wola Korze-
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niecka, na płd. L. Górna, na płd. zach. Le-
szcząwka. Środkiem obszaru płynie, od płd.
z I, Górnej na płn. do Birczy, pot. Stopnica
(al, Stupnica), dopływ Sanu, łukiem lekko na
zach. wygiętym, i zabiera w obrębie wsi kilka
małych potoków, z których najznaczniejszy
Leszczawka od lew. brz. Płd. zach. część ob-
szaru przepływa pot. Bziany, uchodzący w L.
Górnej również od lew. brz, do Stopnicy. Płn.
wsch. część obszaru zajmuje las Kiczera (al.
Kiczora), W płd. jego części wznosi się na
granicy L. Górnej wzgórze Kiczorka do 491 m.
a w części płn. Bolowice do 417 m. W płd.
zachod. stronie obszaru dochodzi najwyższe
wzniesienie w Kiczarach Czarnych 481 m.
W dolinie Stopnicy leżą zabudowania wiejskie
(cerkiew niedaleko ujścia Leszczawki 298 m.).
Przez wś idzie droga wiodąca z Birczy na Ty-
rawę Wołoską do Załuża. Własn. więk. ma
roli or. 428, łąk i ogr. 14, past. 172, lasu 681
mr.; własn. mniej. roli or. 986, łąk i ogr. 86,
past. 371, lasu 20 mr. W r. 1880 było 746
mk. w gm., 52 na obsz. dwor. (500 obrz. gr.-
katol., reszta rzym.-katol,). Par. rzym.-katol.
w miejscu, należy do dekan. dobromilskiego a
dyee. przemyskiej. Założył ją w r. 1547 Jan
z Humnisk Humnieki, ówczesny dziedzic. Ko-
ściół drewniany, postawiony r. 1739, konse-
krowany 1743 p. wez. Ś. Jana Chrzciciela. Do
parafii należą wsie: Brzeżawa, Dobrzanka, L.
Górna, Leszczawka, Łomna i Malawa. Parafia
gr.-katol, w L. Górnej. We wsi jest cerkiew
pod wez. św. Michała, młyn, tartak, dwór i
folwark. 2.) L. Górna (po rus. Z. hirna, al.
Koriszna), wś w pow. dobromilskim, 26 kil. na
płn. zach. od Dobromila, 7 kil. na płd. od. sądu
powiat, i urzędu poczt. w Birczy, 16 kil. na
płn. wsch, od najbliższej st. kolej. w Załużu.
Na płn. zach. leży L. Dolna, na wsch. Łomna,
na płd, Trzcianiec, Roztoki i Kuźmina, na zach.
Leszczawka. Środkiem obszaru płynie z Trzelań-
ca od płd. wsch, do L. Dolnej na płn. zach., potok
Stopniea, zasilony licznemi strugami od lew.
i praw. brzegu. Najwyżej, do 578 m., wznosi
się wzgórze Bziany na krańcu płd. na granicy
Kuźminy. W zach. stronie leży las Bziany,
w stronie płn. wsch. las Kiezora. Lesista jest
także kończyna płd. W dolinie Stopnicy leżą
zabudowania wiejskie. Część wsi zwie się
Stupnicą, jedna grupa domów Borsukowcem
a druga Rebercem. Własn. więk. ma roli ornej
469, łąk i ogr. 38, pastw, 52, lasu 828 mr.
Własn. mniej. roli or, 922, łąk i ogr. 62, past.
194, lasu 37 mr. W r. 1880 było 842 mk,
w gm., 35 na obsz. dwor. (140 obrz. rzym.-kat.,
reszta gr.-katol.). Par. rzym.-katol. w L. Dol-
nej, Leszczawce i Kuźminej. We wsi jest cer-

- kiew paraf, pod wez. 8. Michała. Zu. Dz.
Leszczawka (po rus. Ziszczawka) z Rosu-

szką, wś w pow. dobromilskim, 28 kil. na płn. 
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zach. od Dobromila, 8 kil, na płd. od sądu
powiat. i urzędu poczt. w Birczy, 15 kil. na
płn. wsch. od najbliższej st. kolej. w Załużu.
Na płn. zach. leży Dobrzanka, na płn. wsch.
Leszczawa Dolna, na wschód Leszczawa Gór-
na, na południe Kuźmina, na połudn. zachód
Kreców i Lachawa. Wschodnia część obszaru
przepływa od płd. na płn. Leszczawka, lewy
dopływ Stopnicy, zasilony licznemi strugami
od lew. i praw. brz. We wsch. stronie obszaru
leżą zabudowania wiejskie, przeważnie w doli-
nić Leszczawki i jednego z jej najznaczniej-
szych dopływów. Część wsi płn. zach. zwie
się Rosuszką. Lasy zajmują płd. zach. pas gra-
niczny. Tutaj, na granicy Lachawy, wznosi się
najwyższe wzgórze we wsi do 530 m. Wsch.
część obszaru przerzyna droga idąca z Birczy
na Tyrawę Wołoską do Załuża. Własn. więk.
ma roli or. 348, łąk i ogr. 22, past. 49, lasu

283 mr.; własn. mniej. roli or. 541, łąk i ogr.

48, past. 153 mr, W r. 1880 było 356 mk.
w gm., 35 na obsz. dwor. w L., a 209 mk.
w gm. Rosuszka (220 obrz. rzym.-katol., reszta
gr.-katol.). Parafia rzym.-katol. w Leszczawej
Dolnej, gr.-katol. w Leszczawej Górnej. We
wsi jest cerkiew pod wez. Ś. Michała i dwór.
Leszczawka, pot., wytryska w obrębie gm.

Leszczawki, w pow. dobromilskim, na płd.
granicy tejże z gm. Kuźminą. Płynie na płn.,
a wszedłszy w obręb wsi Leszczawy Dolnej,
zwraca się. na wsch. i tutaj powyżej kościoła
wpada z praw. brz. do Stopnicy. Źródła leżą
500 m. ujście 298 m. npm. Długość biegu
wynosi 6 kil. Br. G.

Leszcze 1.) por. Ześce. 2.) L., tolw. i wś,
pow. łęczycki, gm. Tkaczew, par. Łęczyca
(Łaski, Lib. ben. II, 549). Ogólną rozległość
folw. wynosi mr. 352, z tych pod pługiem mr.
270, lądowych i błotnych łąk mr. 72; 10 mr.
zajmują ogrody, staw i zabudowania; grunta
dotąd w szachownicy z włościańskiemi; gospo-
darstwo 4-polowe. Włościanie dawni posiadają
w ogóle mr. 65, z tych gruntu orn. 52, łąk bło-
tnych 18 mr. Osady włościańskie są dwoja-
kie, jedńe dawniejsze, jest ich 13, każda ma
po 4 mr. gruntu orn. i po I mr, łąki, Inne osa-
dy powstały skutkiem ukazu z r. 1864, z tych
7 08. po 5 mr., dwie po 27/, mr., dwie po L'/,
mr. i jedna ma niecałą morgę. Ludność ogólna
wynosi 147, z tych męs, 76, żeń. 71, wszyscy
wyznania rzym.-katol. Przechodzi tędy trakt
pierwszorzędny bity z Łęczycy na Grostków,
Uniejów i Turek do Kalisza; odl. od Łęczycy
1%, w. 0d Kalisza 75, od Kutna 22 w. Znaj- *
duje się tu na błotach zaniedbana solanka; szu-

kano tu soli w r. 18038 i w r. 1817. Na bło-
tach znajdują się nieprzebrane skarby torfu
w najlepszym gatunku. Roku 1827 było 10
dm., 105 mk. Skorowidz urzędowy wymienia
obok wsi L. kolonią L.-obrywne. 3.) Ł., dwie
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wsie i kol., pow. kolski, gm. Kościelec, par,
Białków (Łaski, Lib. ben, I, 245, 352), odl. od
Koła w. 9; l-sza wś dm. 24, mk. 219; kol.
dm. 23, mk. 198, 2-ga wś dm. 13, mk. 60:
cząstkowi właściciele. W 1827 r. było tu
w ogóle 29 dm., 188 mk. Według Tow. Kred.
Ziems. folw. L. (z wsiami: L., Daniszewo, Po-
lice Średnie, Koble, Brzowce i kolonią L.) roze
legły mr. 938: grunta orne i ogr. mr. 471, łąk
mr. 85, lasu mr. 270, zarośli mr. 93, wody mr.
3, nieużytki i place mr. 16, budowli mur, 3,
z drzewa 9, płodozmian 7 i 12-polowy, gorzel-
nia, wiatrak, pokłady torfu. Wś L. osad 48,
z grun. mr. 193; wś Daniszewo 08, 35, z grun.
mr, 683; wś Police Średnie os. 46, z grun. mr.
639; wś Koble os. 9, z grun. mr. 280; wś
Brzowce 08. 22, z grun. mr. 91; kol. L. 08, 3,
z grun. mr. 450. 4.) l. Zielińskiego, wś, pow.
kolski, gm. Kłodawa, par. Bierzwienna Długa
(Łaski. Lib. ben. II, 449), odl. od Koła w. 20;
dm. 5, mk. 53 i 860 mr. obszaru. 5.) Ł. czyli
Łoskie Holendry, kol., pow. kolski, gm. Kłoda-
wa, par. Bierzwienna Długa, odl. od Koła w.
28; dm. 6, mk. 38. Według Tow. Kred, Ziem.
folw. L. z wsią L. i Holendry Łoskie, od
Ostrów w. 20, od rz. Warty w. 17, rozległy
mr. 945: grunta orne i ogr. mr. 570, łąk mr,
5], pastw. mr, 168, lasu mr. 183, nieużytki i

- place mr. 28, bud. mur. 10, z drzewa 6, płodo-
zmian 13-polowy. Wś L. os, 14 z grun. mr.
19; wś Holendry Łoskie os, 7, z grun. mr. 138.
6.) Ł., folw., pow. kolski, gm. Kłodawa, par.
Bierzwienna Długa, odl. od Koła w. 20; dm,
3, mk. 97. Br. Ch.

Leszcze, po lit. Zaszczey, wś w pow. ko-
wieńskim, o 49 w. od Kowna, z kaplicą Opatrz-
ności Boskiej, wzniesioną 1789 r. przez oby-
watelkę Roemerową.

Leszcze, ws w pow. kolbuszowskim, pod
50?11' płn. szer. a 39921" wsch. dłg. od F.,
w okolicy o nieznacznych wyniosłościach pod-
noszących się od 219 do 250 m. npm. (pomia-
ru wojsk.), należy do par, rzym.-katol. w Niwi-
skach, od urzędu poczt. w Kolbuszowy 11 kil.
odległa. Pos. więk. A. hr. Raczyńskiej ma ob-
szaru 381 roli i 32| mr. lasu; mniej. pos, 452
roli, 72 łąk i ogr., 67 past, i 35 mr. lasu. Mie-
szkańców rzym.-katol. liczy 274. Graniczy
na płn. z Huciskami, na zach. z Bliznem, na
płd. z Kamionką a na wsch. z Porębami i Hu-
tą Przedborską. - Mac.

Leszcze nad Gopłem, dom., pow. inowro-
aławski, 600 mr. rozl.; 6 dm., 101 mk., wszy-
scy katol.; 60 analf. Poczta w Jerzycach o 1.2

* kil; tel, w Kruświcy o 16 kil; st. kol. żel. Ino-
wrocław o 31 kil. Własność Mlickiego, M. St,

„ Leszcze al. Leszcz, dok. Heselecht, także i po
niem, teraz Heselechi, dobra, pow. toruński,
Przy bitym trakcie chełmińsko- toruńskim. Ob-
Szar liczy roli ornej hekt. 239, łąk 1, past. 6,  
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lasu 61, nieuż. 6, ogółem obszaru hekt. 316;
bud. 14, dm. 10, katol. 92, ew. 39. Parafia i
i szkoła Swierczynki, poczta Toruń. WŚ L.
oddawna była dobrami szlach. R. 1311 zacho-
dzi Piotr z L., był on ławnikiem sądu ziem-
skiego; on to wraz z Heinemanemz Bażyna
i Konradem, bratem jego, otrzymał r. 1311
w pow. dawniejszym dątrowińskim, Prusach
teraz wschodnich, obszaru 1440 włók, mało
wtedy jeszcze uprawnej ziemi, którą polskimi
osadnikami zaludnił; założyli oni nie mniej jak
29 wiosek na otrzymanych włókach; głównego
tego fundatora Leskiego do dziśdnia przypomi-
na druga wieś tamże założona i tak samo jak
rodzinne to ped Toruniem jego gniazdo Leszcz
(ob.) nazwana. Ob, Kętrzyński, Ludność polska
w Prusach, str. 228, 291, 294. /8 krzyżaków
pisali się dziedzice L. z niemiecka von Heso-
lecht, jako i wś ich nazywała się, , Za polskich
zaś rządów przejęli polskie swoje imię i pisali
się Lescy. R. 1600 zachodzi dziedzic tutejszy
Maciej Leski, który miał za żonę Sabinę Brze-
zińską; dzieci pozostawili: Marcina, Stefana,
Łukasza i Katarzynę Lsską. R. 1605 wś L.
na 3 działy się rozpadała: jeden dwór (aula)
był Gertrudy Ostromeckiej, ur. Dorpowskiej,
której mąż Szymon Ostromecki już nie żył;
drugi dwór był Feliksa Leskiego, trzeci Mar-
cina Leskiego. R. 1616 miasto Toruń nabyło
od Leskiego dobra jego L., za jaką sumę, nie
piszą akta. Po okupacyi wydali toruńszczanie
tę wś w wieczystą dzierżawę. W ostatnim cza-
sie nazwali ją tak jak krzyżacy Heselecht. Ob.
Kronikę pp. benedyktynek w Toruniu; Wer-
nicke, Gresch. d. Stadt Thorn, str. 272. Ks. PF,

Leszczeniaki, wś rząd., pow. wileński, I
okr. adm., o8w. od Wilna, 5 dm., 36 mk.
kątoł. (1866). ' | |

Leszczeniec, wś, pow. nowo*aleksandryj-
ski, gm. Karczmiska. Niedawno na gruntach
dóbr Wolica (ob.) powstała. Dm. 10, mk. 72.'

Leszczenięta, wś, pow. święciański,-4 okr.
adm., o 74 w. od Święcian, 10;dm., 71 mk.
katol. (1866). |

Leszczenko, ńiem. Zissnerdorf, Lissaerdorf,
wś, pow. wschowski, w dobrach Leszno (ob.)..
Łeszczeszne 1.) karczma na 0bsz. dwor.

Roguźno, pow. jaworowski. 2.) Ł, rus. Zdsz-|
eziszne al. Diszezyna, część Siedlisk, pow. jawo-
rowski, i os. gajowego na obsz. dwór. tej wsi.
Leszczewo 1.) wś, pow. suwalski, gm. i

par. Jeleniewo, odl. 11 w. od Suwałk; ma 36.
dm., 286 mk. W 1827 r. wś rząd. 33 dm.,-
191 mk. 2.) Ł., wś, pow. suwalski, gm. Hut-
ta, par. Wigry, odl. 9 w. od Suwałk; ma 31
dm., Ż11 mk, W 1827 r. wś rząd., 19 dm.
107 mk. :
Leszczewo 1.) jez. przy wsit, n., pow. 8u-

walski, 012 w.. od Suwałk w stronie wsch.,
brzegi lesiste, niskie, w części błotniste, zwła-
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szoza od wschodu. Trzy strumienie sprowadza»
ją tu wody kilku drobnych jeziór, znajdujących
się śród lasów w stronie wschodniej. Odl. od
Suwałk 12 w., łączy się z jez. Wigry. 2.) L.,
jez. we wsi. t. n., pow. suwalski, na płn. od
Suwałk, przyjmuje wody pobliskiego jeziorka
we wsi Zaleszczewo, swoje zaś odprowadza
strumieniem do jez. Szelment. Por. Krzywe, jez.
Leszcziw (rus.), ob. Ziszczów.
Leszczków, wś i folw., nad rz. Opatówką,

pow. sandomierski, gm. Lipnik, par. Malice
Kościelne, odl. 20 w. od Sandomierza. Posiada
młyn wodny, 26 dm., 214 mk., 745 mr. ziemi,
w tem 93 mr. włośc. W 1827 r. 19 dm., 108 mk.
Dobra L. składają się z folwarków: L. i Go»
zdawa. Podług wiadomości z r. 1866 rozle-
głość dominialna wynosi mr. 811. Wś Leszcz-
ków os. 21, z grun. mr. 172. Br. Ch.
Leszczków al. Zeszków (po rus. Zaszkiw),

wś w pow. sokalskim, 13 kil. na płd. zach. od
Sokala, 12 kil. na płn. wsch. od sądu powiat.
w Bełzie, 7 kil. na płd, od urzędu poczt. w Wa-
rężu. Na płn. leży wś Waręż, na wsch. Mosz-
ków, na płd. wsch. Siebieszów, na płd. Wierz-
biąż, na zach. Rusin. Płd, część obszaru prze-
pływa od zach. na wsch. jedno ramię Brodu
(ob.), dopływu Bugu, zasilone w obrębie wsi
potokiem płynącym od płn. na płd. W płd.
części obszaru leżą zabudowania wiejskie, a na
płn. od nich folw. i leśniczówka Pasieka.
W płn, zach. stronie leży las Kopianka. W stro-
nie płn. wsch. dochodzi jedno wzgórze 271 m.
Własn. więk. (Hulimki) ma roli or. 345, łąk
i ogr. 51,past. 57, lasu 386 mr.; własn. mniej.
roli or. 514, łąk i ogr. 108, past. 17, lasu 5
mr. W r. 1880 było 391 mk. w gm. i 54 na
obszarze dwor. (190 obrz. rzym.-katol., reszta
gr.-katol.), Par. rzym.-katol. w Warężu, gr.
katol. w Siebieszowie. We wsi jest cegielnia.
W obrębie wsi są ślady grodu w lesie zwanym
Horodyszczyzna, a na polach pozaorywane kur-
hany. Na łące zwanej Manasterem są ślady
dawnego klasztoru bazylianów. Lu. Dz.

Leszczna, ob. Ześna. i
Leszczna al. Ześna, lewy dopływ Nurca,

prawego dopływu Bugu.
Leszczów, karczma na obsz. dwor. Reme-

nów, pow. lwowski.
, Leszezowate, wś w okolicy górzystej i le-
śnej pow. Lisko, 505 m. npm., w poprzecznej
dolinie otoczonej od płn. lasami, na wzgórzach
sięgających 685 mt., od płd. 616 m. npm.; leży
11.3 kil. na płn. od mta Ustrzyki, ma parafią
gr.-katol. i szkołę ludową filialną. Liczy 658
mk., z których 57 przebywa stale na obszarze
więk. pos. p. Edmunda Kraińskiego; są oni
z wyjątkiem kilku przyłączonych do parafii
rzym,-katol. w Jasieniu, wyznania gr.-katol.
Pos. więk: ma obszaru 577 roli, 18 łąk i ogr.,
12 past. i 705 mr. lasu; pos. mniej: 1021 roli,  
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99 łąk, 229 past. i 2 mr. lasu. Cerkiew gr.-
katol. i kaplica liturgiczna zbudowana 1861 r.
drewniane. Par. gr.-katol. (dyec. przemyska,
dek lisiecki), obejmuje przysiołek Maćkową i
Maciejową Wolę z ludn. 624 gr.-kat. Lasy są
bukowe i jodłowe. Graniczy na zachód z Ber-
likowem, na wsch. z Liskowatem, na płd.
z Wolą Romanową. Mac.
Leszczówek, wś i os. leś. nad jez. t. n.,

pow. suwalski, gm. Hutta, par. Wigry, odl. 9
w. od Suwałk; ma 41 dm., 264 mk. W 1827
r. wś rząd., 19 dm., 107 mk.

Leszczówek, jez. w pow. suwalskim, przy
wsi t. n. Należy do grupy jeziór okalających
jezioro Wigry; ma do 60 mr. obszaru i około
60 st. głębokości. Br. Ch.

Leszczuny, wś nad rz. Szyrwintą, pow.
wileński, 2 okr. adm, o 64 w. od Wilna, 10
dm., 100 mk. katol. (1866).

Leszczyce, folw. i dom., pow. inowrocła-
wski, 1028 mr. rozl., 10 dm., 88 mk., wszyscy
katol; 41 analf. Poczta, tel., stacya kol. żel.
w Inowrocławiu o 7 kil. Własność Łączyń-
skiej (z Kościelcem), M. St.

Leszczydół, wś, pow. pułtuski, gm. i par.
Wyszków. Dobra L., składające się z klucza
brańszczykowskiego i wyszkowskiego, wcho-
dziły kiedyś w skład dóbr biskupów płockich;
następnie, po zabraniu dóbr biskupich na rzecz
skarbu, utworzono z nich dobra narodowe Le-

szczydół. W skład klucza brańszczykowskie-
go wchodziły folwarki: Brańszczyk, Długie-
siodło, L., Pecyna, Somianka i Trzcianka; wsie:
Barcice, Brańszczyk, Budy Brańszczykowskie,
Budykierz, Dąbrowy, wś i młyn Długiesiodło,
kol. Jarząbek; wsie: Jaszczułty, Knurowieec,
L., Łączki, Małasik, osada i grunta: Nakieł,
Ochudne, Pecyna, Plewki, Płudy, Przyjmy,
Rząca, Somianka, Trzcianka, Tuchlin, Wiśnie-
wo, Wólka Grochowska i Somiańska, część
wsi Turzyn z wójtostwem, rybołówstwo i pro-
pinacya w powyższych wsiach. Klucz zaś wy-
szkowski składał się z folw. tegoż nazwiska,
wsi Nadgórza, Porzędzia i części Turzyna.
Wś L. podług pomiaru z czasów pruskich po-
siadała 2809 mr. i 47 mr. oddzielnie leżących
łąk; folw. zaś posiadał 2057 mr. (1195 mr.
lasu, 496 boru, 248 łąk i pastw.); do folwarku
w L. oddawali czynsze i należności i odrabiali
pańszczyznę włościanie z Podgórza i L. i cha«
łupniey z Ochudnego i Dąbrowy; do folw. na-
leżały karczmy: w Podgórzu, Ochudnem, Dą-
browie, Porzędziu i L. W 1819 r. we wsi
znajdujemy 15 włościan zaciężnych, odrabiają-
cych po 59 dni sprzężajnych i tyleż pieszych
rocznie, 8 dni tłuki; opłacających po 5 zł. 14
gr. 1 szel, hyberny, 21 zł. 21 gr.1'/, szel.
dziesięciny do dworu, 15 gr. czynszu. W 1854
r. 17 osad rolnych, 2 półrolnych; w 1855 r.
urządzono wś kolonialnie; folw. otrzymał 775  
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mr. 278 pr.; wś zaś 1172 mr. 225 pr. i 56 mr.
łąk nad Bugiem. Utworzono 28 os. roln. po
36—44 mr.; 4 leśne po 15 mr., karczemną i
kowalską. Czynsz przed wyjściem lat wolnych
ustanowiono na 60 rs. 97 kop. (leśne osady
jako rządowe nie płaciły czynszów), po ich
upływie na 479 rs. 26 kop. Lud. Krz.

Leszczyłowo, Zeszczyłowicze, wś, pow. dry-
sieński, była własnością klasztoru dominika-
nów w Zabiałach. Był tu do r. 1866 kościół
katol. paraf. Po zniesieniu go parafianie zosta-
ui zaliczeni częścią do kościoła zabialskiego,
częścią do drysieńskiego. R. 1596 Abram i
Wasili Leszczyłowcy dzielili się temi dobrami.
Później te dobra L., dzis zowiące się też Kono-
pacczyzną, prawem sukcesyjnem dostały się
Michałowi Zabielskiemu Szczytowi, a druga
ich część do r. 1621 była we władaniu Sta-
nisława Leszczyłowskiego, sukcesora wyżej
wspomnianych Leszczyłowskich, od których
przeszła do rodziny Mirskich. Ufundowali oni
tua parafią, zbudowali kościół i zapisali swe
dobra na kościół i klasztor augustyanów.
Część zaś L., która była we władaniu Jana
Pietraszkiewicza w r. 1620, później przeszła
do dziedzictwa Józefata Hłuszanina. R. 1621
Michał Zabielski Szczyt swoje dobra L. prze-
daje Wojciechowi Konopackiemu, od tegoż
przechodzi sukcesyjnie do Adama Konopackie-
go, który r. 1686 przedaje Konstan. Szczytowi.
Od niego przeszły do syna Jana, który przyłą-
czył je do dóbr swych Justynianowo. Dziś są
we władaniu tej samej rodziny.  4.K. £.

Leszczyn, pow. sieradzki, mylnie, właści-
wie Zeszczyn (0b.).

Leszczyn, mko nad rz. Hujwą, dopływem
Horynia, pow. żytomierski, par. L., ma kościół
murowany, założony 1805 r. pod wez. ś. Irój-
cy przez Józefa Polanowskiego, stolnika prze-
myskiego; konsekrowaną przez biskupa Boro-
wskiego. Parafia rzym.-katol. kl. 5-ej dek.
żytomierskiego liczy dusz 808 i ma kaplicę
w lwankowie. Cerkiew drewniana. Własność
Polanowskiego. R. 1870 L. miał 259 mk.,
w tem 32 proc. izr., 140 dm., cerkiew, dom
modlitwy, 2 młyny wodne, 12 sklepów, 16
rzemieślników, fabrykę smoły. Por. Hornostaj-
poł t. III, 129 i Kozarowicze t. IV, 539.

Leszczyn, pierwotua nazwa Latyczowa,
czyli osady w tem samem miejscu, gdzie dziś
Latyczów, tylko położonej na lewym brzegu
rzeki Wołk.

Leszczyn al. Zeszcz (o0b.) pod Pińskiem.
Leszczyn (po rus. ZLiszczyn), wś w pow. bo-

breckim, 18 kil. na płd. wsch. od Bóbrki,
9 kil. na płn. od sądu powiat. w Chodorowie
(stącya kolei żelaz.), 6 kil. na płd. zach. od
urzędu poczt, w Strzeliskach Nowych. Na płn.
zach. leżą Oryszkowce, na płn. wsch, Knie-
aioło, na wsch. Hrusiatycze, na płd. Duliby, 
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na zach, Łuczany. Płd, część obszaru przepły-
wa pot. Hupałówka (ob.), dopływ stawu łu-
czańskiego, od wsch. na zach. Wzdłuż granicy
płn. płynie pot. Bakowiecki(ob.), dopływ Bo-
berki, od wsch. na zach. Na praw. brzegu Hu-
pałówki leżą zabudowania wiejskie (cerkiew
273 m.), na wsch. od nich folwark. Część wsi
zwie się Smerijówką, W płn. stronie obszaru
wznosi się jedno wzgórze do 288 m. Własn.
więk. ma roli or. 476, łąki ogr. 86, pastw. 10
mr.; własn. mniej, roli or. 673, łąk i ogr. 101,
pastw. 72 mr. W r. 1880 było 643 mk. w gm.,
9 na obszarze dwor. (obrz. gr.-katol.). Par. gr.-
katol. w miejscu, należy do dek. chodorowskie-
go, archid. lwowskiej, ma filią w Oryszkow-
cach. We wsi jest cerkiew paraf. pod wez. Ś.
Mikołaja, szkoła etat. 1-klas., kasa pożycz.
gm. z kapit. 355 zł. w. a. i dwór. Zdaje się,
że wś Lekczyn, wymieniona w dokumencie
z 1O:kwiet. r. 1458, w którym Scibor z Wi-
szni, sędzia, i Jam z Wysokiego, podsędek
ziemscy lwowscy, unieważniają zapis 63 grzy-
wien, który na wsi Jaczką Dzieduszyckiego
Lekczynie miał Juchno Nagwaszdan, jest Le-
szczynem (ob. Akta grodz. i ziem. t. VI, str.
41). W tomie 7 Akt grodz. str. 161 i un.
znajduje się dokument z 7 maja 1487 r., w któ-
rym Feliks z Paniewa, kasztelan lwowski i
ssta żydaczowski, załatwia, w myśl uchwały,
powziętej przez radców królewskich, spór mię-
dzy Janem Dzieduszyckim a Juchnonem Na-
gwazdanem z Stankowa o 63 grzywien, które
ten ostatni miał zapisane na wsi Lekczynie,

neleżącej do Jana Dzieduszyckiego. Zu. Dz.
Leszczyna 1.) kol., pow. słupecki, gm. i

par. Szymanowice, odl. od Słupcy w. 30; dm.
5, mk. 61. 3.) I., 08., pow. piotrkowski, gm,
i par. Gorzkowice, 1 dm., 19 mk., 90 mr. ob-
szaru. 3.) L., wś, pow. mławski, gm. i par.
Unierzysz, odl. o 29 w. od Mławy, 5 dm., 29
mk., 64 mr. gruntu, 8 nieuż.
Leszczyna 1.) wś, pow. bocheński, należy

do par. rzym.-katol. w Trzciany, 9.1 kil. od
sądu pow. i urzędu poczt. w Wiśniczu, leży
blisko źródeł Uszwicy, przy drodze z Muchów-
ki do Grdowa. Okolica jest pagórkowata, gleba
żytnia. Z 719 mk. rzym.-katol. 32 mieszka
stale na obszarze więk. własności. Pos. więk.
ma 166 mr. roli; mniejsza 674 roli, 75 łąk i
iogr., 42 past. i 168 mr. lasu; graniczy na
wsch. z Królówką, na płn. z Wolą Nieszko-
wską, na płd. z Łąktą Dolną i Trzcianą, na
zach. z lasem zwanym Glińską górą. 2.) Ł.,

os. gajowego koło Suchej Woli, pow. cieszano-
wski. 8.) ., las w płd.-wsch. stronie Bonowa,
pow. jaworowski, na granicy Siedlisk. W środ-
kowej jego części wznosi się Łysa góra do 272
m. wys. 4.) L., ob. Zeszczyny. Mac.

Leszczyna, niem. Zeschczin, wś i dobra,
pow. rybnicki, nad strugą do Birawki płynącą,
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przy drodzezRybnika do Dubieńska; 49 bud.,
f2 dm., 615 mk. Dobra mają 1958 mr. roli
z folw. Neuhof i Bełkowiec. Huta Ciosek od-
przedana. Wieś ma 1379 mr. ziemi, kościół
drewniany zapewne jeszcze z XII w., od 1627
filialny do Bełku. i PF, 8.

Leszczyna, góra lesista w obr. gm, Banicy,
w pow. grybowskim, po północnej stronie wsi,
na prawym brzegu Białej dunajcowej, Wznie-
sienie: 646 m. npm. 4 By. Shi

Leszczyńce, wś, pow. berdyczowski, nad
rz. Myką, od czasów najdawniejszych należała
do kompleksu dóbr pohrebyskich. Przy końcu
przeszłego stulecia od ks. Radziwiłłów wraz
z Pohrebyszczami przeszła do Rzewuskich.
W ostatnich czasach posiądał ją Seweryn Rze-
wuski, który tu ogród założył, Około 1830 r.
tenże Rzewuski przedał tę wś Walentemu
Abramowiczowi. Dziś ją posiada syn tegoż,
Seweryn Abramowicz. Jest tu ogród pełen
rzadkich drzew i krzewów z cieplarniami i
szklarniami. Mieszkańców obojej płci 672.
Oerkiew murowana, wzniesiona przez właści-
ciela wsi Walentego Abramowicza.  £. R.

Leszczynek, wś, pow. kutnowski. gm. Ku-
tno, par. Łąkoszyn (Łaski, Lib. ben. II, 482
zowie tę wieś Lessno). Leży przy szosie z Ku-
tna do Łęczycy; dm. 17, mk. 291. Ogólnej
przestrzeni mr. np. 1081, z tego mr. 19 należy
do włościan. W 1827 r. wieś rząd. 19 dm,,
151 mk, W. W.

Leszczyniak, niem. ZLesziniak, 08. do Kroto-
szyna, pow. lubawski, w okolicy lesistej, ćwierć
mili od dworca dr. żel. w Biskupicach, 7 bud.,
3 dm., 9 katol., 12 ewang. Par, Szwarcenowo,
szkoła Krotoszyn, poczta Biskupice. Ks, PF.

Leszczyniaki, wś rząd., pow. wileński, 6
okr. adm., o 9 w. od Wilna, 8 dm., 86 mk.
katol, (1866). —. ż
'Leszczyniec 1.) wś, pow. nowo-aleksan-
dryjski, gm. Kowala, par. Piotrowin. 3.) 1,
ob. Kuskowo-1.

Leszczynka, ob. Zeszczanka i Zeszczynka.
Leszczynka, ob. Zernówka, pow. kijowski, i

Wincentówka, pow. wasylkowski. |
Leszezynka, rz., ob. Ifannopol i Ihumenów,
Leszczynki, niem, Zeszinken, teraz Nussdorf,

włośc. wś do Kamienicy, pow. kartuski, w o-
„ kólicy lesistej i piaszczystej.

Leszczynko, niem. Zissnerdor/, wś pod Lesz-
nem, pow. wschowski.

© lLeszczyno 1.) Księże, wś, pow. płocki,
gm. Kleniewo, par. Bielsk, odl. o 15 w.
od Płocka; ma 5 dm., 180 mk., 876 mr. grun-
tu, 7 mieuż.; w tem 811 mr. ziemi folw.
W 1827 r. była własnością funduszu eduka-
cyjnego i miała 13 dm., 142 mk. 2.) Ł.-Szła-
checkie, wś nad rz. Sierpienicą, pow. płocki,
gm. Kleniewo, par. Zagroba, odl, o 14 w. od
Płocka; ma dm. 11, mk, 278,,mr. rozl. 831.  
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nienż, 31; w tem 712: ziemi folw. W 1827 r.
16 dm., 190 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
są trzy folw. t. n. w pow. płockim a mianowi-
cie: . Folw. L.-Kmiece rozl. mr. 868, grunta
orne i ogr. mr. 589, łąk mr. 209, pastw. mr.
19, wody mr. 4, nieuż. i place mr. 33, w osa-
dzie młynarskiej mr. 15, bud. mur. 3, z drze-
wa 11, wiatrak, pokłady torfu, Wś L.-Kmie-
ce osad 22, z grun. mr. 27. Folw. L.-Szlu-
checkie rozl. mr. 712, grunta orne i ogr. mr.
492, łąk mr. 100, pastw. mr. 4, wody mr. 1,
lasu mr. 90, zarośli mr. 2, nieuż. i place mr.
23, bud, mur. 10,z drzewa 6; płodozmian 13-..
polowy. Wś L.-Szlacheckie osad 31, z grun.
mr. 92. Folw. L.-Szczyt al. Józinek rozległy
mr. 609, grunta orne i ogr. mr. 272, pastw.
mr. 135, lasu mr. 194, wody mr. 1, nieuż.i
place mr. 10, bud. mur, 4, z drzewa 4; płodo-
zmian 1l-polowy. MAL4, PR,
Leszczynówka, wś, pow. humański. Przed

laty część dóbr Tulczyn, należała potem do
Jana Krechowieckiego. Kolega szkolny i przy-
jacieł poeta Seweryn Goszczyński często w je-
go domu przebywał. Dziś należy do Henryka
Łozińskiego. Mk. 618, w tem 18 katol., zie-
mi 1246 dzies. Cerkiew zbudowana w 1756
r.; kaplica katol, parafii Humań. E. R.

Leszczyńskie, wś, pow. częstochowski, gm,
Popów, par. Danków. W 1827 r. os. rząd., 4
dm., 19 mk.

Leszczyńskie, wś włośc., pow. święciański,
8 okr. adm., o 52 w. od Święcian, 2 dm,, 11
mk. prawosł. (1866).
Łeszczyny 1.) wś i folw., pow. brzeziński,

gm. Popień, par. Jeżów (Łaski, Lib. ben. II,
338), u źródełrz. Rawki, o 3 w. od Rogowa.
Wś ma 6 dm., 74 mk., 8 osad, 17 mr.; folw. 9
dm., 51 mk., 1101 mr. (707 ziemi ornej), pło-
dozmian 9-polowy, 2 bud. mur., 26 drew.
W 1827 r. 19 dm., 177 mk. 2.) Ł., os. leśna,
pow. rawski, gm, i par. Budziszewice; 1 dm.,
5mk.i 2985 mr. lasów rządowych. L. wraz
z Sarnią Górą stanowią leśnietwo rządowe. 3.)
L.-Duże, kol. i os., i L.- Małe, wś, pow. łaski,
gm. i par. Dłutów. Kol. ma 43 dm,, 377 mk.,
687 mr. (609 mr. ornej), os, I dm, 2 mk., 3
mr. i wś 14 dm., 105 mk., 224 mr. ziemi włośc.
W 1827 r. obie wsie były włas. rząd. i miały
21 dm, 216 mk. Ob. Dłutów. 4.) L., wś
włośc., pow. iłżecki, gm. Wierzchowiska, par.
Krępa Kościelna, od Iłży 2] w. Gruntu mr.
474, dm. 26, mk. 158. 5.) Ł., os. włośc.,
pow. konecki, gm. i par. Chlewiska (ob.), od
Końskich 29 w. Gruntu 42 mr,, 4 dm., 29 mk.
6.) Ł., wś, pow. kielecki, gm. Górno, par.
Leszczyny. Posiada kościół par. murowany
z 1600 r. Parafia osobna istnieje tu od 1828
r. W 1728wcielonofundusze kościelne do ko-
legiaty kieleckiej,W 1827 r. istniały tu dwie
części L.-duchowne (21 dm.,. 209 mk.) i L. rzą»
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dowe-górnicze (10 dm., 45 mk.); należały one
do ekonomii rządowej Kielce, Par. L. dek,
kielecki: 2585 dusz.
7.) Ł., folw., L.- Stare, wś, i L.-Nowe, wś, pow.
garwoliński, gm. Wola Rembkowska, par. Gar-
wolin. Folw. ma 2 dm., 11 mk., 92 mr.; L.-
Stare, wś, 28 dm., 190 mk., 435 mr.; L.-Nowe
4 dm., 25 mk., 72 mr. W 1827 r. jedna ca-
łość L., wś rządowa, miały 18 dm,, 118 mk.

Leszczyny 1.) wś, pow. gorlicki, ma parafią
gr.-katol., szkołę ludową niezorganizowaną,
304 mk. gr.-katol. i kilku izraelitów. Wieś
leży w kotlinie 462 m. npm., nad bezimiennym
potokiem uchodzącym z praw. brzegu do Ro-
py. Kotlinę zamyka od wschodu góra Mię-
czów 673, od północy góra Koszyłów 578 m.
npm. Od wsch. i płd. wznoszą się wzgórza
dochodzące do 662 m. bezwzględnej wysokości.
Pos. więk. Juliusza Groetze ma 67 mr. lasu;
mniej. pos. 344 mr. roli, 163 mr. łąk iogr.,
303 mr. pastw. i 169 mr. lasu. (Cerkiew dre-
wniana. Parafia należy do dyee. przemy-
skiej, obejmuje Kunkową i Bielankę z ogólną
liczbą 1085 parafian. Prócz tych mieszka
w parafii jedna rodzina izraelicka. L. grani-
czą na płn. z Bielanką, na płd. z Kunkową, na
ząch. z Łosiem a na wsch. z Nowicą. 2.) L.
al. Leszczyna, część Lipnika, pow. bialski, leży
na płd. od Biały, nad rz. Białą, tworzącą gra-
nieę Galicyi i Szląska, Przez L. prowadzi
droga żelazna ces. Ferdynanda. Mk. 380; jest
tutaj fabryka sukna. L. graniczą na południe
z Mikuszowicami, na płn. z Białą a na wsch.
ze Straconką. 3.) Ł., po rusku Liszczyny, WŚ,
pow. dobromilski, 10 kil. na płn. zach, od sądu
powiat. w Dobromilu, 5 kil. na płd. wsch. od
urzędu poczt, w Rybotyczach. Na zach. i płn.
leży Makuwa, na wsch. Kalwarya Pacławska
i Pacław, na płd. Sopotnik. Wzdłuż granicy
wsch. płynie pot. Sopotnik, dopływ Wiaru, od
płd. na płn. W środkowej części obszaru leżą
zabudowania wiejskie (419 m.). Na płn. od
nich wznosi się jedno wzgórze do 466 m. wy-
sokości. Włas, więk. (rządowa) ma roli ornej
8, łąk i ogr. 2, lasu 2 mr.; włas. mniej, roli
orn. 315, łąki ogr. 54, pastw. 42, lasu 181
mr. W r. 1880 było 227 mk, w gminie, 6 na
obsz. dwor. (20 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-
katol.). Par. rzym.-katol. w Kalwaryi pa-
cławskiej, gr.-katol. w Makowej. We wsi
jest cerkiew pod wezw. św. Mikołaja, Za
czasów polskich należała wieś do dóbr koron-
nych w ziemi przemyskiej, Przed zaborem
było wójtostwo tej wsi w posiadaniu Stefana
Łopatyńskiego, 2a przywilejem Stanisława
Augusta z 19 kwiet. 1768 r., z prow. 451 złp.
10 gr. Zajęta 1782 roku i przyłączona
do klucza dobromilskiego. 4.) £.., ob. Zasz-

"czyny. Mac.

- „Leszczyny, ob. Chylońskie pustki,

Por. Kielce, t. IV, 26.|
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Leszczyny pod Wielbarkiem (mylnie), ob.
Lesiny.

Leszczyżna, 0s., pow. sieradzki, gm. Grusz=
czyce, par. Wągłczew, odl, od Sieradza w. 16,
(ob. Zubna Jakusy).
Leszek. ob. Lech.
Lesziniak (niem.), wś, pow. lubawski, ob.

Leszczyniak,
Leszinken (niem.), wś, pow. kartuski, ob.

Leszczynki,
Leszki, zaśc., pow. szawelski, gm. podubi-

ska, 23 dzies. rozl.
Leszkiemie, wś, pow. suwalski, gm. i par.

Wiżajny; odl. 23 w. od Suwałk; ma 11 dm,,
98 mk. Należała do ekonomii rządowej Kada-
ryszki (ob.). Br. Ch.

Leszkin wierch, góra, nad prawym brze-

giem rzeki Stryja, na południe wsi Sopota,
w pow. stryjskim, między potokami Dalanow-
skim (od wsch.) a Majdańskim (od zach.).
Wzniesienie: 712 m. npm. BE

Leszkocz (węg.), ob. Ziskowec.
Leszkomin, folw., pow. sieradzki, gm. Kro-

kocice, par. Małyń, odl. od Sieradza w. 32,
dm. 1, mk. 10.
Leszkowec, ob. Połana Peszkowiec,
Leszkowice, wś nad rz. Wieprzem, pow.

lubartowski, gm. Luszawa, par. Czemierniki.

Leży w niskiem błotnistem położeniu; dokoła
ciągną się obszerne błota. Posiada sąd gm.
okr. IIL. W 1827 r. 49 dm., 475 mk.

'Leszkowice, pow. bocheński, ob. Zięczko-

WĄCE.

Leszkowy al. Zeczkowy, niem. Zetzkau,

włośc. wś, pow. gdański, na lewym brzegu

Wisły, śród żuławy gdańskiej; stąd wiedzie

trakt bity do Gdańska. Obszaru liczy mr.

4403, gbur. 10, zagr. 5, katol. 197, ew. 359,
menon. 2, dm. 37. Parafia Gemlice, szkoła

w miejscu, poczta W. Cędry. Odległość od
Gdańska 4 mile. Pierwszy przywilej, nadany
przez krzyżaków, nie wiadomo którego roku,
potwierdzony przez Zygm. Augusta r. 1552;
wieś posiadała podług niego włók 54, z po-

między tych 6 wolnych sołeckich, od innych

dawali po 2 marki. R. 1410 Konrad Letzkau,

burmistrz gdański, którego rodzina zapewne

stąd się pisała, od krzyżaków najokrutniej za-

mordowany. R. 1458 wojska krzyżackie wś
napadły i do szczętu zburzyły. R. 1626 L.
ponownie spalone przez Szwedów. Istnieje tu

kościół paraf. luterski, który od początku ka-

tolicy posiadali, ale czasu reformacyi zlutrzo-

ny gdański magistrat, jako patron, oddał go

lutrom. Wś L. oddawna była własnością mia-

sta Gdańska. Ki. b,

Leszle, wś, pow. szawelski, gm. szawelska,

17 osad, Ż1 dzies. wybornej ziemi. /. Godi.

„ Leszna al. Czertowka, zaśc. szlach, nad jez.
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Makajcie, pow. trocki, 1 okr. adm., 10 w. od
Trok, I dom, 4 mk. katol. (1866).

Leszna, dobra położone w pow. wilejskim,
l okr. adm., przy trakcie poczt. z Wilna do
Mińska, nad rz, t. n. (por. Domasze); odległe
o w. 7 od st. Mołodeczno kol. żel. libawsko-ro-
meńskiej. Zawierają w sobie folwarki Ogro-
dniki, Karasy i Horowszczyznę (Kowalce); zie-
mi ogółem (z folwarkami) 1560 dziesięcin,
czyli włók 78. R. 1866 wśifolw. miały 40
mk. L. jest odwieczną siedzibą rodziny Sako-
wicezów herbu ,,„Korwin;* przed 270 laty we-
szła prawem posagu w dom Sakowiczów przez
ożenienie się jednego z nich z Danilewiczówną.
Obecnie posiadaczem L. z folwarkami jest Mi-
chał "Tomasz Sakowicz. M. J.

Leszna, jedna z większych wsi w pow. słu-
ckim, w gm. kijewickiej, nieopodal rz. Morocz
i dawnej szosy moskiewsko-brzeskiej, maosad
90 w miejscowości równej, bezleśnej; gleba
dobra. Al. Jel.

Leszna, ob. Ześna i Liszna.
Leszna, Ześna, niem. Zeschna, wś i dobra,

nąd strugą Dobrą, pow. olesiński, o milę od
Oleszna, par. Wachów; 30 bud., 41 dm., 304
mk., 3 młyny, fryszerka. PF. 8.

Leszna, Lesznia, rz, dopływ rz. Biesiedź
w pow. suraskim gub. czernihowskiej.

Lesznia Wola, przys. do Grłogowa.
Lesznica, ob. Leśnica i Leźnica.
Lesznica 1.) wś, folw. i zaśc. mały w po-

bliżu siebie położone, w pow. ihumeńskim, nad
rz. Swisłoczą, w gm. pereżyrskiej, przy drodze
wiodącej z Piasków i Tokarni do Sieniła. Nie-
gdyś własność biskupów wileńskich, część tak
zwanych dóbr baksztańskich, Po roku 1798,
gdy cesarzowa Katarzyna rozdawała ziemie
w [humeńszczyznie swym ulubieńcom, L. do-
stała się gener. Marsztyninowi, lecz w osta-
tnich latach przeszła na własność rodziny Hal-
pertów. W$ posiada osad włócznych 37 i cer-
kiew pounicką; gleba słynie z urodzajności,
łąki są wyborne, młyny obszerne; miejscowość
wzgórkowata, bezleśna. 2.) L.. wś w pow.
ihumeńskim, w gm. pohoskiej, nad rzeczułką
t. n. (Leszczynką ?), wpadającą do Klewy, ma
osąd włócznych 30, grunta piaszczyste, miej-
acowość odludna, poleska; lud trudni się rolni-
ctwem i flisactwem na Berezynie; tędy prze-
chodzi gościniec z Kapłańców do Berezy-
ny. , A. Jelski,

Lesznicka Bardziłówka, wś w pow. ihu-
meńskim, w gm.pereżyrskiej, należała kiedyś
do Lesznicy (ob ), ma osad włócznych 12, opo-
dal droga żelazna libawsko-romeńska, grunta
niezłe, miejscowość bezleśna. Al. Jel,

Lesznig (niem.), ob. Ześnik.
Lesznik, ob. Firdoczka.

'Leszniów (al. Ześniów, po rusku Zeszniw,
al. Ześniw) z Karolówką i Piaskami, mko w pow.

| tu monaster. 
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brodzkim, 19 kil. na płn.-płn.-zach. od sądu
powiat, w Brodach,między 50”11' 30” a50*17
płn. szer. i między 42” 41' a 42” 48 wsch.
dłg. od F. Na wsch. leżą Korsów i Sznyrów,
na płd. Bielawce, Bołdury i Bordulaki, na
zach. Laszków, Szczurowice i Grzymałówka,
na płn. Mytnica (na Wołyniu). Wzdłuż gra-
nicy zach. płynie Styr od płd. na płn. i two-
rzy granicę między mczkiem a Laszkowem i
Szczurowicami. Wzdłuż granicy płd. płynie
Bołdurka (zwana w górnym biegu Berliczką).
Wchodzi ona na granicę ze wsi Bołdur, płynie
na płn. zach, i dzieli się po dwukilometrowym
biegu na dwa ramiona, z których jedno zą-
trzymuje kierunek pierwotny i tworzy dalszą
granicę aż do swego ujścia do Styru, drugie
zaś skręca na płn. zach., potem na płn.,
a przepłynąwszy płd. zach. narożnik mezka
wpada także do Styru. Prawie przez środek
obszaru płynie pot. Słonówka (zwany w gór-
nym biegu Sestratynem). Płynie on od wsch.
z Korsowa, tworzy na małej przestrzeni gra-
nicę, a potem wchodzi w obręb mka, tworzy
t. zw. Stawna Słonówce, wypłynąwszy znie-
go skręca na płn. zach., a płynąc przy końcu
biegu znowu wzdłuż granicy Grzymałówki
wpada do Styru. Doliny potoków są podmo-
kłe torfowiska. Na praw. brzegu Słonówki,
na płn. od stawu leżą zabudowania miejskie,
na lew. brzegu Słonówki grupa domów Piaski;
na płn. od Leszniowa blisko granicy rosyj-
skiej część mka Karolówka. Tutaj wznosi się
Wielka góra do 244 m. Lasy zajmują prze-
ważnie płd, część obszaru (las Gajdzisko). Na
płn. zach. leży mały las Grzymałówka. Włas.
więk, ma roli orn. 588, łąk i ogr. 1084, pastw.
93, lasu 2741 mr.; włas. mniej. roli orn. 2360,
łąk i ogr. 1052, pastw. 204, lasu 5 mr. Wr.
1880 było w L. 187 mk. w gminie, 11 na
obsz, dwors.; w Karolówce 1994 w gminie, 36
na obsz. dwors., a w Piaskach 791 w gminie,
6 na obsz. dwors. Par. rzym.=katol. w L. na-
leży do dek. brodzkiego, archidyec. lwowskiej,
i ma filie w Bołdurach, Chodaku czyli Ryba-
kowej, Komarówce, Kizi, Korsowie i Mytnicy.
Fundowałparafią Mateusz Leśniowski, kaszt.
bełzki, w r. 1637 i nadał ją bernardynom, dla
których także klasztor postawił. (Córka jego
Katarzyna Hieronimowa Charlęska, śścina łu-
cka, sprzedała L. 1641 r. St. Koniecpolskiemu
hetm, w. k.). Kościół murowany, konsekro-
wany r. 1697 pod wezw. św. Mateusza. Par.
gr.-katol. w miejscu, należy do dek. brodzkie-
go, archidyec. lwowskiej. Cerkiew parafialna
pod wezw. św. Mikołaja. W L. jest szkoła
etat. jednoklasowa, Nazwa ornego pola Ma-
nasterzyska każe się domyślać, że niegdyś był

Lu. Dz.
Leszno 1.) wś ifolw., pow. błoński, gm.

Radzików, par. Leszno; odl. 34 w, od Warszawy,
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6 w. od Błonia. Posiada kościół par. dre-
wniany, szkołę początkową, cukrownię, staran-
ne gospodarstwo folwarczne. W 1827 r. było
tu 31 dm., 317 mk.; obecnie blisko 520 mk.
Kościół wL., postawiony w r. 1725 przez
Walentego Łuszczewskiego, podkomorzego s0-
chaczewskiego, b. właściciela dóbr L., z drze-
wa pod gontami, parafian 4490 dusz; szkoła
elementarna 1-klasowa, założona w r. 1806
przez Michała Szymanowskiego, b. dziedzica
L., z uposażeniem, to jest nadaniem na wła-
sność szkoły: domu, 2 morgi gruntu i 6 sążni
kubiez. drzewa, z czego dotychczas szkoła ko-
rzysta; do szkoły uczęszcza rocznie po 150
dzieci obojga płci. Folw. Leszno wraz z fol-
warkami: Białuty, Białutki, Kury i Julinek
(nowo erygowany), mają rozległości mr. m.
np. 2850; w tem lasu sosnowego wysoko-
piennego zdatnego na budulec mr. 540 a w za-
gajnikach, zarośląch mr. 660; grunt przewa-
żnie pszenny, gospodarstwo wzorowe, na fol-
warkach sadzą do 260 mr. buraków do pobli-
skiej cukrowni Michałów. L. z przyległościa-
mi było niegdyś w posiadaniu Łuszczewskich,
Górskich, Szymanowskich, następnie Piotrow-
skich, Na cmentarzu grzebalnym, odległym
ode wsi przeszło 300 sążni, porosłym sośniną
iutrzymywanym starannie, znajduje się po-
mnik w rodzaju małej kaplicy, postawiony
proboszczowi $. p. ks. Kazimierzowi Wyso-
ckiemu, zmarłemu w r. 1878, który przez lat
42 zarządzał tą parafią. Przy kopaniu funda-
mentów pod tę kaplicę znaleziono kilka urn
okręconych w miecze obosieczne, z dwoma na-
czyńkami glinianemi i różnemi przedmiotami
brązowemi: było więc cmentarzysko przed.
chrześciańskie, Obecnie dobra L. są w posia-
daniu Jana Bersohna, który własnym kosztem
założył szosę z L. do Błonia. St. p. w Błoniu.
Cukrownia tutejsza, zwana Michałów, założo-
na w 1849 r. (J. Bersohni spół.), ma obrotu
rocznego 103000 rs., robotników miejscowych
200 z płacą 15000 rs.; materyału wychodzi za
62000 rs. Wartość zakładów 200000 rs. 2.)
L., wś, pow. łęczycki, gm. Witonia, parafia
Strzegocin (Łaski, Lib. ben. I, 486). Leży
przy szosie z Kutna do Łęczycy, ma ogólnej
przestrzeni mr. 1218; w tem ziemi ornej mr.
1180, lasu mr. 20, uwłaszczonych mr. 18; dm.
18, mk. 306. W 1827 r. 26 dm., 287 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. L.-Wielkie
rozl.mr. 1305, grunta orne i ogr. mr. 928, łąk
mr. 115, pastw. mr. 186, lasu mr. 30, nieuż.
i plące mr. 46, bud, mur. 18, z drzewa 13;
płodozmian 4-polowy. Wiatrak. WŚ L.-Wiel-
kie osad 35, z grun. mr. 201. 3.) ., kol. nad
rz. Ner, pow. łęczycki, gm. i par. Grabów
(Łaski, Lib. ben. I, 362), odl. od Łęczycy w.
18; dm, 17, mk. 149. Według Tow. Kred.
Ziemsk, folw. L. (i kol. z wsią Białogóra)i

Słewnik geograficzny. Tom V. == Zeszyt 51.
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| podług wiadomości z r. 1866 rozległy mr. 842,
grunta orne i ogr. mr. 339, łąk mr. 156, pastw.
mr. 150, lasu mr. 26, zarośli mr. 84, nieuż.i
place mr. 85. Folw. powyższy jest własno-
ścią częściową 16 posiadaczy, Wś Białogóra
osad 4, z grun. mr. 129. Łaski w swojem
Lib. ben. (II, 435) wymienia jeszcze wś L.
w par. Goraj. 4.) L., wś, pow. przasnyski,
gm. Karwacz, par. Przasnysz, odl. o 4 w. od
Przasnysza. Ma szkołę, wiatrak, karczmę, 56
dm., 614 mk., 1815 mr. gruntu i 32 nieuż.
W 1827 r. 38 dm., 285 mk. Dobra L. skłą-
dają się z folwarków: L.i Annopol, wsi: L.,
Annopol i Osieczyzna; od Ciechanowa w. 21.
Rozl. wynosi mr. 1473; folw. L.: grunta orne
i ogr. mr. 683, łąk mr. 90, pastw, mr. 16, lasu
mr. 158, nieuż. i plące mr. 34, razem mr. 981,
bud. mur. 7, zdrzewa 18; folw. Aunopol: grun-
ta orne i ogr. mr. 314, łąk mr. 23, pastw. mr.
2, lasu mr. 1385, nieuż. i place mr. 18, razem
mr. 492; bud. mur. |, z drzewa 8; płodozmian
ll-polowy; browar piwny i pokłady torfu.
Wś L. osad 96, z grun. mr. 832; wś Annopol
osad 8, z grun. mr. 8; wś Osieczyzna osad 8,
z grun. mr. 39. Sob. i Br, Ch.

Leszno, ob. Zeszna.
Leszno, niem. Z4ssa, miasto, pow. wschow-

ski, położone pod 51950 szerok. płn. i pod
34” 14 dłg. wschodniej od Ferro, o 7 kil. od
granicy szląskiej, 68 kil. od Poznania; na
gruncie bagnistym, w okolicy płaskiej. Mia-
sto jest bardzo ubogie w wodę; woda, która
się rurami sprowadza z zewnątrz, także nie
jest dobra do picia, gdyż zawiera za wiele czą-
stek wapna, sody i magnezyi. L. jest punktem
zetknięcia się kolei żelaznej poznańsko-wro-
cławskiej i kolei leszezyńsko-hausdorfskiej
(Lissa-Hausdorfer-Eisenbahn), W roku 1881
było 11758 mk., 6071 ew., 3836 katol., 1838
żydów; w r. 18676 było 11085 mk.; w r. zaś
1871: 818 dm, 10516 mk.; 5662 ew., 2965
katol, 1889 żydów. Siedziba budowniczego
powiatowego; komisarza obwodowego i inspe-
ktora szkólnego; główny urząd celny; urząd
katastrowy; filia banku cesarskiego (Reichs-
banknebenstelle). Sąd ziemiański; sąd okrę-
gowy; trzech jest obrońców prawnych i nota-
ryuszy. Do sądu ziemiańskiego leszczyńskie-
go należą sądy okręgowe; w Bojanowie, Wscho»
wie, Grostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu
i Szmiglu., Przed reorganizacyą sądową w L.
był sąd powiatowy kolegialny. Dwa kościoły ©
protestanckie: koś. św. Krzyża, parafialny,
należy do dyec. leszezyńskiej; koś. katol. paraf,
dekan. wschowskiego Gimnazyum filologicz-
ne protestanckie, założone w połowie XVI w.;
kilka szkół elementarnych; wyższa szkoła żeń-
ska; zakłąd preparandów do seminaryów nau-
czycielskich; w r. 1871 było 1300 analf,
Mieszkańcy okoliczni trudnią się przeważnie

12
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rolnietwem i hodowlą bydła; mk. miejseowi
zaś handlem skórami, zbożem, okowitą, winem
węgierskiem, i przemysłem; znaczna jest liczba
kuśnierzy i młynarzy (17 wiatraków, jeden
młyn parowy). Fabryki są maszyn, cygar,
skór, zapałek, francuskich kamieni młyńskich,
trzy cegielnie pierścieniowe; w okolicy cegiel-
nia i 4 gorzelnie. W mieście są wodociągi i
gazownia. Sześciu jest lekarzy; czterech we-
terynarzy; trzy apteki. Miejska kasa oszczę-
dności, licząca przeszło 2000 książeczek; kasa
pożyczkowa (około 1200 członków); towarzy-
stwo agronomiczne. Urząd pocztowy pierw-
szej klasy, stac. telegr. w mieście; druga st.
na dworcu kolei żelaznej; st. kol. żel. pomiędzy
Poznaniem a Wrocławiem. Poczta osobowa
do Jarocina (idzie tu i kol. żel. drugorzędna,

75700 metrów długa, z 5 stacyami) i Krzywi-
nia; poczta karyolkowa do Święcichowy. Go-
ściniec prowadzi z L. do Rydzyny, Krzywinia,
Gostynia, Wschowy. Jeszcze w r. 1811 mia-
sto opasane wałem miało dm. 760, 5726 mk.;
w r. 1837 liczyło 8667 mk.; z których 5197
chrześcian, 3470 żydów. Na początku wieku
b. miasto zdobił piękny zamek, ratusz, kilka
szpitali, dom sierot, lejarnia dzwonów; oprócz
utrzymujących się jeszcze obecnie fabryk były
fabryki cykoryi, safianów, pojazdów. Zanim
do Królestwa kongresowego zaprowadzono sy-
stem prohibicyjny, w L. mieszkało wielu su-
kienników i tkaczy, którzy się następnie pra-
wie wszyscy przenieśli do Królestwa. L. jest
gniazdem rodziny Leszczyńskich, herbu Wie-
niawa. Rafał Leszczyński otrzymał pierwszy
w nagrodę za liczne zasługi od cesarza Fry-
deryka III r. 1476 tytuł hrabiego na Lesznie,
które wówczas jeszcze wsią było. Dopiero
w następnym wieku r. 1547 inny Rafał, kasz-
telan przemęcki, uzyskał od ZygmuntaI przy-
wilej, na mocy którego L. zostało miastem,

z prawem niemieckiem. Tenże sam dziedzic,
zbadawszy w poznańskiej szkole Lubrańskiego
zasady reformacyi, uległ wpływom nauczycie-
la Endorfina, przyjął wyznanie Braci Czeskich
i oddał im r. 1550 kościół katolicki farny ze
wszystkiemi funduszami. Kościół ten zapewne
istniał już w XV wieku, bo trudno przypuścić,
jak słusznie twierdzi Łukaszewicz, aby zna-
komita rodzina Leszczyńskich nie miała posia-
dać kościoła we własnej siedzibie ku wygodzie
i duchowej potrzebie; dowody są na to, że ko-
ściół w połowie XVI wieku już był murowa-
ny. Bracia czescy zatrzymali go do r. mniej
więcej 1654. W r. 1650 już Szołdrski, bi-
skup poznański, upomniał się o zwrot kościoła
dla katolików. Za wstawieniem się zaś Bogu-
sława Leszczyńskiego, podskarbiego w. koron-
nego, ówczesnego dziedzica L., biskup pozosta-
wił go Braciom Czeskim, dopóki sobie nowego nie
wybudują. Dla braku funduszów, a może i ze 
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złej woli odwlekali budowę dość długo; otrzy-

mawszy później pomoc pieniężną od różnych

zborów protestanckich, dokonali dzieła i od-

dali dawny kościół katolikom za panowania

Jana Kazimierza, krótko przed wojną szwedzką,

zapewne r. 1654. Przychylność Leszczyńskie-

go w wieku XVI dla protestantyzmu sprowa-

dziła wielu protestantów z Niemiec, którzy,

obok gminy katolickiej i istniejącej już gminy

protestanckiej Braci Czeskich narodowości pol-

skiej, utworzyli drugą gminę protestancką nie-

miecką. Po bitwie pod Białą Górą w wojnie

trzydziestoletniej kilkaset rodzin czeskich i

morawskich schroniło się po r. 1620 do L.

Miasto na tem zyskało, gdyż nowi mieszkań-

cy, przybywszy z całem mieniem, nową siedzi-

bę wzbogacili; liczne wzniosły się murowane

gmachy; przemysł, rzemiosła się rozwinęły.

Bracia Czescy wpłynęli nadto na podźwignie-

nie oświaty. Jeszcze w r. 1555 Rafał Lesz-

czyński założył szkołę elementarną; odnowił

i uposażył ją r. 1604 Andrzej Leszczyński,

wojew. brzesko-kujawski; wreszcie Rafał Le-

szezyński, wojew. bełzki, przekształcił na

szkołę wyższą czyli gimnazyum r. 1620. Wy-

znaczył obfite fundusze na utrzymanie rektora
i nauczycieli; na alumuat dla dwunastu ubo-

gich uczniów. Pomiędzy znakomitymi rekto-

rami zakładu wymieniają uczonych mężów,
jako to: Jana Rybińskiego, Audrzeja Węgier-
skiego, a mianowicie: Jana Amosa Komeniu-

sza, autora dzieła: „„Orbis sensualium pictus.'*

W r. 1633 założono w mieście także drukar-
nię, która przez długie lata nie ustawała w
czynności, L., które w tym czasie zakwitnęło

pod rozmaitemi względami, nauką, oświatą
i zamożnością, wkrótce srogich doznało klęsk

w czasie wojen szwedzkich. R. 1656 Szwedzi,

podstąpiwszy pod miasto,zajęli je, a mieszkań-

cy, którzy w znacznej ilości byli cudzoziemea-

mi i różnowiercami, zapominając o wdzięczno-

ści, którą winni byli nowo przybranej oj-

czyźnie, przeszli na ich stronę. Gdy zaś po

niejakim czasie szczęście wojenne opuściło na-
jezdników, Piotr Opaliński, wojew. podlaski,
podszedł pod miasto z wojskiem polskiem. Pod-
burzeni przez Komeniusza mieszczanie wezwali
załogę szwedzką do obrony, która jednakże
doznała porażki, i wtedy około 4000 mieszczan
wraz z magistratem i Szwedami uszło do Szlą-
ska. Zwycięscy weszli do miasta 29 kwieinia
r. 1656, zrabowali je i spalili. Wtedy kościół
parafialny stał się także pastwą płomieni. Po-
nieważ zaś mieszczanie leszczyńscy wywołali
pożar, pobudzając Szwedów do walki, zobowią-
zali się kościół odbudować własnym nakła-

dem; nie zaraz jednakże dotrzymali przyrze-
czenia, bo jeszcze r. 1685, podług wizyty bi-
skupa poznańskiego Tholibowskiego, kościół
był zruinowany igruzami otoczony; wkrótce
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potem go rzeczywiście zrestaurowano.  Lesz-
czyńscy, pragnąc w tymże czasie zabezpieczyć
mieszkańcom protestanckim swego miasta wol-
ność odprawiania nabożeństwa według obrząd-
ków ich wyznania, powiększyli r. 1671 dochód
proboszcza leszczyńskiego o 800 złotych ów-
czesnych, Łukaszewicz w historyi kościołów
dyecezyi poznańskiej (II p. 293) przytacza in
extenso cały w tej mierze układ. W czasie
pożaru r. 1656 spłonęły z Gdańska sprowa-
dzone zwłoki Krzysztofa Arciszewskiego, za
Władysława IV generała artyleryi, który
sławę wojenną zjednał sobie w Brazylii i któ-
ry przez czas niejaki był admirałem holender-
skim. W kilka lat po nieszczęściu, jakie mia-
sto dotknęło, poczęło się dźwigać z gruzów;
ludność, która uszła, powróciła; szereg nowych
wzniósł się budynków, dobrobyt się odradzał.
Ale już wkrótce nowe nieszczęście na miasto
spaść miało za panowania Karola XII. Miesz-
czanie leszczyńscy, poczuwając się do wdzięcz-
ności dla swych dziedziców Leszczyńskich, po-
pierali tychże stronnietwo. Król Stanisław
Leszczyński, ostatni potomek rodu, przybył
przeto z Saksonii, rozesłał w marcu roku
1707 uniwersały i ogłosił za buntowników
tych, co przystąpili do związku lwowskiego.
W skutek tego stronnictwo saskie rozpoczęło
prześladować mieszkańców leszczyńskich. R.
1707 16 lipca oddział zbrojny, złożony z Niem-
ców i różnej zbieraniny pod dowództwem puł-
kownika Szulca wpadł do miasta,i Szulc za-
żądał ogromnej kontrybucyi, inaczej miasto
spali. Na usilne prośby zniżył kontrybucyą
na 7500 tal., oprócz haraczu na żydów nałożo-
nego. Gdy znaczną część sumy złożono i upro-
szono zwłokę kilkodniową do wypłacenia re-
szty, dowódzca cofnął się; odebrawszy zaś za-

ległość, zażądał jeszcze 2500 tal. i 1000 duka-
tów dla siebie, oprócz mnóstwa przyborów
wojennych i wiktuałów. Znaczna część ludno-
Ści uszła znowu do Szląska; zamożniejsi mie-
szczanie dostarczyli pułkownikowi Szulcowi
wszystkiego, czego żądał. Pomimo to niena-
syeone żołnierstwo wpada 29 lipca do miasta
i zrabowawszy je do szczętu, na czterech ro-
gach zapala. Wtedy i kościół parafialny pono-
wnie się spalił, Nowy grom uderzył w nie-
szczęśliwe miasto już r. 1709, gdyż kupcy ży-
dowscy przywożący skóry z Rusi roznieśli mo-
rową zarazę za pośrednictwem lekkomyślnych
studentów, którzy ich napastowali za miastem.
Kilka tysięcy mieszkańców padło ofiarą choro-
by. Pomimo to, gdy w kraju zapanował zno-
wu spokój, i L. wnet znowu ódbudowano,
w krótkim stosunkowo czasie, staraniem no-
wych osadników, mianowicie niemieckich, fa-
bryki pomnożono, rzemiosła i handel zakwi-
tnęły, W tymże czasie L. po raz ostatni uj-
rzało swego ukoronowanego dziedzica, Król  
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Stanisław pizybył tu r. 17388 po śmierci Au-
gusta II we wrześniu potajemnie z Francyi
w towarzystwie jednego tylko francuza Dau-
delot, przebrani za kupców. Na króla czekali
już w L. margrabia Monti i nauczyciel króla,
przebrani za księży. Wszyscy następnie po-
Śpieszyli do Warszawy. Kościół paraf, już był
odbudowany około r. 1737, o czem wspomina
wizyta Wolińskiego z tegoź roku, przytoczona
przez Łukaszewicza. Z upadkiem sprawy Le-
szczyńskich w Polsce, kiedy król Stanisław
jako książę lotaryński stale się osiedlił we
Francyi, sprzedał tenże L. z tytułem hrabstwa
wraz z innemi majętnościami Aleksandrowi Jó-
zefowi Sułkowskiemu, łowczemu nadwornemu
litewskiemu r. 1738; stąd utworzyła się pó-
Źniej ordynacya rydzyńska książąt Sułko=
wskich. Nowy pożar nawiedził miasto r. 1767,
przy którym blisko 1000 zabudowań spłonęło;
poczem skarb rzpltej, król pruski i obywatele
znacznemi składkami tak dalece miasto wspar-
li, że wkrótce znowu mogło się zabudować.
Handel jednakże odtąd wyszedł prawie cał-
kiem z rąk chrześciańskich; żydzi go wyłącznie
dla siebie zagarnęli, Okropniejszy jeszcze pu-
żar obrócił w perzynę całe miasto 2 czerwca
1790 r. oprócz pałacu, kościoła kalwińskiego i
kilku domów; wtedy i kościół katolicki para-
fialny raz jeszcze zniknął w płomieniach. Dzie-
kan kolegiaty poznańskiej św. Maryi Magda-
leny kś. Szymon Trzepaczyński, nominat pro-
boszcz leszczyński, podniósł go z gruzów. Mie-
szkańcy, zubożeli przez pożar, rozproszyli się po
większej części po sąsiednich miejscowościach.
Dopiero w lat kilka znaczna część zniszczonego
miasta znów stanęła, zwolna przybywały oka-
załe budynki, powracała zamożność. Na po-
czątku wieku bieżącego w L. przez dłuższy
czas miało być 90 wiatraków. Za panowania
Zygmunta III i Władysława IV mieszkała tu
poetka polska, nazwiskiem Anna Memorata,
pochodząca z Qzech, należąca do wyznania
braci czeskich; pisywała po łacinie, podpisując
się: „Anna Memorata, virgo polona'*. Kościół
katol, paraf. mieścił od XV w. groby familijne
Leszczyńskich, Wizerunki członków tej ro-
dziny zdobiły ściany jego w XVI do połowy
XVII w. Pożary następne pochłonęły prawie
wszystkie pamiątki. Dwa się tylko obrazy
utrzymały: przy ołtarzu św. Krzyża jest ni-
sza, w której widzimy jeszcze portret Wacła-
wa Leszczyńskiego, a w drugiej niszy przy
ołtarzu Matki Boskiej jest portret Leszczyń-
skiej, siostry Wacława. Tablice są umieszczo=
ne przy wizerunkach z napisami łacińskiemi;
na jednej czytamy, że tu spoczywają zwłoki
Wacława Leszczyńskiego, zmarłego około r.
1505, zwłoki tu przeniesiono r. 1682; na dru-
giej zaś, że grobowiec ten zawiera kości Rafa-
ła Leszczyńskiego, kasztelana przemęckiego
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wraz zżoną i potomstwem około r. 1603 tu
złożone, Dawniej w parafii leszczyńskiej były
jeszcze kościoły: 1) Śpitalny św. Ducha, wy-
stawiony przez Zofią z Bnina Leszczyńską w r.
1645, który dwa razy spłonął, podczas wojny
szwedzkiej za Jana Kazimierza i r. 1707. Po
drugim pożarze już go nie odbudowano. 2) Ko-
ściół we wsi Łasocicach, dawnej posiadłości
Leszczyńskich. Kościół ten pierwotnie para-
fialmy już był wystawiony w XV w. Za pano-
wania Zygmunta Augusta Leszczyńscy oddali
go swym spółwyznawcom braciom czeskim,
którzy go używali blisko sto lat do r. 1652.
Gdy go katolicy odebrali, afiliowano go ko-
ściołowi w L. Po okupacyi pruskiej ludność,
od wieków przeważnie cudzoziemska, a miano-
wicie niemiecka, z gotowością przyjęła nową
organizacyą. O ile miasto usposobienia jest
niemiecko- pruskiego, tego dowody złożyło
w czasąch wewnętrznych rozruelów, jako to

r. 1848, kiedy niemieccy mieszczanie z zacię-
tością walczyli przeciw objawom ludności pol-
skiej. Tu jednak od r. 1834 do 1840 wycho-
dził „Przyjaciel ludu'', Teraz w L. ludności
czysto-polskiej już się tylko liczy na setki.
Dobra leszczyńskie (ob. Antonin, niem. Antonin-
hoj) przeszły przed kilkunastu laty w ręce
niemieckie. Monografią miasta L. wydał dr.
Stan. Karwowski. M. St.
Leszno 1.) wś, pow. brodnieki, ob. Zeźno.

2.) Ł., posiadłość z młynem, pow. toruński,
nad strugą Bielicą, przy granicy pow. brodni-
ckiego. Obszaru liczy ornej roli hekt. 67, łąk
18, pastw. 30, nieuż. 1, wody 2, ogółem ob-
szaru hekt. 120, bud. 8, dm. 2, katol. 30, ew.
21. Par. Chełmonie, szkoła Elgiszewo, poczta
Kowalewo. Właścicielem tych dóbr jest rząd
pruski, rządcą nadleśniczy Kuntze, dzierżawcą
młyna M. Piński. 3.) L., dok. Zisno, Lissa,
niem. Zeszno, dobra, pow. kartuski, w okolicy
lesistej. Obszaru liczy roli or. hekt. 71, łąk
10, pastw. 4, lasu Ż, ogółem obszaru 91.10
hekt., katol. 36, ew. 12, dm. 4. Par.i poczta
Kartuzy, szkoła Kiełpiń. Odległość od Kartuz
pół mili. WŚ L. oddawna należała do klaszto-
ru 00. kartuzyan w Kartuzach. Powstała na
klasztornych wykarczowanych lasach w XV
al. XVI w. Ojcowie utrzymywali tu głównie
owczarnię. R. 1565 zowie się dobrami, do któ-
rych łąki smętowskie należały. R. 1670 zapi-
Sano: L., ubi est ovile. R. 1747 jedyny ztej
wsi opilio (owczarz) płacił proboszczowi kolę-
dy 6gr. Po okupacyi pruskiej zostały te do-
bra na własność rządu zajęte, r. 1844 odprze-
dane. Obecny posiadacz Gruchałła. 4) L. W.,
niem. Gr. Leschno, wś, pow. olsztyński na
Warmii, st. poczt. Wartembork, par. katol.
Bartołty; 1857 r. 168 mk. 5.) £. M., niem.
Kl. Leschno, leśn. król., pow. olsztyński na
Warmii, stacya pocztowa Wartembork, parafia 
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katolicka Bartołty; 1857 r. 6 mieszk. 6.) Ł.,
ob. Ześno. Kś, F.
Lesznowola l.) zwana też Ześnowola, wś,

pow. warszawski, gm. Nowo-Iwiczna, par. Pia-
seczno, leży 4 w. w zach.-płn, stronie od Pia-
seczna. W 1827 r. 26 dm., 157 mk., wś rząd.
Folw. Lesznowola z nomenklaturami Podgórze
i Janczewice lit. A (z wsiami: L., os. Podgórze
i kol. L.), rozległy mr. 580: grunta orne i ogr.
mr. 467, łąk mr. 54, pastw. mr. 26, lasu mr.
9, nieuż. i place mr. 24, bud. mur. 8, z drzewa
7. WŚ L. os. 42, z grun. mr. 358; os. Podgó-
rze 0s. 1, z grun, mr. 19; kol. Lesznowola os.
9, z grun. mr. 5l. 2.) L., wś, pow. grójecki,
gm. Kobylin, par. Worów. W 1827 r. należa-
ła do par. Prażmów i miała 22 dm., 251 mk.
Dobra L. składają się z folw. L. i Zakrzew, wsi
L. (por. Chudowoła); rozległe mr. 729: folw. L.
grunta or. i ogr. mr. 164, łąk mr. 26, lasu mr.
2, nieuż. i place mr. 15, razem mr. 207, bud,
mur. 4, z drzewa 12, płodozmian 7-polowy;
folw. Zakrzew grunta orne i ogr. mr. 367, łąk
mr. 65, lasu mr. 70, nieuż. i place mr. 20, ra-
zem mr. 522, bud. mur. 3, z drzewa 3, płodo-
zmian 12-polowy; 2 młyny wodne i pokłady
torfu. WŚ L. os. 44, z grun. mr. 440. Staro-
stwo lesznowolskie niegrodowe, w wojew. ma-
zowieckiem, ziemi warszawskiej, 1771 r. posia-
dał Wojciech Jakubowski, pułkownik wojsk
kor., a następnie brygadyer wojsk francuskich,
który z niego opłacał kwarty złp. 255 gr. Ll,
a hyberny złp. 266 gr. 14. Na sejmie warsza-
wskim zs. 1778 stany rzpltej nadały toż sta-
rostwo w emfiteutyczne posiadanie temuż Ja-
kubowskiemu wraz z dzierżawą wereszkowską

i wilezkowską w ziemi wyszogródzkiej.
Leszowce, wś w zach. stronie pow. miń-

skiego, w gm. pierszajskiej, opodal rz. Bara-
nówki, ma os. 15; miejscowość wzgórkowata,
bezleśna; okr. polic. rakowski. _ Al. Jelski.

Lesztine, węg. Zestytne, wś w hr. orawskiem
(Węg.), kościół ewang. paraf., 450 mk.
'Leszuki, mały zaśc. w pow. mińskim, okr.

polic. kojdanowskim, w par. katol. kojdano-
wskiej, nad rzeczułką, ma os. 2, grunta dobre;
miejscowość górzysta. A, Jelski.

Leszyce, Wielkie i Małe, niem. Deschitz, wś i

gm., pow. bydgoski, 2 miejsc.: a) L. Wielkie,
b) L. Małe, wsie; 6 dm., 78 mk.; 65 ew., 13
katol.; 28 analf. Poczta najbliższa w Wielkiej
Nowej wsi; st. kol. żel. i tel. w Bydgoszczy.
Leszyn (dok.), ob. Łasin i Łasińskie jezioro.
Leszyszki, zaśc. szlach. nad jez. Giełoną,

pow. wileński, 3 okr. adm., o 58 w. od Wilna,
l dm., 5 mk. katol, (1866).

Leta, rzeczka w pow. częstochowskim, gm.

Huta Stara, pod młynem Kazimierzów.
Letanka, rz., dopływ Wilii z praw. strony,

uchodzi poniżej Świętej.
Letanowce, niem, Zethensdorf, węg. Lethan-

 

 



Let

falva, wś w hr. spiskiem (Węg.), w dorzeczu
Hornadu, w dystrykcie szczawnickim, na płd.
od Czwartku, na płd. zach, od Lewoczy, a na
płn. zach. od spiskiej Nowejwsi (Igló), przy
drodze kolei żel. bogumińsko-koszyckiej. We
wsi wznosi się piękny, starożytny kościół łac.
pod wez. Wszystkich Świętych. Rok erekcyi
niewiadomy. Metryki poczynają się r. 1740.
W miejscu liczy par. dusz rz.-katol. 689, nieun.
84, żyd. 6, razem 779. Do parafii tej należą
Hoduszowce (ob.), Tomaszowce z kościołem fi-
lialnym, Harnutowce (ob.) i Tybe (curia), Cała
par. liczy dusz rz.-katol. 1329, ew. 6, nieun.
166, żyd. 37, razem 1538. Ostatnia poczta
spiska Nowawieś (1gló). W obrębie tej wsi
wznosi się znaczne wzgórze 776 m. (Fuchs),
dziś Klasztorzyskiem zwane. Z powodu rozle-
głego widoku ku płn., wsch. i zach. zwie się
także Schauberg, po łac. „„Mons speculationis'.
W czasie pierwszego napadu Tatarów (1241 r.)
schronił się Jordan, żupam spiski, wraz z ry-
cerstwem i ludem na tę górę i tutaj się obwa-
rował. Po ustąpieniu wroga opuścili oni z po-
wodu braku wody to schronienie 1245 r. (Ob.
Wagner: Annal. Scepusii sacri et profani, IL,
8, 9); osiedli z początku niedaleko Soboty spi-
skiej (Greorgenberg), potem na górze wznoszą-
eej się naprzeciw spiskiego zamku. Atoli i to
miejsce opuścili dla tej samej przyczyny i nad
potokiem lewockim (ob.) założyli dzisiejsze
miasto Lewoczę (ob.). Góra zaś Schauberg
uzyskała nazwę: „Lapis refugii*, po niem.
„Zufluchtstein*, po pol. „Chowka*. Oprócz
tego, ponieważ znajduje się na obszarze gminy
Letanowiec, spotykamy w dokumentach na-
zwy: „Mons Lethon, Lapis Lethen, Hledon,
Lethonken, Lethonkó*. Otóż Jordan, obwaro-
wawszy się na niej, wystawił tutaj zameczek,
a obok niego kaplicę św. Jana Chrzeiciela,
„Capitulum Lapidis refugii* i kilka chat mie-
szkalnych. Tutaj pozostawał on do r. 1245.
Skoro po powtórnym uapadzie Tatarów w r.
1285 zapanował spokój; wtedy r. 1299 Mar-
cin, pleban żakowiecki, nakłonił 24 plebanów
kapituły spiskiej „de fraternitate XXIV rega-
lium oppidorum''* do założenia klasztoru kartu-
zów na tej Hledońskiej górze (Fejćr, Cod. di-
plom. Hung. VIII, część I, 193). Sprowadzono
więc dwu braciszków z zakonu kartuzów; na-
stępnie wybrano poselstwo, w skłąd którego
weszli: Heidenreich (Heinrik) z Lewoczy, Wer-
ner z Odoryna, Hermann z Lubicy, Marcin

z Zakowiec i owi dwaj braciszkowie kartuscy,

do Jordana, który wraz z wójtami i przysiężny-
mi Sasów spiskich, w dzień $, Michała w Lewo-
czy na tę fundacyą zezwolił. (Fejer, Cod. dipl.
Hung. t. VI, cz. 2, str. 210). Fundacyą tę za-
twierdził tego samego roku (1299) 19 grudnia
Jakób z Farkassy, proboszcz i biskup spiski,
ulubieniec królów węgierskich: Jędrzeja i
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Wacława. Przeprowadzenie budowy polecono
Marcinowi żakowieckiemu. Staraniem jego i
wspólnym zachodem wszystkich 24 parafij,
założono w r. 1805 fundamenty pod oratoryum
św. Jana Chrzciciela. Pierwszym przełożonym
obecnym przy budowie kościoła i klasztoru
był ojciec Andrzej, profes klasztoru cyzkiego
(Oitium, Zeiz, Cyza w Styryi). Za jego to
przełożeństwa stanął nie tylko kościół, lecz
także kilka cel dla mnichów. W r. 1307 przy-
było kilku braciszków z cyzkiego klasztoru,
których przełożonym był Konrad. Tenże Kon-
rad miał napisać po łacinie początkową histo-
ryą tego klasztoru. Liczne nadania wzbogaci-
ły go wkrótce. W r. 1307 król Karol Robert
nadał mu oprócz góry Hledońskiej z przyle-
głościami i ziemią, dawnym murem fortecznym
obwiedzionej, także ziemie naokoło tejże góry
rozpościerające się na trzy strzały z łuku
(Zipser Anzeiger, 1866, str. 29). W r. 1310
mistrz Farkassy nadał na rzecz kościoła las
w Brzeźnie i wieś Falkenstein, W tymże roku
przypadła klasztorowi dziesięcina z Schiitten-

feld pod Czwartkiem. W r. 1311 właściciel
Słowiańskiej Wsi (Wiinschendorf), Jam, syn
hr. Dytrycha, zapisał tymże kartuzom 3 grzy-
wny rocznie z tej wsi pobierać się mające.
W tymże roku Tomasz arcybiskup ostrzyhom-
ski zatwierdził darowiznę Pawła, proboszcza
spiskiego z św. Marcina, składającą się z dzie-
sięciny i 40 mr. pola. W r. 1321 darował kla-
sztorowi hledońskiemu Dyonizy z hr. Bogume-
rów na Liptowie, mnich kartuski, wieś spiską
Szuniawę (Schónau). Dwa lata przedtem, r.
1319 (10 maja) mistrz Kokosz, syn Rykolfa
z Łomnicy, pan na Niedzicy, nadał ż przyzwo-
leniem królewskiem wsi własne: Heimburg
(w okolicy Tarczy), wymienioną później za
Kolezę, następnie Frankową i Lechnicę temuż

klasztorowi. Nadanie to zatwierdził król Ka-
rol r. 13820 (Bel, Prodromus, 118). Wielkim
dobrodziejem tego zakonu był w r. 1396 Wła-
dysław, biskup tynnyneński. Rozszerzył bo-
wiem budowle, darował wsi Harnutowce (Ar-
noldfalva) i Frankową (Frankenau), jako teź
swoje dochody z Rokus i Farkaszowiec. W r.
1404 uwolnił spiski nadżupan Jerzy zakon
klasztoru hledońskiego od wszelkich podatków
i danin. Rownież król Zygmunt darował mu
r. 1412 z trycatku lubowelskiego sukno i inne
dochody, a r. 1425 uwolnił go od danin, które
był obowiązany składać królewskiej komorze.
W r. 1449 Jan Kisztner sprzedał temuż kla-
sztorowi za 28 złr. część wsi Stosz. W r. 1436
za przeora Michała (11-go z kolei) husyci złu-
pili i spalili klasztor. Mnisi schronili się do
innych klasztorów. W r. 1454 zakupił Kry-
styan proboszcz z Wierzbowa, dla podupadłego
klasztoru, w celu utrzymania braciszków, pola
naokoło Lewoczy i trzy winnice w Syksowie.
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Podobnież ich uposażył przeor Gabryel, obra-
ny r. 1463. Do odbudowania i odnowienia
klasztoru przystąpił dopiero przeor Mikołaj r.
1478, którego wspierał król Maciej. Niejaki
Jerzy Leudeschitt z Lewoczy zapisał testamen-
tem klasztorowi dom i cztery winnice w Lisz-
ce. Jam III, 17-sty przeor, obrany r. 1492,
zbudował kaplicę zewnątrz klasztoru i pier-
wszy most na Hornadzie, jako też założył koło
klasztoru stawy. Szczepan Mariassy darował
klasztorowi r. 1503 młyn i staw rybny w Smi-
żanach (Schmógen). W r. 1506 za przeora Jo-
doka, obranego r. 1500, Jadwiga, wdowa po
Stefanie Zapolyi, odwiedziła klasztor, poczy-
niła bogate darowizny dla utrzymania mni-
chów, kazała wykopać również koło Smiżan
staw rybny i darowała klasztorowi cztery
winnice nad Toryską. Od króla Ludwika II
otrzymał klasztor w darze sól i sukno. Wojna
między Zapolyą i Ferdynandem przyprawiła
klasztór o ciężkie szkody, tak, że w r. 1530
przeor Piotr był zmuszony zastawić u Kież-
marczan dobra klasztorne. W r. 1534 Maciej
Boże zdobył klasztor, splądrował i zburzył, a
jak Lubicka kronika podaje, Lewoczanie do
szczętu go zniszczyli. W r. 1543 został zakon
całkiem rozwiązany. Pustelnicy schronili się
do Czerwonego klasztoru. Ostatnim przeorem
był Marcin Ursinus. W r. 1565 Maksymilian
przeniósł dobra zburzonego klasztoru na spiską
kapitułę, co później r. 1767 Marya Teresa za-
twierdziła. Szczyt tej góry zdobią dziś tylko
zwaliska. Czyt. $. Weber: „„Zipser Geschichts-
und Zeitbilder*, Leutschau 1880. Br. Grusta-
wicz: „U stóp Pienin*, w Bibl, Warsz. 1882,
t. II1III. Janota: „Zapiski o zaludnieniu do-
lin Dunajca i Popradu na Śpiżu*. Kraków
1864. B. $.: „Lapis refugii. Nach der Leut-
schauer Chronik u. anderen Quellen*, w „Zip
ser Anzeiger* 1866, Nr. 8. J. Hradszky: Die
Kinfalle der Mongolen in Ungarn und der Zu-
fluchtstein in der Zips*, w Jahrb. des ung.
Karpathenvereins, 1875, t. II. Ks. Załęski:
„Czerwony Klasztor", Kraków 1880. Br. G.
Letawa, ob. Zatawa.
Letce 1.) Wielkie, dobra, pow. witebski,

przy drodze żel. dynebursko-witebskiej, o 15
w. od Witebska, w 2 okr. polic., własność Ada-

"mowa, nabyte od Kossowów. Ziemi dworskiej
1118 dzies, Kaplica katolicka parafii ś. Bar-
bary w Witebsku, W w. XVII L. należały
do Aug. Bazylego Leteckiego, a testamentem
r. 1657 spisanym przeszły na własność syna
jego Aleksandra, 2.) L. Małe, wś, pow. wi-
tebski, graniczy z dobrami L. Wielkie, wła-
aność Swięcickich, 233 dzies. ziemi dworskiej.

Letcy, wś w pow. ihumeńskim, w gm. no-
wosielskiej, o w. 2 na płn. od m, Nowosiołek,
przy kol. żel, libawsko-romeńskiej, niegdyś
własn. Ratyńskich, ma os, 20, w glebie dobrej.  
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Letensdorf (niem.), ob. Zetanowce.
Letgalle, Zeżgoła, ob. Kurłandya t. IV, 900

i Zotwa.
Lethanfalva (węg.), Zethensdorf (niem.),

ob. Zetanowce.
Lethenen (niem.), wś, pow. labiewski, st.

poczt. W ulfshoefen.
Letheniz (dek.), ob. Zacttnitz.
Leticzew (ross.), ob. Zatyczów,
Letije, ob. Kamionka wołoska.
Letka woda, os. gajowego na obsz. dwors.

Lackie Małe, pow. brodzki.
Letki, zaśc. pryw., pow. wilejski, o 35 w.

od m, Wilejki, 2 okr. adm., 4 dm., 39 mk. ka-
tolików (1866). © :

Letki, mko, pow. osterski, gub. czerniho-
wskiej, o 25 w. od m. powiat., nad rz. Desną
i jez. Staruchą. W XV w. L. wspominane p.
n. Letkowicze. W okolicy liczne ślądy wałów
i murów starych. Ma 126 dm., 1785 mk.
Letkówka al. Zetkowce, wś, pow. bracła-

wski, gm. Sawińce, par. Obodówka, nad rz.
Trościańcem, która tworzy tu 2 duże stawy,
dm. 251, mk. 1232, ziemi włośc. 1350. Nale-
żała do Potockich, do schedy Bolesława Po-
tockiego syna Szczęsnego, następnie do Sobań-
skich; dziś spółki cukrowarnianej trościanie-
ckiej, która posiada tu 9000 dzies. ziemi. Jest
tu cerkiew dla 2000 parafian, uposażona 51
dzies. ziemi. Dr. M.
Letkowo, dziś Zętków (ob.).
Letkowszczyzna, wś w pła. stronie pow.

słuckiego, nad rz. Wynią. przy drodze wiodą-
cej z Dumicz do Wieleszyna, ma os, 15; okr.
police. kopylski. A. Jelski.

Letnia, z Monastyrem Letniańskim, wś w pow.
drohobyckim, 19 kil. na płn. wsch. od Droho-
bycza, tuż na płd. od sądu powiat. i urzędu
poczt. w Medenicach. Na zach. leżą Dołhe i
Opary, na płn. zach. Babczyce, na płn. Mede-
nice, na wsch. Korośnica, Koenigsau i Kawsko
(w pow. stryjskim), na płd. Brigidau (w pow.
stryjskim) i (raje niżne. Wsch. część obszaru
przepływa pot. Letnianka od płd, na płn. i
przyjmuje w obrębie wsi liczne małe strugi od
lew. i praw. brzegu. Wzdłuż granicy płd,
zach. płynie na małej przestrzeni pot. Luty-
czyna od płd. na płn. W dolinie Letnianki
leżą zabudowania wiejskie. Płd, część wsi
zwie się Monastyrem Letniańskim. W części
płd. leży na praw, brzegu Letnianki las Hołu-
biezka (ze szczytem 309 m. wys.), a na płd,
od niego podmokła łąka, Na lew. brzegu Le-
tnianki leżą lasy: Kamienobród na płd., Za-
hruszne na płn. ząch. od niego i Piszczalnicą
(ze szczytem Kamienicą 310 m. wys.), a dalej
na płn. Galone. W dolinie potoku, płynącego
między dwoma ostatniemi lasami, leży Monastyr
Letniański. Na płn. od lasu Galonego leży
niwa Jasenowe, W stronie płn. zach. wznosi
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się wzgórze Opary na granicy wsi tej nazwy
do 315 m. Włas. więk. ma roli ornej 14, łąk
i ogr. 6, pastw. 13, lasu 2422 mr.; włas. mniej.
roli ornej 2022, łąk i ogr. 1049, pastw. 742,
lasu 138 mr. W r. 1880 było 2244 mk, w gmi-
nie, 21 na obsz. dwors, (620 obrz. rzym.-kań.,
reszta gr,-katol.). Par. rzym.-kątol. w Mede-
nicach, gr.-katol. w miejscu, dek. drohobycki,
dyec. przemyska, Do tej parafii należą: Kó-
nigsau i Korośnica. We wsi jest cerkiew,
szkoła etat. jednokl., kasa pożyczk, gminna
z kapit. 951 zł. w. a. i cegielnia. W M.L. był
dawniej klasztor bazyliański, zniszczony w r.
1648 przez kozaków, później zrestaurowany,
aw r. 1775 zniesiony. Dochody jego przy=
znano monasterowi drohobyckiemu. Za cza-
sów polskich należała wś do dóbr koronnych
ekonomii samborskiej a klucza medyniekiego.
W lustracyi ekon. sambors. za czasów Jana
III (Rkp. Ossol. Nr. 1255, str. 59) czytamy:
„„Wieś osiadła na łanach 18 i półówierei, za
gonów 2, karczmarska do tego ćwierć jedna.
Robią 4 dni do południa, Przędzy cienkiej
dają po łokci dwa ze swego przędziwa. Z pań-
skiego przędziwa przędą po łokci 4. Ntróżą
tak, jako w Medynicach, iinna robocizna taka.

kodsadków 8, robią 2 dni pieszo do południa
(odkupują po gr. 4). Ohałupników 8, robią
po jednemu dniu od południa, a kiedy odkupu-
ją roboty, to dają po 2 gr. Komornicy ilu ich
jest robią po dniu od południa, a odkupując po
złotemu gr. 18. (Następnie wymienione są
czynsze). Ogrodów pustych 4. Za sianożęcie
płacą wedle oszacowania przysiężnych i widza
pańskiego. Z dziesięciny pszezelnej tak płacą
i dają jak w Medenicach, 10 pień od pszczół,

a oczkowego po gr. 10. Młyn o jednem kole
i stępa do arendy medyniekiej należące."
W ekstrak:ie inwentarza ekon. sambors. z r.

1760 (Ak. Osol, Nr. 1632, str, 51 nn.) czyta-

my: „Wieś osiadła na łanach 18'/, i zagonów

2, czyni ćwierci 74'/,. Videlicet: gromadzkich

roboczych 3'/,, arendowanych 62'/,, zag. 2,
pustych zarosłych 8. Prócz tego podsadecz-

nych roboczych ówierci 3%,, arendowanych

51, pustych 7; ogrodników roboczych 3, aren-
dowanych 4, pustych 7; popowskich 4, sołty-
skich 6, manasterskich 4, mielnicka 1, wójto-

skich 12, leśniczego 4, wolnicza 1. Chlebnika

ad praesens znajduje się in Nr. 14. Podsad-
ków 6, leśnych z podsadków 8, ogrodników 3,
komorników i komornie 10, wolnik 1. Czynsze

tej wsi przynoszą 927 złp. 1l gr. (są wymie-

nione na str. 52). Karczma skarbowa, to jest
iaba z drzewa, sień z chrustu, grodzona, słomą

pokryta, reperacyi potrzebuje. Winiarnia zdrze-

wa budowana, przy niej piekarnia też z drze-

wa, słomą poszyte. Młynek o jednym kamie-

niu, młynnica z drzewa, słomą poszyta, Wój-

tostwa w tej wsi posesorami pp. Dominik $o- 
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chaczewski i Salomea z Dombrowskich mał-
żonkowie, na które prawo produxerunt, vigore

którego hibernę na gardekurów JKM, i inne
onera fundi płacić tenentur. Leśnictwa pose-
sor P. Dombrowski, na które prawo pokazał,
vigore którego lasów doglądać i zapusty utrzy-
mywać powinien, do czego ma leśnych sobie
przydanych; na stronę drzewa nie ma wyda-
wać sub omissione prawa swego. Lasy: od
granicy gajowskiej las jodłowy Kamienica
zwany, zapusńt od granicy kowaleckiej 4ż do
rzeki Litenki przez p. Dombrewskiego zapusz-

czony, w którym drzewo różne: brzezina, bu-

czyna, dębina. W końcu wymienione powin-
ności wsi całego klucza medynickiego (ob. Me-

denice).'* Według inwentarza z r. 1768 był
w posiadaniu wójtostwa p. Chmielowski. KR.
1553 uwalnia Zygmunt I tę wś wraz z innemi

„a tributo seu praestatione Boum praedieta
Odumarszczyzna, tum quoque acesu faginatitio
et podyodis immunei declarat praeter Eodvo-
das dlą króla.'* Ob. Summarium documentorum
wBibl, Osol. Rkp. Nr. 2837, str, 188. Zu. Dz.

Letnianka, rzeka, wytryska na granicy
gmin Brygidynu (Brigidau) w pow. stryjskim,
a Gajów wyżnieh i niżnich, w pow. drohoby-
ckim, na obszernych pastwiskach Letynką

zwanych. Płynie na północ, tworząc gra-

nicę między Gajami niżniemi (od zach.) a Bry-

gidynem i Kawskiem (od wsch.), następnie
przez łąki i lasy w Kawsku i wchodzi w obr.

gm. Letni; tu opływa Monaster letniański,

przysiołek Letni, następnie przepływa wieś

Letnię i Medenice. Tuż za Medenicami wy-

pływa na obszerne łąki i rozdziela się na dwa

ramiona. Wschodnie ramię tworzy właściwe

koryto Letnianki, która tu przyjmuje kierunek

północno-wschodni. Przerżnąwszy bagniste

pastwiska Tłoką i Dąbrową zwane, płynie

środkiem wsi Horucka (w pow. drohobyckim),
na którego obszarze, w północno-wschodniej
jego stronie, minąwszy rozległe Błoto Horu-

ckie, wpada z praw. brzegu do Dniestru, Na

przestrzeni między Medenicami a Horuckiem

zowią L. także Przyrwą. Zachodnie zaś ramię

płynie w kierunku północnym przez moczaro*

wate łąki koło Piasków, folwarku Medenie, i

przez takież łąki na obsz. gm. Wypuczek
(Ugartsberg), a w końcu w zachodniej części
Błota Horuckiego uchodzi do Tyśmienicy, po-

wyżej jej ujścia do Bystrzycy tyśmienickiej.
Długość biegu czyni 27 kil.; długość zacho-
dniego ramienia 7 kil. Przyjmuje liczne mniej-
sze strugi w górnym i średnim biegu, juźto
leśne, już też łączne. W Horucku zasila się

z praw. brzegu wodami potoku Korośnicy (0b.).

Źródła leżą 312 m., ujście 258 m. npm. 8r. G.
Letniki, zaśc. rząd., pow. dzisieński, o 40

w. od Dzisny, 2 okr. adm., 2 dm., 21 mk. pra-

wosł. (1866).



184 Let

Letniowce, ob. Uszyca Nowa.
Letniowiecki powiat, ob. Uszyca Nowa.
Letopy, jezioro, ob. Potopy.
Łetos, ob. Szeczuwa.
Letoschin (niem.), ob. Kamień, pow. wiel-

kostrzelecki. |
Letówka, ob. Kudrasze; por. Letanka,
Lettau (niem.), wś, pow. morąski, st. p.

Reichau.
Lettel (niem.), ob. Zużolek.
Lettenicz (dok.), ob. Ziednitz.
Lettenland (niem.), ob. Zotwa.
Lettensdorf (niem.), ob. Zełanowce.
Lettin (niem.), łot. Zitene, dobra w gub. ry-

skiej, pow. walcki, par. Schwanenberg; z folw.
Kordona i Sillowa. Wzorowe gospodarstwo
rolne, ż
Letuwa-Zeme (łot.), ob. Liłwa.
Lety, Zetony, ob. Łotysze.
Letyczów, ob. Zatyczów.
Letyczówka, ob. Zatyczówka,
Letynka, karczma na granicy Grajów wy-

żnich i niżnich, pow. drohobycki, przy gościń-
cu rządowym stryjsko-drohobyckim, w pobliżu
toru kolei naddniestrzańskiej.
Letyńska góra, os., pow. koniński, gm.

Kramsk, par. (?). Leży na wschód od Konina
odl. o w. 10, od rz. Warty w. 1.

Letzen, Zoetzen (niem.), ob. Zec.
Letzkau (niem.), ob. Zeszkowy.
Letzter Groschen (niem.), al. Zedzier Heller,

wiele osad, zwykle karczem podmiejskich, na
Szląsku i W. Ks. P. nosi tę nazwę. Por. Osta-
int grosz.

Leubel (niem.), wś, pow. wołowski (do
1816 mielicki), par. Gross-Bargen. Do L. na-
leży kol. Tschipkei.

Leuber (niem.), ob. Zubrzo,
Leubus (niem.), ob. Zubiąż, Libiąż, Lubusz,
Leubusch (niem.), pow. brzeski na Szląsku,

ob. Zubżeś,

Leuchten (niem.), 1230 r. Zucnowe, wś,
pow. oleśnicki, par. Oleśnica. |
Leuchtthurm (niem.), os. pod Kłajpedą.
Leuchy al. Zewuchy, wś rząd., pow. hajsyń-

ski, nad rz. Soroką, par. i gm. Granów, mk.
1368, ziemi 3081 dz., dm. 243. Cerkiew ma
1500 parafian i 36 dzies. ziemi. Skonfisko-
waną z kluczem granowskim Czartoryskim,
Soroka tworzy tu duży staw. Dr, M.
Leueonium (łac.), ob. Zewocza.
Leunenberg (niem.), wś i folw., pow. ra-

stemborski, st. p. Sępopol.

Leuppusch (nićm.), r. 1364 Zubsch, wś,
pow. grotkowski, o pół mili na płn.-zach, od
Grotkowa ku Strzelnu; 70 bud., 52 dm., 308
mk., 37 osad, 2026 mr. rozl., kościół fil. do
par. Woisselsdorf dla 318 dusz, szkoła. 7. S,

Leurda, ob. Zeworda.  
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Leutbach (niem.), wś, pow. głogowski, par.
Jakobskirch.

Leatbrechtsdorff (dok.), ob. Zeppersdor/.
Leuten (niem.), ob. Zużynia. j
Leuthen (niem.) 1.) wś, pow. bystrzycki,

par. Landeck. 2.) Ł., wś, pow. żegański, par.
Nieder- Hartmannsdorf, ma kościół fil. 8.) L.,
1830 r. Zutkin, 13860 ZLewten, Lwthen, 1861
Luethen, wś, pow. nowotarski na Szląsku, ma
dwa kościoły paraf., katol. i ewang. D.5
grud. 1757 Fryderyk W. pobił tu na głowę
Austryaków, pod wodzą ks. Karola lotaryń-
skiego walczących. F. 8.
Leuthmannsdorf (niem.) 1.) wś, pow. świ-

dnieki, ma dwa kościoły paraf., katol. i ewang.
2.) L., 1343 r. Zutolphisdorph, wś, pow. ka-
mienogórski, par. Schoemberg.

Leutowszczyzna, folw. pryw., pow. wilej-
ski, o 4l w. od m. Wilejki, I okr. adm., przy
byłej drodze pocztowej z Mołodeczna do grani-
cy pow. mińskiego; 1 dm., 2 mk. (1866).
Leutschau (niem.), ob. Zewocza.
Leutschbach (niem.), ob. Zewockź potok.
Leutwitz (niem.), ob. Zutyjecy (łaż.).
Lewacze, ob. Hubków.
Lewada karabczyjowiecka, wś, pow. ka-

mieniecki, gm. Kujawy, okrąg policyjny (stan)
Kupin, poczta i paraf. Tynna, telegraf Jarmo-
lińce; odległa od Proskurowa st. kolei odesko-
wołoczyskiej w. 50, od Jarmoliniec 25 w. Ma
65 dm. Jest tu fabryka cukłu z rafineryą na
akcyach, założona w 1847 r.; przerabia śre-
dnio 100000 berk. buraków. Młyny na Smo-
tryczu. Dziedzictwo Józefy z Moszyńskich hr.
Szembekowej. Por. Karabczyjów Wielki. (Wy-
raz L. jest grecko-romańskiego pochodzenia
i znaczy „łąka''), :
Lewada Kupińska, wś nad rz. Śmotry-

czem, pow. kamieniecki, gm. Kupin, par. Gró-
dek; 17 dm. X. M. O.

Lewajcie, wś, pow. rossieński, par. widu- -
klewska.

Lewajnie, folw. nad rz. Szyrwintą, pow.
wileński, 2 okr. adm., 056 w. od Wilna, I
dm,, 7 mk. katol. (1866).
Lewaldsruh (niem.), folw., pow. frydlądz-

ki, st. p. Dietrichsdorf.

Lewałd, niem. Zehwalde, dok. Liebenwalde,
Lewenwalde, Lewaldt, wś, pow. ostródzki, óświerć
mili od Dąbrówna, przy granicy pow. lubaw-
skiego, założona w pustej po wojnach krzyża-
ckich ziemi dawn. saskiej przez osadników
polskich. R. 1433 Paweł von Russdorf, mistrz
w. krzyżacki, nadaje 10 wł. w L. na prawie
magdeb. z wyższem i niższem sądown. Ale-
ksandrowi z Rogoża. Ob. Kętrz., Ludność
pols. w Prusiech, str. 296. Tenże mistrz na-
daje r. 1488 Hartwikowi z Mortąg 10 włók
w L. na takiemże prawie magdeb. z wyższem
i niższem sądown., za co miał pełnić 1 służbę
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wojenną w lekkiej zbroi na koniu. R. 1538
Pielgrzym z Tymany trzyma 6wł.wL. R.
1183 Emeryk von Drahe, komtur ostródzki,
nadaje Maciejowi z Durągu 10 wł. w L. na
prawie magdeb. z obowiązkiem jednej służby.
Kętrz. 1. c., str. 301. Por. Dąbrówno. Kś.F.
Lewand, ob. Kłobucko.
Lewandów, folw., pow. warszawski, gm.

Brudno, par. Praga. W 1827 r. emfiteutyczna
własność, miała 2 dm., 4 mk.
Lewandówka, folw. i karczma w gminie

miasta Lwowa.
Lewandowszczyzna, 0s., pow.

gm. i par. Krzczonów.
Lewandowszezyzna, dworek niedaleko

Wilna, przy trakcie pocztowym wileńsko-wił-
komierskiem.

Lewaniszki, ob. Zeoniszki.
Lewanpa, Zentla-aa, Dentla-upec, właściwie

Aa, rz., powstała z połączenia się pod Bowskiem
dwóch rzek Muszy i Niemunia, albo małego
Niemna, L. zowie ją W. Pol.
Lewark al. Z.- Ostrow, mała osada w pow.

sztumskim, należała do dóbr star. sztumskiego.
R.1731 wydany został Ostrów nad Parletą,
niem. an der Parlete (tak się ta wieś wtedy
nazywała) w wieczystą dzierżawę. R. 1765
posiadał ten Ostrów Jakób Lewark, nadleśni-
ezy ryjewski (Rehhof), od którego nowa ta
nazwa się przyjęła. R. 1768 skutkiem wiel-

lubelski,

kiej powodzi L. poniósł straty ogółem za 1913
tal. Ob. Schmitt, Gresch. des Kreises Stuhm,
str. 207. Ks. F.
Lewartów, ob. Zudartów.,
Lewasze, wś w pow. rzeczyckim, w gm.

zaśpiańskiej, nad samym Dnieprem, o 17 w. od
Rzeczycy, przy gościńcu pocztowym, wiodą-
cym z Rzeczycy do Łojowa (była tu st. poczt.),
ma osąd 46, łąki znakomite, pola ulepszone;
lud trudni się rolnictwem, rybołówstwem i fli-
sactwem; bogata w dary przyrody miejsco-
wość, | A. Jelski.

Lewasze, wś rząd. nad Żyżmą, pow. lidzki,
1 okr. adm., o 14 w. od Lidy, 9 dm., 108 mk.
(1866).
Lewaszów, wś włośc., pow. konecki, gm.

Grodzisko, par. Radoszyce; od Końskich w. 21.
Gruntu 384 mr., dm. 35, mk. 196.
Lewaszówka, wś i folw., pow. kozieni-

cki, gm. i par. Jedlnia; od Kozienice 20 w.
Gruntu mr. 162, dm. 13, mk. 119. Folw. ma
141 mr. i stanowi majorat gen. Bezaka.
Lcwaszowo, wś, pow. szawelski, gm. try-

ska, 5 osad, 130 dzies. gruntu. Powstała nie-
dawno na wyrąbanych lasach skarbowych,
gdzie rząd osadził kolonistów prawosławnych,
przeważnie żołnierzy dymisyonowanych.
Lewatowszczyzna, wś w pow. borysow- 
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wzgórkowata i lesista, grunta lekkie, łąki
obfite. | Al. Jel.

Lewber (dok.), ob. Zubrzo.
Lewbitsch, Zewbitz (dok.), ob. Zubicz.
Lewczew, zaśc. w pow. słuckim, w okr.

polic. kopylskim, o w. 4 na płn.-zach. od mka ©
Kopyla, opodal drogi wiodącej do Pociejek po-
łożony, ma osad 6, w glebie niezłej; miejsco-
wość niebezleśna. Al. Jel.

Leweliszki al. Dudka, zaśc. rząd., nad rz.
Dudką, mk. katol. 34, żydów 9, dm. 2, od
Święcian 37 w. (1866).
Lewenberg (niem.) na Szląsku, ob. Zwów.
Lewenci, okol. szlach., pow. szawelski, gm.

łuknicka, nad rz. Petekłą, o parę wiorst od
Ubiszek, Feliks Towtowicz ma tu 4 włóki
z młynem, Przespolewski l włókę, Jakób
Perskowt półtorej włóki. J. G.

Lewenik, jedna z dawnych dzielnie Kró-
lewca, inaczej Nowe Miasto.

Leweniszki, ob. Zcweliszki.
Lewenthał (niem.), ob. Zoewentkał.
Lewenwalde (dok.), ob. Zewałd,
Lewice, niem. Zewiiz 1.) wś, gm. i folw.

proboszczowski: 367 mr. rozl.; pow. między-
rzecki; 4 miejsc.: a) L., wś; folwarki: b) Kali-
ska (Kaliske); c) Nowy folwark; d) Piotrowo;
27 dm., 355 mk., 39 ew., 316 katol., 72 analf.
Kościół paraf. katol. dek. lwoweckiego. Poczta.
na miejscu, st. kol. żel. i tel. w Nowym To-
myślu o 22 kil, 2.) IL, dom. tamże; 7972 mr.
rozl., z 3 folw., 1i dm., 167 mk., 13 ew., 154
katol., 50 analf. Właściciel: Bernard Haza-
Radlicz. WŚ L. była w XVII wieku jeszcze
mczkiem; jest gniazdem rodziny Lewickich,
herbu Rogala, którzy tam w XV wieku wy-
stawili kościół, Za panowania Zygmunta Au-
gusta lutrzy zabrali kościół lewieki i byli
w posiadaniu aż do początku XVII w. Około
1621 ówczesna dziedziczka Barbara z Szene-
chów (Schóneich) Brezina wystawiła nowy,
znowu dla katolików, jak poprzedni, z drzewa.
Teraźniejszy, murowany, został wystawiony
po r. 1780 przez nowego dziedzica Jerzego
Aleksandra Hazę. M. St.
Lewicka Wola, ob. Zewiczyn.
Lewickie, st. dr. żel. brzesko-grajewskiej

między Białymstokiem a Knyszynem, o'85 w.
od Grajewa.

Lewicpol, folw., pow. warszawski, gm.
Brudno, par. Praga; rozległość wynosi mr. 180,
grunta orne i ogr. mr. 66, łąk mr. 97, pastw.
mr. 6, nieuż. i place mr. 1l, bud. murow. IL,
z drzewa 13.
Lewiczyn 1.) wś, pow. grójecki, gm. Belsk,

par. Lewiczyn. Leży na wzgórzu o 1'/, m. od
Grójca. 'W 1827 r. było tu 26 dm., 261 mk.;
obecnie 40 dm. Parafia (dziś 1458 dusz) ist-

skim, nad rz. Cną z prawej strony, w okr. po-|niała już w r. 1810. Kościół stoi na górze,
lieyjaym chołopieniekim; osad 11, miejscowość, usypanej według podania na pamiątkę odnie-
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 sionego tu zwycięstwa. W 1608 wzniesiono
nowy drewniany okazały kościół z dwiema
wieżami. Za wojen szwedzkich zaczął tu sły-
nąć cudami obraz M. Boskiej i ściągał pobo-
żnych. W 1718 r. było siedm bractw. Ob.
Księgi sądowe Ziemi Czerskiej XXXIV. Szko-
ła początkowa. Lewicki folw. poduchowny
w pobliżu. Folw. L. i Lewicka Wola rozległy
mr. 1287: grunta orne i ogr. mr. 742, łąk mr.
72, pastw. mr. 12, lasu mr. 413, nieuż. i place
mr. 48, bud. mur. 3, z drzewa 16; płodozmian
6 i IŻ polowy. Dobra powyższe w r. 1871
odłączone zostały od dóbr Bądków. 2.) L.,
wś i folw., pow. mławski, gm. Turza, par, Mła-
wa, o 4 w. od Mławy. Leży nad rz. Mławką.
Posiada 33 dm., 289 mk., gruntu włośc. 572
mr., dwors. 322, nie licząc nieużytków. Grrun-
ta szczerkowate, w większej połowie piaskii
wydmuchy. Własność Unierzyskich; do Le-
wiczyna należy młyn Słomka, leżący nad
Mławką i posiadający 160 mr. gruntu ornego.
Przy uwłaszczeniu od Lewiczyna odpadła osa-
da Cegielnia albo Smolniki (nazwana od tego,
iż kiedyś tu znajdowała się cegielnia i dwór
pędził smołę), zawierająca gruntu ornego 207
mr. Jest tu posterunek straży pogranicznej.
W 1827 r. 20 dm., 158 mk. Br. Ch.

Łewidany 1.) folw., pow. wileński, 1 okr.
adm., o 25 w. od Wilna, I dm., 46 mk., z tego
40 katol, 6 żydów. 2.) £., wś rząd., pow.
wileński, | okr. adm., o 27 w. od Wilna, 4
dm, 39 mk, katol. (1866).

Lewieczyzna, folw., pow. konstantynow-
ski, gm. Witulin, par. Bordziłówka; rozległość
mr. 750. Rz.

Łewiencie, wś nad Wyrwitą (?), o 67 w.
od Szawel, por. Zewenci.

- Lewientyn al. Wiewocin, niem. Zóweniin-See,
jez. na polsko:pruskich Mazurach, pow. lecki;
leży na płdn. od m. leca i twierdzy Boyen,
416i pół stóp npm., zatem wyżej niż wszy:
stkie inne jeziora mazurskie; jest 3 i pół mili
długie, pół mili szerokie i obejmuje pół mili
kwadr. Na płn. ma przez jez. Kisajno odpływ
do jez, Mamrami zwanego, a stąd przez rzekę
Węgorap do Pregoły i zatoki fryskiej, Płdn.-
„zachod. odnoga L. łączy się za pomocą kanału
tylko 50 kroków długiego z Jagodnem (jez.),
dalej przez Górkło z jez. mioduńskiem i grun-
waldzkiem, wreszcie z Tałtami i Sniardwami
(Spirding-See), tak że stąd aż do Węgoborka
swobodnie statki przechodzić mogą. W ogóle
więcej niż 30 jeziór stoi w związku z L., bo
i jego południowo-wschodnia odnoga złączona
jest z jeziorami, mianowicie z jez. Weinow,
dalej z Buwełnem i jez. Wąs. Lewiętyńskie
jez. otoczone jest około wieńcem wiosek, z któ-
rych znączniejsze są: Wilkasy, Strzelce, Bo-
gaczewo, Rydzewo, Ruda, Kąp, Grajewo i
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Bystry. Qzyt. A. Weiss; Preuss. Littauen und
Masuren, p. 36 i 64. Ks, P.i Kś, Fr.

Łewikojnie, folw. 15-włókowy, pow. sza-
welski, o 100 w. od Hrynkiszek, na gran.
pow. kowieńskiego; własność Raczkowskich.
Dwie wsie t. n. w gm. kiryanowskiej: 42 dusz
i 200 dzies., 57 dusz i 456 dzies, J. Godt.
* Lewików, wś, pow. garwoliński, gm. Pod-
łęż, par. Samogoszcz, W 1827 r. 11 dm., 120
mk.; obecnie 15 dm., 174 mk., 372 mr. ob-
szaru.
Lewin 1.) al. Zewino, folw., pow. nieszaw-

ski, gm. Straszewo, par. Koneck, o. 6 w. od
Wagańca, W 1827 r. 3 dm., 25 mk. Rozle-
głość wynosi mr. 360, grunta orne i ogr. mr.
235, łąk mr. 8, pastw. mr. 15, zarośli mr. 45,
nieuż. i place mr. 57, bud. mur. 2, z drzewa 3.
Folwark ten w r. 1874 oddzielony od dóbr
Święte 2.) Ł., wsi folw., i L.-poduchowny,
wś włoścć., pow. rawski, gm. Lubania, par.
Lewin. Leży na lewo od drogi bitej z Rawy
do Nowego Miasta, o 10 w. od Rawy, posiada
kościół paraf niewiadomej erekcyi (podobno
z 1802 r.). W 1827 r. było tu 9 dm,, 81 mk.;
obecnie wś ma 8 dm., 71 mk., 96 mr.; folw.
2 dm., 6 mk., 692 mr.; os, prob. 1 dm, 4
mieszk., 6 mr. L.-poduchowny, wś, 5 dm., 69
mieszk., 62 mr. obszaru. Parafia Lewin: 126
dusz, Dębra Lewin i Studzianki składają
się z folwarków: L. i Studzianki. Rozległość
wynosi mr. 807; folw. L.: grunta orne i ogr.
mr. 312, łąk mr. 53, pastw. mr. 2, lasu mr.
65, nieuż. i place mr. 8, razem mr. 440, bud.
mur. 1, z drzewa 12; płodozmian 10-polowy;
folw. Studzianki: grunta orne i ogr. mr. 289,
łąk mr. 69, nieuż. i place mr. 9, razem mr,
367, bud. mur. 1, z drzewa 5; płodozmian
4-polowy. Wś L. osad 11, z grun. mr, 98.
Lewin, ob. Zewino.
Lewin, miasto, por. Miesteczek (czes.), na

Szląsku.
Lewina, las w płn.-ząch. stronie Sielca,

pow. sokalski.
Lewinko, os. do Lewina, pow. wejherow-

ski, nad jez. lewińskiem, z którego struga lu-
zińska wypływai do Redy płynie, o ówierć
mili od bitego traktu wejherowsko-lezieńskie-
go, o 81 ćwierć mili od Wejherowa. Ma 112
hektarów roli, 20 ha. łąk, 1 pastwisk, 12 la-
su, 2 nieuż., 34 wody, ogółem 182.92 ha.
rozl. Kś. F.
Lewinno (niem.), ob. Zewino.
Lewinnoersee (niem,), jez., pow. wejhe-

rowski, ob. Zewińskie jezioro.
Lewino al. Zewin, niem. Zewinno, ryc. do-

bra, pow. wejherowski, opodal granicy pow.
kartuskiego. Obejmuje folwarki przynależne:
Lewinko, Leohain i Rosochy oprócz dóbr ry-
cer.; gbur. ©, włók 146, katol. 188, ew. 72,
dm. 21. Osobno liczy L. roli ornej hekt. 395,
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łąk 93, pastw. 4, lasu 125, nieuż, 9, ogółem
obszaru 629 hekt. Posiadacze Fryd. i Gustaw
Dótert. W miejscu znajduje się młyn parowy
i tartak, cegielnia i piec du wypalania wapna,
znaczna melkarnia; hodowla i wyprzedaż by-
dła oryginalnej rasy angelnskiej (Angelner
Original-Vieh). Przy wsi znajduje się stare
cmentarzysko pogańskie (groby kamienne).
Oddawna były te dobra własnością szlachty
pomorskiej. Podczas zatargów margrabiów
brandenburskichz księciem pomorskim Me-
stwinem II, okazał się właściciel sojusznikiem
pierwszych z oczywistą zdradą ojczystego kra-
ju. Ztej przyczyny pozbawiony został swo-
jej własności, która prawnym sposobem księ-
ciu przypadła. R. 1282 Mestwin darował L.
wraz z iunemi wioskami, za 3 wsie w ziemi
gniewskiej i wszystką dziesięcinę tamże krzy-
żakom ustąpioną, jako wynagrodzenie bisku-
powi kujawskiemu Albertowi. Jak długo bi-
skupi utrzymali się w posiadaniu tych dóbr
nie wiadomo, tyle tylko pewna, że L. nastę-
pnie przeszło w ręce prywatne. Roku 1382
Winryk von Kniprode zapisał Piotrowi z L.
na własność dobra Lezienko pod Zukowem. R.
1749 klasztor pp. norbertanek w Żukowie na-
był L. wraz z przyległościami za 15000 zł.
prawem zastawnem od pana Dzięcielskiegoi

Jana Lewińskiego, sędziego lęborskiego. R.
1750 na wielkanoc pobudował klasztor na czę-
ści Dzięcielskiego, stodoły i owczarnię wielkim

kosztem, które przez piorun spalone były.
Przed okupacyą pruską napowrót zostały wy-

kupione te dobra, ponieważ w spisie urzędo-
wym przy sekularyzacyi nie zachodzą. Czyt.
Kod. dypl. pol. II, 232. Kś. F.
Lewinów, folw., pow. warszawski, gm.

Brudno, par. Praga.

Lewinówka, folw. pryw., pow. wilejski,

0 57 w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 1 dm., 3

mk. katol. (1866).

Lewińskie jezioro, niem. Zewinnoersce,

pow. wejherowski, około ćwierci mili długie,

ciągnie się z płn. na płd. Wypływa zeń stru-

ga luzińska, dopływ Redy. Na brzegu leży
folw. Lewinko. Obfituje to jezioro w różne
rodzaje ryb, szczególnie w poszukiwane sma-
czne marenki kaszubskie. Ks. F.

Lewitten (niem.), wś, pow. pruskoiławski,
st. p. Uderwangen.
Lewitz (niem.), ob. Zewice.
Lewki, wś i dobra, pow. bielski, gub. gro-

dzieńska, o 5 w. od Bielska, własność Prze-

mysława Dzierżka. Fabryka mydła i pa-
sieka.

Lewki, wś w płn.-zachod. stronie pow. bo-
brujskiego, przy granicy pow. ihumeńskiego,
w gm. życińskiej, przy drożynie wiodącej ze

Szezytkowicz do Życina; ma osad 42; miejsco- 
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wość całkiem odludna, dzika, poleska, grunia
lekkie. Por. Ciereduty. Al. Jel.

Lewki, ob. Kamionka Wołoska.
Lewkiszki 1.) folw. pryw. u źródeł Dzitwy,

pow. lidzki, 5 okr. adm., od Lidy o w. 39, od
Ejszyszek 18, mk, katol. 20. 2.) L., wieś
włośc. w tymże okr. adm., dm. 3, mk. katol.
25. 8.) L., zaśc, w powyż. okr., mk, 20 ka-
tol. (1866). 4.) Ł., folw. nad Wilią, pow. wi-
leński, 2 okr. adm., o 55 w. od Wilna, 1 dm., -
9 mk. żydów (1866)
Levkocz (węg.), ob. Zewkowce.
Lewków, wś, pow. żytomierski, gm. Low-

ków, okr. police. Kotelnia, par. Leszczyn, o 10
w. od Żytomierza, o 21 od Kotelni, nad rz. Te-

terowem. R. 1870 miał 1117 mk., w tem 22
proc. izr., 400 dm., cerkiew, 6 sklepów, 5 rze-
mieślników, gorzelnię i smolarnię. Własność

Pruszyńskich.
Lewków, wś, nad Sokołówką, pow. olho-

polski, gm. Ternówka, par. Obodówka, od
Olhopola w. 45, od st. kol, odes.-kij. Krzyżo-
pol w. 15; dm. 125, mk. 1136, ziemi włośc.
1100 dz., dwors. 464 dz. (Cerkiew murowana
pod wezw. N. M.P. ma 1226 parafian i 55
dzies. ziemi; dziedzictwo Karola Brzozow-
skiego. Dr. M.
Lewków, wś, pow. sieński, gm. Kanow-

czyn, dawne dziedzictwo Boguszewskich, 1880
r. Kazimierza Boguszewskiego własność, ziemi
używalnej 905, nieuż, 97 dzies, A. Ch.
Lewków 1.) olędry. pow. odolanowski, 26

dm., 264 mk, 242 ew., 22 katol., 64 analf.
Kościół katol. paraf. dekan. ołoboskiego (Ła-
ski, Lib. ben. II, 44). Poczta, tel. i st. kol.
w Ostrowie o 6 kil. 2.) ., dom., tamże, 5793
mr. rozl.; 6 miejsc.: a) L., dom.; folwarki: b)
Reuten; e) Michałków; d) Stary Staw (Alt-
teich; e) Nowy Staw (Neuteich); osada: f)
Szczygliczka. Gorzelnia parowa i młyn. Pod
wsią odkryto dwa cmentarzyska pogańskie.
W ogrodzie dominialnym wykopano brązowy
fallos przy rudowaniu pnia dębowego. Doe-
bra L. należały do Krzyżanowskich. W roku
1786 Wojciech Lipski nabywa L. od Józefa
Krzyżanowskiego za 180000 złp.; później wła:
ścicielami byli: Michał Lipski, prokurator tryb.
kaliskiego, po śmierci którego w r. 1813 L.
przeszedł na własność syna jego Wojciecha, za
którego L, zasłynął gospodarstwem umiejętnie
prowadzonym, Dwór w L. był przytułkiem
wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych. Po śmieret
jego L. przeszedł na własność syna jego Jóże-
fą, W kościele lewkowskim z marmuryzowa-
nemi ołtarzami znajduje się piękna kopia Prze :
najświętszej rodziny Murilla z Luwru, pędzla
Leona Kaplińskiego. Ochronka w L. w stylu
gotyckim, przez obecnego zbudowana właści-
ciela, z lazaretami dla obu płci. W pałacu
lewkowskim znajduje się kilkanaście cennych
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obrazów olejnych, między innemi portret Ma-
ryi Leszczyńskiej, malowany z natury a przy-
wieziony z Francyi przez brata Tekli z Bie-
gańskich Lipskiej, kasztelanowej santockiej,
księdza Biegańskiego, spowiednika królowej;
dalej wyborny portret jener. Kniaziewicza
it. d. Prócz tego z dzieł sztuki zasługuje na
wzmiankę posąg Kopernika z marmuru kara-
ryjskiego dłuta Brodzkiego. Są też w L.: bo-
gaty księgozbiór i zbiór archeologiczny przed-
miotów przedhistorycznych, znalezionych w po-
wiecie odolanowskim. M. St.

Lewków, potok podgórski, także Zużankami
zwany, wytryska w lesie na północno-wscho-
dnim stoku góry Studenki (789 m.), w połu-
dniowo-zachodniej stronie gm. Stronny, w pow.
samborskim; płynie na północny wschód do-
linką leśną, nad którą od północnego zachodu
wznosi się góra lesista Pusta (827 m.), a od
południowego wschodu Wołosnasta (793 m.),
poczem łączkami i pomiędzy chatami Stronny
uchodzi z praw. brzegu do Stronawki, dopły-
wu Bystrzycy tyśmieniekiej. Długość biegu
czyni 4 i pół kil. Br:

Lewkowce, wś, pow. starokonstantynow-
ski, par, Kupiel, ma 68 dm.
Lewkowee 1.) wś, pow. bracławski, u źró-

deł rz. Sielnicy, gm. Szpików, par. Krasne,
w pobliżu kolei odes.-kijow., między stacyami
Rachny i Jurkówką, dm. 152, mk. ze Szpiko-
wem 2700, ziemi włośc. 1400 dzies. L. należą
do Bałaszowa, który posiada tu 5204 dzies.
ziemi. 2.) IL... wś, pow. proskurowski, gm.i
par. Szarawka, poczta Jarmolińce, od których
odległa o 7 w., dm. 65, mk. 341, ziemi włośc.
484 dzies., dwors. 545 azies., w tem lasu 35
dzies., cerkiew. L. należały do klucza szara-
wieckiego, nadanego przez rzpltę w nagrodę za-
sług Pretficzom, Pretficzówna wniosła L. w dom
Dulskich; przed kilkunastu laty nabyte z licy-
tacyi przez Jakubowskiego; obecnie Jadwigi
z Jakubowskich Pułaskiej. Dr. M.

Lewkowce, niem. Fladendorf, także. Flans-
dorf, Ladendorf, węg. Lefkoc lub Zevkócz, wio-
ska w hr. spiskiem (Węg.), w dystrykcie le-
wockim, w dorzeczu Popradu, po wsch. stronie
gościńca kieżmarskiego, graniczy od płn. i
wsch. z obszarem Wierzbowa, od zach. i płd.
z Farkaszowcami. Należy do par. łac. w Abra-
hamowcach, 6 kil. na płd. odległych. Liczy
dusz 12. katol. 40. Znajduje się tu kościołek,
którego budowa nieskończona. Na płn. wsi
wznosi się wzgórze 780 m. wysokie. Osada
ta istniała już w XIII w. (Fójer, Cod. dipl.
Hung. V, część 2, p. 177). Br, G.
Lewkowicze 1.) wś, pow. owrueki, przy

drodze ze Sławeczna do OÓwrucza. Por. Jasie-
niec, t. III, 476. 2.) L., wś, pow. radomyski,
nad rz. Wereśnią, o 3. w. poniżej parafii pra-  
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wosł, Kresiatycz. Ma 207 mk. wraz z Rudnią.
Por. Kaczocha.
Lewkowicze, ob. Międzylesie.
Lewkówka 1.) wś, pow. humański, nad Si-

niuchą, o 4 w. od Targowicy, ma cerkiew z r.
1783, 771 mk., w tem 12 katol. (par. Humań),
1566 dzies. ziemi. Własność niegdyś Sado-
wskich, dziś część dóbr Podwysokie. Na grun-
tach tej wsi jest wysoki kurhan, należący do
długiego łańcucha kurhanów, które niegdyś
miały wskazywać Tatarom krymskim kieru-
nek ich szlaku. I w rzeczy samej w okolicąkh
nad-siniuskich i nad-jatrańskich widać dużo ta-
kich kurhanów. Ich pasmo czyli raczej szereg
ciągnie się daleko na płn. aż do Białejcerkwi,

po za którą są dwa najwyższe na stepach od
strony płn. (brzeg prawy rz.). 2.) L., wś, pow.
berdyczowski, w położeniu górzystem, u źródeł
rz. Pytaj, dopływu Desny, między Owsianika-
mi i Ordyńcami, ma 379 mk. prawosł,, 50 kat.
(par. Samhorodek), 70 dm., cerkiew ś. Mikołaja
zr. 1784, ziemi 1055 dzies. Własność Heina.

Lewkówka, wś, przy ujściu rz. Grabarki
do Słuczy, pow. zwiahelski, par. Ostropol.
Lewkowo, ob. Zewków.
Lewkowo, wieś, pow. wołkowyski, okr.

polie. świsłocki, o 32 w. od Świsłoczy, o 60
od Wołkowyska, o 92 od Grodna, Jest tu za-
rząd gminy tarnopolskiej.
Lewkowo 1.) wś pryw., pow. dzisieński,

o 39 w. od Dzisny, | okr. adm., 3 dm. 18
mk. katol, 2.) £Ł., folw. pryw. nad rz. Ryp-
czynką, pow. wilejski, l okr. adm., I dom,
125 mk., młyn wodny. 3.) Ł., wś rząd,,
pow. oszmiański, 2 okr. adm., 27 w. od Osz-
miany, 4 dm., 32 mk., z tego 17 prawosł., 15
katol. (1866).
Lewkowo, dobra w mścisławskiem, około

1757 r. dziedzictwo Uiechanowieckich. 4. K. £.
Lewkowo, niem. Zoewkowen al. Loewkabude,

Loewkobuda, 0s., pow. gołdapski, et. p. Grabo-
wo (o 11 kil.), ma areału tylko 12 ha. i to roli
ornej i ogrodów 10 ha. i 2 ha. łąk; 1857 r.
4 mk. Kś, Fr.
Lewkowy staw, por. Ześniki, pow. ki-

jowski.
'Lewikaw (dok.), ob. Zułkowo.
Lewniowa 1.) wś w pow. brzeskim, w ma-

lowniczej okolicy pagórkowatej, przy drodze
krajowej sądecko-słotwińskiej, należy do pa-
rafii rzym.-katol. w Biesiadkach a urzędu poczt.
w Tymowy. L. ma 534 mk. rzym.-katol., ka-
sę pożyczk. gm. z kapit. 759 zł. Gleba jest
urodzajna a nadto wzorowo uprawiana. Da-
wniej własność rodziny Bartoszewskich, miała
ładny dwór i ogród. Teraz własność p. Ed.
Homolacza, który ją przed kilkunastu laty na-
był za 36000 zł. w. a., tworzy attynencyą
Gnojnika. Kuropatnicki powiada: tem osobli-
wa (wieś), że ;zamiast płotów, gdzie tylko po-
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winno być ogrodzenie, cała wieś pięknemi i

równo strzyżonemi gęstemi szpalerami z gra-

biny jest osadzoną. Te szpalery zachowały się

częściowo dotychczas. We dworze jest kaplica

murowana, w której wolno odprawiać nabo-

żeństwo z wyjątkiem niedziel i świąt uroczy-

stych. Ta wieś graniczy na wsch. ze Złotą, na

płn. z Biesiadkami, na płd przedziela ją las

bukowy i brzozowy od Tymowy, na zachód

zaś styka się z Gosprzydową. W XV w. dzie-

dziectwo Wielogłowskiego (Lib. ben. I, 96).

2.) L, ob. Tworków i Jurków. Mac.

Lewoce, ob. Zewocza. :

Lewocin, pow. płoński, ob. Chociszewo.

Lewocki potok, niem. Zeutsch-Bach, rz. spi-

ska, wytryska w Beskidach spiskich z pod gó-

ry Krużka (978 m.), na granicy gmin Zawady

ji Lewoczy. Płynie na płn. zachód tąż granicą

dolinką górską, a zabrawszy z praw. brzegu

pot. Zimną Wodę, zwraca się u południowych

stóp góry Małej Krasnej na zach., a od ujścia

Piekliska doń na płd. przez obszar gm. Lewo-

czy, opływa od zach. miasto Lewoczę, nastę.

pnie arychowce, Leskowiany i poniżejMar -

kuszowiec uchodzi z lew. brzegu do Hornadu.

Długość biegu 23 kil. Br. G.

Lewocza, niem. Zeuischau, węg. Lócse, łat.

Leuconium, także Leutschovia, w dokum. także

Leitschau, Leitsch, Leutsch, miasto stołeczne hr.

spiskiego (Węg.), zarazam królewskie wolne

miasto, leży w dystrykcie lewockim, nad pot.

Lewockim, pod 38915 30 wsch. dłg. g. F.

a 49" 1'30 płn. sz. Obszar L. graniczy od

wśch. z Harchowem, Ulożą, Zawadą i Tory:

skami, od płn. wsch. przytyka do hr. szary-

skiego, od zach. z Lubieą, Dworcem, Hrady-

skiem, Lingwartem, Kurymianami, a od płd.

z Harykowcami. Wzniesienie miasta czyni

573 m. npm. Na płn.-wsch. granicy wznoszą

się najwyższe punkty całego obszaru gminy

lewockiej, t. j. Skapowa (1228 m.) i Dereżowa

(1229 m.). Od nich na płn. mamy szczyt Ja-

wor (1204 m.). Na wschodniej granicy mamy

szczyt Wielką Krasną (1045 m), od niego na

płd. Małą Krasną (948 m.); na zachodniej zaś

granicy od tychże na zach. wznosi się Kozi

garb (948 m.). Na płn.-wsch. od miasta, tuż

nad nim, ma Górę Oliwną (Oelberg 795 m.); a

na płd. wschód Gralgenberg (655 m.); na zach,

miasta Ostrą Horkę (Spitzer Hiigel 645 m.), a

na płd. zachód Kukuks-Berg (600 m.). Obszar

gminy lewockiej zrasza główny pot. Lewocki

z płn. na płd. wraz z Zimną Wodą, Piekli-

skiem, Kalkseifen. Na płd. wschodzie płynie

na granicy pot. Durst; północny górski obszar

zrasza Stara Hajnica, potok. Obszar gminy

lewockiej wynosi 2.02 mil kw. aust. Liczba mk.

wynosi 6881, między nimi 3222 męż. a 3659

kob. (31 gr. 1880). Szematyzm dyec. spiskiej

z r. 1878 wykazuje większe zaludnienie a
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zwłaszcza parafia lewocka, do której samo

miasto należy, liczy dusz rzym.-katol. 4768,

gr.-katol, 180, nieun. 404, augsb. wyzn. 1425,

helweck. wyzn. 40, żyd. 420, razem 7237.

Lewocki zaś powiat, obejmujący 9.2 mil kw.

(bez obszaru gm. Lewoczy), liczy 19073 mk.

(31 gr. 1880). Dystrykt lewocki zawiera na-

stępujące parafie: Abrahamowce, Czwartek,

Harchów, Harykowce, Hnilee Mały i Wielki,

Spiską Nowąwieś, Liewoczę, Markuszowce, O-

doryn, Smiżany i Zawadę. Liczba dusz rzym.-

katol, wynosi 22469, gr.-katol. 272, nieun.

2421, augsb. wyzn. 3061, helw. 40, żyd. 1164,

razem 29327 (Szem. dyec. spis. 1878). L. po-

wstała r. 1245. Po pierwszym napadzie Tata-

rów (1241 r.), jak podaje spiski kronikarz,

Sasi spisey, którzy schronili się przed nimi

wraz z żupanem spiskim Jordanem na górę

Hledońską (ob. Zetanowce), opuścili r. 1245 to

schronienie dla braku wody i szukając miejsca

odpowiedniego na założenie osady, osiedli zra-

zu koło dzisiejszej Soboty spiskiej (Greorgen-

'berg). Atoli i tu długo nie pozostawali dla tej

samej przyczyny. Dla tego przenieśli się na

górę leżącą naprzeciwko zamku spiskiego. I tu-

taj było im niedogodnie, aż wreszcię nad pot.

Lewockim, w miejscu gdzie dawniej na wzgó*

rzu dąbrowa się rozpościerała, założyli osadę

Lewoczą dziś zwaną. Pochodzenie nazwy te-

go miasta bardzo niepewne. Podług zdania

Boufina nazwa Zeuischau pochodzić ma od gre-

ekiego wyrazu leukos — biały, stąd więe Leu-

canum, Leuconium, Leutschau, które, jak on

utrzymuje, Lugowie, stąrożytny szczep ger-

mański, założyć mieli. Prawdopodobniejszy

wywód jest od wołania: ,,Leute schaut' z da-

wnej strażnicy przy mieście. Spiski kronikarz

bowiem pisze: ,,Denn, weil die Tartarn gedre-

„yet wieder zu kommen, wie denn auch ge-

„schehen war, als hat man von der hóhe die

„Bauleuthe und Biirger der Stadt gewarnt,

„in dem leut geschreyen und gerufen: Leuth

„schaut, gebt achtung, stellet euch zurwehr,

„der Feind kommt*. Według innych miała

być w tem miejscu wioska, czego dowodem ma

być kościół fundowany przez Stefana I Św.,

ukończony już r. 1047. Ma to być późniejszy

kościół franciszkanów. Wioska tu zatem ist-

niałaby już na 200 lat przed założeniem mia-

sta L. Przypuszczenie to atoli stoi w sprze-

czności z twierdzeniem kronikarza spiskiego,

że wzgórze, na którem L. się wzniosła, pokry-

wała dąbrowa. W r. 1263 była L. jeszcze

wsią (villa Lywche), jak podaje Fejór (Cod.

dipl. Hung. LV, cz.3, 137). Jako głowa 24

królewskich miast spiskich wzrosło to miasto

szybko i w skutek darowizn bardzo się wzbo-

gaciło. Tak. np. Bela IV, Elżbieta i Włady-

sław IV obdarowują lewoczan Geubelina, Ter

mana i Helbranda obszarami Nadostu, Hidue
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mika i Kolezwy. Posiadłości lewoczan Hil-
debranda i [eusewolta r. 1391 i 1398 sięgały
aż do Bystrzycy Bańskiej (Neusohl). Dobrobyt
i silne obwarowanie miasta ściągały na nie
uwagę nieprzyjaciół. R. 1285 za Władysława
IV Tatarzy zniszczyli miasto. Na nowo odbu-
dowane, silniej zostało obwarowane; na murach
je otaczających wzniosło się 12 potężnych
wieżyc. Głęboki rów otaczał zewnątrz mury.
Dwie bramy, górna i dolna, zamykały miasto.
Królowie dla obrony miasta nadawali mu prze-
różne przywileje i podnieśli je do rzędu króle-
wskich miast wolnych. Król Zygmunt dozwa-
la r. 1407 lewoczanom wolnego użycia lasów.
Maciej I, młodszy syn Jana Korwina, prosi r.
1461 lewoczan o pomoce dla Stefana Zapolyi,
który oblegał Murań (Murany), gdzie się Jan
Iskra z husytami osadził i skąd Spiżowi za-
grażał. W r. 1423 (4—15 kw.) królowie
Władysław Jagiełło i Zygmunt węgierski spę-
dzili w L. święta wielkanocne. Krzyżacy
przyrzekli tutaj dotrzymać pokoju zawartego
z Jagiełłą u Mielna jez. nad Ossą; Zygmunt
zaś przyczynić się ze swej strony, by krzyża-
cy dotrzymali tago przyrzeczenia; Jagiełło, iż
odwoła Zjygmunta Korybuta z Czech a 25 lip-
ca prześle Zygmuntowi 30000 wojska posiłko-
wego w pomoc do Czech. Na początek XVI
w. przypada długa wojna domowa lewoczan
z kieżmarczanami. L., jako miasto handlowe i
przemysłowe, posiądała prawo składu. Z tej
więc przyczyny król Ferdynand polecił r. 1544
Maciejowi Łobockiemu, by aakłonił kieżmar-
czan do poszanowania tegoż prawa, jakie le-
woczanom przysługiwało. Po wielkim pożarze
L. zatwierdził tenże król r. 1550 i 1555 da-
wae przywileje, i nakłonił górno-węgierskie
miasta do wspierania całkiem zgorzałego mia-
sta. Sam nawet udzielił mu z swej szkatuły
600 fi. Nadto przyobiecał przysłać lewocza-
nom 2 chorągwie piechoty niemieckiej prze-
ciwko buntowniczemu Bebekowi, który r. 1555
niepokoił Spiż. W r. 1558 arcyks. Maksymi-
lian wezwał lewoczan, aby chwycili za oręż
przeciwko Emerykowi Tókóly'emu, oblegają-
cemu gród Kis-Varda. R. 1580 Rudolf zatwier-
dził dawniejsze przywileje L. R. 1595 arcyks.
Maciej zaprowadził tu użycie kalendarza gre-
goryańskiego. W czasie wojny domowej mię-
dzy Zapolyą i Ferdynandem L. trzymała stro-
nę Ferdynanda. R. 1601 (21 czerwca) wę-
gierscy insurgenci wpadli przez dolną bramę
do miasta, a złupiwszy je, porwali senatora
Kaspra Hutera jako zakładnika, którego wy-
dali dopiero po złożeniu okupu 400 talarów.
W r. 1602 ucierpiało miasto podczas powrotu
Zygmunta Bathorego z Opola do Siedmiogrodu.
W r. 1604 podcząs powstania Ńtefana Bocs.
kaja, niejaki Błażej Lippaj, jeden z jego wo-
dzów, d. 31 paźdz. ze 100 hajdukami stanął  
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przed bramami L. i groził ogniem i mieczem
miastu, gdyby opór stawiło. Mieszkańcy za-
grożeni złożyli przysięgę na wierność Bocska-
jowi i musieli dostarczyć broni i ludzi do oblę-
żenia zamku spiskiego. Niemniej powstanie
Grabryela Bethiena dało się dożkliwie uczuć
L. Rakoczy Jerzy na czele 10000 wojska sta-
nął 29 grudnia 1619 przed miastem, które bez
walki otworzyło mu bramy. W r. 1620 przy-
był sam Bethlen do L. W r. 1626 w sierpniu
pojawił się znowu tutaj Rakoczy i zażądał
okupu 12000 złr. Gdy gmina temu żądaniu
zadosyć uczynić nie mogła, postanowił Rako-
czy zająć ich winnice. Miasto, nie chcące tego
dopuścić, złożyło mu 4500 złr. W tymże roku
(28 grudnia) Bethlen podpisał tu trzeci z cesa-
rzem Ferdynandem II w Preszburgu zawarty
pokój. W r. 1672 (paźdz.) podstąpił pod mia-
sto Petroczy, zwolennik Franciszka Rakoczego,
i obległ miasto, w którem cesarski pułkownik
Diepenthal z 2000 ludźmi się ukrywał. Oblę-
żenie trwało dwa tygodnie. W końcu ustąpił
z pod miasta Petroczy, gdy się dowiedział, że
6000 cesarskich z hr. Pawłem Esterhazym na
czele na odsiecz lewoczanom przybywa. Nie-
mało ucierpiało miasto w czasie powstania
Emeryka Tókólyi'ego. R. 1680 tenże Tókólyi
spalił przedmieścia L., ponieważ komendanci
cesarscy wysłanych do nich parlamentarzy
Tókólyt'ego znieważyli. '[egoż roku w jesieni
zdobył L. Tókólyi po uporczywem oblężeniu,
lecz wkrótce generał Eneasz Capraza. znowu ją
odebrał. W r. 1682 (w sierpniu) poddała się
znowu L. bez oporu Emerykowi Tókólyi'emu,
który tutaj pozostał na leżach zimowych, Roku
następnego (11 grud. 1683) Polacy wracający
z pod Wiednia zajęli L. Podczas powstania
Rakoczego II, Franciszka, r. 1703, po czteroty-
godniowem srogiem oblężeniu puściło miasto
stronników Rakocżego i ed tego czasu aż do
r. 1710 trzymała L. stronę Rakoczego, który
oddał ją swemu dzielnemu wodzowi Urbanowi
Zelderowi. W r. 1709 i 1710 po raz ostatni
oblegli cesarscy L., która poddała się, gdy
Loeffelholz przyobiecał mieszczanom zachować
ich przywileje (w lutym 1710 r.). Od tego
czasu używała L. błogiego spokoju. Po zja-
wieniu się reformy Lutra, L. należała niemal
do pierwszych miast, które przesiąkły zasada-
mi luteranizmu i takowe u siebie zaszczepiły.
W tym jednak dopiero wieku udało się lutera-
nom postawić w obrębie miasta kościół muro-
wany. Wr. 1823 poczęto kopać fundamenta
a r. 1825 w czasie kanonicznej wizyty kościel-
nej superintendent Paweł Josefty założył ka-
mień węgielny pod kościół. Budowa szła
oporem; sklepienie wschodniego skrzydła ru-
nęło dwa razy; trzy razy zmieniano pokrycie
dachowe. W r. 1837 stanął cały do użytku
gminy protestanckiej. Poświęcenie odbyło się
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17 września 1837 r. Budowa jego kosztowała
56600 złr. Nierzadko nawiedzały miasto po-
żary. Pierwszy raz spaliło się ono 1832 r.
W skutek pożaru r. 1342 poniosło szkodę

18 osób. R. 1462 spaliła się ulicą szpitalna,
r. 1515 część miasta „„Ober-Miihl'* zwana,
R. 1550 i 1599 spaliło się miasto, Zaraza
szerzyła się groźnie r. 1545 (zmarło 800 lu-
dzi), 1600 (zmarło 2500 ludzi) i r. 1645 (zmar-
ło 2214 ludzi). Co do znakomitszych budowli
miasta L, zasługuje przedewszystkiem na uwa-
gę kościół farmy pod wez. ś. Jakóba; zbudo-
wany w stylu gockim, jest jednym z najwię-
kszych kościołów węgierskich, a pod wzglę-
dem architektonicznym najsławniejszy w Wę-
grzech; kościół ten istniał już w drugiej poło-
wie XIII w. i zdaje się być dziełem przyby-
szów z r. 1245. Pięknego opisu historycznego
i archeologicznego tego kościoła dostarczył
prof. gimn, Wacław Merklas z L., znakomity
archeolog, w broszurze p. t. ,,Die Stadtpfarr-
kirche St. Jacobi major in der k. Freistadt
Leutschau*, Środkowa nawa, 30 stóp wysoka,
opiera się na 6 parach filarów czworobocznych.
Dług. jego wynosi 156, szer. 82, wysokość 60
stóp. Nawa główna i chór tworzą najstarszą
część kościoła; obie boczne nawy, podobnie
jak cała budowa kościoła, odnoszą się do poło-
wy XIV wieku. Za tem przemawia nagro-
bek proboszcza Jerzego z Ulebachu z r. 1392,
znajdujący się w kaplicy św. Jerzego, przez
tegoż fundowanej. Po północnej stronie ko-
ścioła za kaplicą św. Jerzego jest zakrystya,
która niegdyś była kaplicą, czego dowodzi sta-
re cyboryum, nad którem napis: „Ad capellam
leprosorum pertinens,* Kaplicę przy bramie
południowej miał fundować król Maciej roku
1475. Po zachodniej stronie znajduje się chór

z herbami Władysława II i Ludwika IL. Ź po:

między 15 ołtarzów, wielkiej wartości archi-

tektonicznej jest ołtarz główny, 60 stóp wy-
soki. Robotnicy, którzy nad nim pracowali,
byli uczniami Wita Stwosza w Krakowie.
Nad kaplicą św. Jerzego w salce bibliotecznej
znajdujemy na ścianach 27 historycznych dat;
jak np.: r. 1245 zbudowano miasto; 1483 Hu-
syci spustoszyli dystrykt spiski; 1448 trzęsie-
nie ziemi; 1462 spaliło się miasto naokoło uli-

cy szpitalnej; 1471 Kaźmirz wypędzony z pań-
stwa od króla Macieja i t. d. Tu również
znajdujemy spis lewockich proboszczów od r.

1410 i wykaz lat, gdzie w Węgrzech od roku

1453—1679 jedenaście razy grasowała zara-
za. Kościół ten zdobi obecnie bardzo piękna,
ośmioboczna wieża, 37 sążni wysoka. Pier-
wotna wieża, 27 sążni wysoka, według kroniki

lewockiej spaliła się 4 razy, a to w latach

1550, 1599, 1608 i 1747. Z tego powodu r.
1656 założono kamień węgielny pod dzwonni- 
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cę obok ratusza, a w r. 1661 przeniesiono doń

dzwony z wieży kościelnej, gdyż obawiano się
runięcia wieży. W r. 1792 zburzono dla sła-
bych murów jednę jej część aż do dachu

44291 fl. W r. 1482 w czasie pożaru zginęło, kościelnego, a resztę aż do fundamentów roku

1825. Tego samego roku rozpoczęto budowę
nowej wieży, którą prowadzono z przerwami
aż do r. 1857, w którym założono na jej szczy-
cie krzyż, Koszta budowy tej wieży wraz
z naprawą sąsiednich kaplic wynoszący 83000
złr. poniosła gmina, jako patron kościoła. Na
niej znajduje się piękny zegar. Niemniej
wspaniałym zabytkiem architektonicznym są
organy, zbudowane w stylu renesansowym
przez krakowskich robotników. Podług ba-
dań Wiktora Myskowsky'ego (w miejskiem
archiwum Lewoczy) rozpoczął ich budowę r.
1615 Jan Hummel. W r. 1628 przerwano ją,
gdyż Hummel, spadłszy z rusztowania, zabił
się. Dopiero w r. 1682 dokończył jej Ma-
trowski. Sprzęt organowy wraz z przecudne-
mi rzeźbami i 12 apostołami sporządził kra-
kowianin Andrzej Hertel z pomocnikiem Krzy-
sztofem Kollmitzem, Ołomuńczaninem. W r.
1624 koszta budowy organów, wynoszące 7900
węg. złr., według innych 13000 węg. złr., po-
niosła częścią gmina lewocka, częścią rodzina

Bobestów. Uwagi godne są wspaniałe gro-
bowce rodziny Thurzów. Drugim kościołem
powyżej górnej bramy jest kościół minorytów.
Podług kroniki Lanyjego zbudowano tu w XIV

wieku klasztor dla franciszkanów, który pó-
źniej przeszedł w ręce protestantów; ci oddali

go jezuitom. Po nim osiedli w nim minoryci,
a w końcu norbertanie (zakon premonstrateń-
ski), Dziś w klasztorze mieści się państwowe
wyższe gimnazyum. Trzecim kościołem jest

kościół protestancki. W pobliskim lasku jest
kościół N. M. P., a na cmentarzu kaplica św.
Karola Boromeusza. W pobliżu kościoła św.
Jakóba wznosi się magistra(, starożytna bu-

dowla; w ratuszu ciekawy zbiór broni i archi-

wum. Nieco dalej rozpościerają się piękne

plantacye z wspaniałym budynkiem kasyno-

wym i wspaniałym pomnikiem honwedów,
poświęconym pamięci spiskich obrońców wol-

ności w r. 1848—49. Również uwagi godny
jest dom komitatowy. W XVII wieku (1630)
posiadała L. obszerną drukarnię, do dziś dnia

istniejącą. Miasto posiada piękny miejski
ogród, urząd pocztowy, spiski kredytowy bank

i centralną kasę oszczędności, jakoteż spiską

kasę oszczędności, najstarszą na Spiżu, bo r.
1843 założoną. Hotel „zum Reichsadler'

z salą balową i budynkiem teatralnym, Wy-
bitne stanowisko odgrywały w rozwoju tego
miasta jego zakłady naukowe. Za reformacyi

zakwitnęła szkoła lewocka, której rektorem r.

1520 był Leonhard Cox, powołany z Auglii,
wychowawca Henryka VII, W r. 1588 zor-
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ganizowano tu gimnazyum. Z pomiędzy za-
kładów wyższych, które między r. 1594 i
1599 do najsławniejszych i najbardziej uczę-
szczanych należały, zaliczyć należy słusznie
szkołę lewocką. Jakie znaczenie owo miasto,
jako gniazdo oświaty, miało w owym czasie,
dowodzi ta okoliczność, że król Maksymilian
1571, a po nim Rudolf 1576—1608, nosili się
z myślą założenia akademii w L. Brak atoli
środków materyalnych stanął na przeszkodzie
przeprowadzeniu tej pięknej myśli. W roku
1793 doznało gimnazyum odmiennego urzą-
dzenia. Za rektoratu Liedemanna podniesiono
je do rzędu liceów. W r. 1801 urządzono
szkołę miejską, a w liceum zaprowadzono 4
klasy realne niższe. W r. 1854 liceum prze-
szło na Ó-klasowe gimnazyum, z którego 1
paźdz. 1860 utworzono ewanielickie państwo-
we gimnazyum. Najwyższem atoli rozporzą-
dzeniem z 1 lipca 1868 zamknięto to ewang.
gimnazyum, a na jego miejscu powstała pań-
stwowa wyższa szkoła realna. Gmina prot.
utrzymuje przy niej tylko nauczyciela religii
prot. Przy klasztorze norbertańskim istniało
przez księży utrzymywane katolickie gimna-
zyum, które w r. 1850, jako zupełne gimna-
zyum, przeszło na koszt rządu. Jest tu także
wyższa szkoła miejska żeńska i szkoła ewang.
ludowa. W dawnych wiekach słynęła L.
swemi miodosytniami; również kwitły rzemio-
sła, czego dowodzą liczne cechy. W r. 1605
rzemieślnicy tworzyli następujące cechy: ku-
śnierski, krawiecki, piekarski, konwisarski,
kowalski, garbarski, stolarski, rzeźnicki, szew-
ski, kotlarski, ślusarski, sukienniczy, rymar-
ski, siodlarski i cech kapeluszników i biało-
skórników. W r. 1670 oprócz tych były jesz-
cze cechy: nożowników, iglarzy, kramarzy,
stelmachów i tkaczy. Również w XVI wieku
kwitła tu szkoła rzeźbiarska pod kierowni-
etwem rzeźbiarzy krakowskich. Dziś istnieje
tu zakład roboczy (Wirkerei- Werkstiitte).
Czyt. dr. Baltagi Aladar: Die Kunstdenkmale
Leutschaus. Mit 11 I[ilustrat. w Litter. Be-
richte aus Ungarn, 1879, III, 3; dr. Bruck-
mann F. E.: Memorabilia Leutschoviensia et
Dobschinensia, w Epist. Itiner, Nr. 87; Szegfi
Maurus: Aus den Bliitentagen der Stadt Leut-
schau, w Zips. Bote 1860; dr. A. Kreichel:
Urban Zelder, w Zipser Bote 1883; tenże:
£inst und jetzt, w Zipser Bote 1883; prof.
Wenzel Merklas: Die Stadtpfarrkirche St.Ja-
cobi major in der. k, Freistadt Leutschau 1862;
prot. Hensselmann Emerich: Locsónek regisćgei
(Starożytn. Lewoczy) 1878; Weber $.: Zipser
Zeite und Greschichls-Bilder, Leutschau 1880; V.
Hornyńnszky: Beitriige zur Gresch, evang. Ge-
meindeninUngarn, Pest, 1663. Br, Qustawicz.

Lewoczki, część Krzywego Kamienieckiego
w Kamionce Wołoskiej,  
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Lewońce, wś, pow. sejneński, gm. Kudra-
ny, par. Liszkowo; odl. 45 w. od Sejn. W 1827,
r. było tu 2 dm., 11 mieszk; obecnie 4 dm.
31 mieszk.
Leworda al. Zeurda, folw. koło Huciska,

pow. żółkiewski, należy do obsz. dwor. w Kre-
chowie.
Lewordaki, część wsi Sokola, pow. mo-

Ściski.
Lewowa,

stryjski.
Lewrenz (niem.), folw., pow. frydlądzki,

st. p. Barsztyn.
Lewske (dok.), ob, Zissek, pow. rybnieki.
Lewskerdorff (dok.), ob. Zeisersdor/.
Lewskiska Kiczera, góra w Karpatach

bukowińskich, na obsz. gm. Putylli storonie-
ckiej, w pow. wyżniekim, pod 42” 49 wsch.
dłg. g. F., a 47” 58 25” pła. sz. g. Od wsch.
i płdn. oblewa ją potok Putylówka, a od zach.
rz. Putylla. Wzniesienie; 973 m. Zr. G.
Lewszany, folw. szlach. nadjez. Wojniaką,

pow. trocki, I okr. adm., 6 w. od Trok, I dm.,
9 mk, katol. (1866). R. 1850 miał tu Roso-
chacki 100 dzies. ziemi.
Lewszewo, folw. w pow. borysowskim,

własność Owłóczyńskich, ma obszaru przeszło
208 mr. Al. Jeł,
Lewten, Zewthen (dok.), ob. Zeuthen.
Lewthkowitcz (dok.), ob. Schwierse.
Lewuchy, ob. Zeuchy.
Lewurda, potok, wypływa w lesie Lewur-

dziu, na północnym stoku góry Huty (729 m.),
na granicy gmin Bilicza i Strzelbie, w pow.
stąromiejskim; płynie na południowy wschód
granicą tych gmin i dopiero w drugiej połowie
swojego biegu przechodzi na obszar Strzelbie
i koło chat Czereśnikami zwanych w tejże
wsi, wpada z lew. brzegu do Jabłonki (ob.),
dopływu Dniestru. Długość biegu wynosi 5
kil. Ob. Zeórda, Br. G.
Lewuszczyk, potok górski, wytryska w obsz.

gm. Mikuliczyna, w pow. nadwórniańskim,
w Karpatach wschodnich, ze źródeł leśnych;
płynie na południowy zachód i po 4i pół kil.
biegu uchodzi z praw. brzegu do Prutecia mi-
kuliczyńskiego. Na Spezial-Karte der oester.
ung. Mon., Z. 12, Col. 31, czytamy Zewu-
szyk, Br. G.

Lexten (niem.), dobra, pow. grobiński
w Kurlandyi, par. Durben.

Lexyce, ob. Zeksice,
Leyden-Peter (niem,)al. Petrellen, wś, pow.

szyłokarczemski, st. p. Saugen.
Leydt (niem.), ob. Nanóżki.
Leyer See (niem.), ob. Zoje.
Leymgruben (dok.), tak się zwała 1360 r.

wś Huben, pow. wrocławski.
Leynau (niem.), ob. Zinowo,
Leynaw (dok.), ob, Zunawy.

część Różanki niżnej, powiat
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Leyne, ob. Zyna,
Leynow (dok.), ob. Zinowo.
Leypa (dok.), ob. Weissenleipe,
Leysaw (dok.), ob. Zisewo.
Leysersdorf (dok ), ob. Zeisersdorf.
Leysing (niem.), jez. przy Bałdach w pow.

niborskim (ob. Kętrz, O ludn. pols., str. 344).
Leyssack (dok.), ob. Zysakowo.
Leyssen, ob. Zajsy.
Leyssenau (dok.), ob. Zisnowo.
Leyste (dok.), ob. Ześno.
Leysuhnen (niem.), wś, pow. świętosiekier-

ski, st. p. S. Siekierka.
Leża, rz., lewy dopływ Ajtry, przyjmuje

z lewej strony Bork.
Leżachów, wś w pow. jarosławskim, ma

parafią gr.-katol.i szkołę ludową, należy zaś
do par. rzym.-katol., sądu pow. i urzędu poczt.
w odległej o 4.5 kil. Sieniawie. Z 769 mk.
przebywa 28 na obsz, więk. pos.; według wy*
znania jest 30 rzym.-katol., 6 izr. a 735 gr.-
katol. Wś jest położona na prawym brzegu
Sanu, 182 m. npm., w równinach urodzajnych.
Pos. więk. ks. Jerzego Ozartoryskiego ma ob-
szaru 346 mr. roli, 99 mr. łąk i ogr., 15 mr.
pastw. i 34 mr. lasu; pos. mniej. 949 mr. roli,
135 mr. łąk i ogr., 619 mr. pastw. i 42 mr. la-
su. Cerkiew nad Sanem drewniana. Do pa-
rafii są dołączone Chałupki, Gaydy, Czercze,
Słoty, Cyduły i Chodań, przysiołki małe, po-
łożone po lewym brzegu Sanu, nazywane od
nazwisk zamożniejszych mieszkańców. Lu-
dność całej parafii wynosi 1338 gr.-katol.; na-
leży do dyec. przemyskiej, dekan. jarosław-
skiego. L. graniczy na wsch. z Gaydami a na
płn. z Sieniawą. Sama wś jest od zach. i płdn.
oblana Sanem, przysiołki zaś leżą między Go-
rzycamii Wolą Buchowską. - Mac.

Leżajna, kol. i folw., pow. łęczycki, gm.
Piątek, par. Oszkowice (Łaski, Lib. ben. HI,
422); odl. od Łęczycy w. 24; kol. dm, 7, mk.
65; folw. dm. 2, mk. 18.

Leżajsk, wolne miasto królewskie pod 41*5'
wschod. dług. od Ferro,'a 50” 16' płn. szer.,
na lewym brzegu Sanu, w okolicy zupełnie
równej, piaszczystej i pokrytej sosnowemi la-
sami, 220 m. npm., w pow. łańcuckim. Miasto
schludne, zabudowane parterowemi dworkami,
stojącemi przeważnie w ogródkach, dzieli się
na trzy części: właściwe miasto, Podolszyni
Podklasztorze. Ta ostatnia część, dosyć zabu-
dowana, jest od właściwego miasta około 2 kil.
odległą; główną zaś jej ozdobą jest wspaniały
klasztor oo. bernardynów. Właściwe miasto
ma oprócz obszernego rynku trzy główniejsze
ulice, przez które prowadzą drogi: na płn. do
Podklasztorza, a dalej do Rudy i granicy Król.
Polsk. (do klasztoru znajduje się drewniany
chodnik); na płdn. do Źołyni i Łańcuta, na
pła. wsch. do Sieniawy. Ta ostatnia droga
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zwraca się zaraz za miastem na płdn.-wschód.
Według ostatniego spisu liczy miasto 4945
mieszk., z których pod względem wyznań jest
2539 rzym.-katol., 480 gr.-katol., 32 akańt.
i 1944 izraelitów. Przestrzeni zajmuje L. 1641
hekt.; majątek czynny wynosi 28630 zł. w. a.,
bierny 4186 zł, a dochód z roku 1882
przyniósł 7797 zł. w. a. W mieście jest pa-
rafia rzym. katol., gr.-katol., sąd powiat. (dla
38194 dusz), notaryat, lekarz, apteka i szkoła
męska czteroklasowa, a żeńska trzechklasowa.
Z zakładów finansowych są dwie kasy pożycz-
kowe, z których jedna rozporządza kapitałem
1710 zł. 47 ct., druga 2448 zł. 66 ct., i fun-
dacya Alfreda hr. Potockiego z r. 1864 dla
udzielania zapomogi podupadłym w skutek
nieszczęścia rzemieślnikom, z majątkiem zakła-
dowym 4108 zł. Oprócz tego istnieje tutaj
fundacya nieznajomego założyciela z XVI w.
dla dawania przytułku niezdolnym do pracy
parafianom, której majątek stanowi grunt i
2100 zł., przynoszące rocznie 840 zł. w. a.
Ludność zajmuje się od dawnych czasów far-
bowaniem wełny, przędzeniem jej i wyrabia-
niem grubego sukna, zwanego bają. Pięknym

jest kościół farny, murowany, zbudowany z ce-

gły przez Feliksa ze Skarzyszowa (kościół był

dawniej otoczony obronnemi murami i baszta:

mi), jakoteż murowana cerkiew gr.-katol.; naj-

większą jednak ozdobą L. jest klasztor 00. ber-

nardynów, do którego liczne odbywają się

pielgrzymki w czasie odpustów. Parafia rzym.-

katol. została utworzoną przez Władysława

Jagiełłę, który dyplomem danym w Bieczu

fer. 4 iuter octavam OO. SS. 1400 wyposażył

kościół istniejący od niepamiętnych czasów we

wsi królewskiej Lenżajsko, wyniesionej w r.

1397do rzędu miast. Było to w tem miejscu,

gdzie teraz leży wś (lub północne przedmieście

Leżajska) zwana Stare Miasto. W dyplomie

erekcyi miasta (Baliński, St. P. II, 669) po-

wiada król, że dla pomnożenia pożytków swo-

ich i państwa przekształca tę wś na miasto,

mające się nazywać „Królowomyesto.* Wój-

tostwo sprzedał Władysław Jagiełło Stanisła-

wowi Jasieńskiemu, mieszczaninowi z Prze-

worska, za sto grzywien groszy praskich, licząc

za grzywnę po 48 groszy polskich. Na miasto

przeznaczył milę lasu po obu brzegach Sanu,

między rzeką Ożaną (zapewne Złota rzeka, po

prawym brzegu Sanu, nad którą leży wś Oża-
na) a rzeką Kolną. Z mających powstać 180

łanów przeznaczył król ośm łanów kościołowi.
Dalej nadaje fundator mieszczanom prawo

magdeburskie i targi we czwartek. Na wy-

prawę wojenną ma wójt stanąć samośrzeć na
koniu z kopijnikiem i jezdnym opatrzonym

w kuszę (ballista), Osadnicy otrzymali lata
wolności, mianowicie osiedli na rolach lat 6,

w zaroślach 14 a w lasach dębowych 20; po

18
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wyjściu wolności mieli płacić z łanu po grzy-
wnie i groszy sześć, a na przyjazd króla lub
królowej dawać osep, kapłony, jaja i t. p. da-
niny. Około r. 1439 oddano zarząd parafii
żożogrobcom czyli Miechowitom, którzy do r.
1839 zarządzali nią, utrzymując osobnego prae-
positnsa, Do r. 1494 nie nie słyszymy 0 na»
szem mieście, ale w tym roku przedstawili
mieszczanie swe dyplomy Janowi Olbrachto-
wi, który je potwierdził. W nowym doku-
mencie brzmi nazwa miastą Layżaysko. Od
tego czasu zaczęły się nieszczęścia. Tatarzy,
ponawiając napady na Polskę, docierali do L.
i niszczyli je w latach 1498, 1500, 1509i1519.
Ostatni napad musiał być najdotkliwszym;
chcąc podnieść podupadłe miasto, utworzył Zy-
gmunt I jarmark na Wniebowstąpienie Pań-
skie, W pięć lat później w r. 1524 naszli
znowu Tatatrzy i zdobyli nieobronne miasto.
Z tego powodu wydał Zygmunt I dyplom
przeniesienia Leżajska, w którym mówi: Gdy
przed kilku miesiącami zniszczyli Tatarzy mia-
sto Lyeżensko i obrócili je w perzynę, o czem
naocznieśmy się przekonali, przybywszy z woj-
skiem w celu wypłoszenia nieprzyjaciół z ziem
ruskich, dowiedzieliśmy się, że opodal stąd

znajduje się miejsce, od samej natury obronne
i małym nakładem mogące być umocnione;
przeznaczamy je na założenie i przeniesienie
miasta, które odtąd i na przyszłość ma się na-

zywać Leżajsk zygmuntowski (Sigismundi
Lyeżensko). Osadników uwolnił Zygmunt I
na dwanaście lat od podatków, poczem mieli
płacić od wymierzonego łamu po grzywnie, Od
domów nie mieli płacić żadnych podatków,
Przytem naznaczył król jarmarki na Wniebo-
wstąpienie Pańskie, Maryą śnieżną i św. Mi-
kołaja, a targi na dnie czwartkowe. Ażeby
miasto nie ulegało dalej nieprzyjacielskiemu
zniszczeniu nakazał Zygmunt I obracać część
dochodów starostwa na zbudowanie zamku i
obronę, polecił miasto obwarować parkanami
i w tym celu dozwolił mieszczanom wrębu
w lasach królewskich. Chcąc podnieść za»
możność mieszczan, dał im pastwisko i zakazał
w targi wprowadzać ze wsi słodów do miasta.
Troskliwość królą widną jest w dyplomie z na-
stępnego roku 1525, w którym dozwolił miesz-
czanom zbudować wagę i postrzygalnię i usta-
wić pod ratuszem jatki, z których czynsz ka-
zał obracać na pożytek miasta. Zarazem za:
kazał w okolicznych wsiach warzyć piwo lub
inne trunki. W następnych latach zastawiła
rzplita L., aż sejm w r. 1534 pozwolił to sta-
rostwo wykupić królowej Bonie i trzymać
dożywociem. Gospodarka Bony musiała być
korzystną dla młodej osady, albowiem słyszy»
my o nowych budowlach, W 1596 poświęco-  
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w Wierzawicach; zbudowano zapewne także
w owym czasie drewniany kościół w nowem
mieście. Ale koniec wieku XVI i początek
XVII były bardzo burzliwe, z powodu rozte-
rek religijnych. Między r. 1604 a 1609 po-
wstał spór Stanisława Stadniekiego z Łańcuta
z Łukaszem Opalińskim, podobno o psa my-
śliwskiego. Stadnicki, starosta żywułtowski,
człowiek bardzo niespokojny i nawykły do
'wojaczki, zebrał zaciągi w Węgrzech i Woło-
szy i najechał Opalińskiego w Tarnaweu, po-
czem na czele tych żołdaków, podobnie jak on
sam po największej części reformowanych, na-
padł na Leżajsk, miasto zrabował a kościół
wraz z archiwum spalił. Zygmunt III nadał
nowe przywileje w r. 1616 kościołowi, który
w 1619 został z gruntu odbudowanym. W pó-
Źniejszych czasach spalili Tatarzy L. w r. 1628
i lud uprowadzili do niewoli. W r. 1656 go-
spodarowali tam znowu Szwedzi, a nawet Ka-
rol Gustaw miał się w tem mieście kilka dni
zatrzymać. (Verdum zastał w mieście drewnia-
ne ściany z balów zamiast murów; Liske, Cu-
dzoziemcy, 110). Mieszczanie rozprószyli się,
a jak lustratorowie z r. 1664 powiadają, że
z zamku nie pozostało nie prócz wałów. Pó-
Źniejsze czasy nie sprzyjały rozwojowi miast.
L. został podobno jeszcze raz zniszczony w r.
[672 a lustracya 4 r. 1765 wykazuje dochód
z miasta tylko na 210 złp. Mieszczanie mieli
prawo przewozu na Sanie pod wsią Stawem i
wolne robienie piwa, wiśniaku i miodu. 'Tka-
czów było 55. W owym czasie aż do r. 1772
dzierżawił sstwo leżajskie Józef Potocki, kraj-
czy kor., płacił z niego 99256 zł. 6 gr. a wy-
datek wynosił 10741 zł. 22 gr. Później 1819
r. przeszło ststwo na własność Mierów, od któ-
rych kupił je Alfred hr. Potocki, ojciec b. na:
miestnika Galicyi. "Teraz stanowi część ordy-
nacyi łańcuckiej, W naszem stuleciu dotknę-
ły pożary miasto jeszcze w r. 1834 i 1878.
Ostatnim prepozytem Miechowitów był Michał
Pieniążek, zm. 18389 r. Prócz kościoła farnego
były jeszcze: 1) św. Trójcy w Staremmieście,
drewniany na podmurowaniu, zbudowanyna
miejscu pierwotnego kościoła, który jednak
już podczas wizytacyi biskupa Wacława Sie-
rakowskiego był zrujnowanym, 2) Bożego Cia-
ła, 8) w zamku i 4) w klasztorze oo, bernar-
dynów. Obecnie istnieje tylko ostatni. Parafia
rzym.-katol. należy do dyec, przemyskiej, dek.
leżajskiego. Przyłączone są do niej: Dębno,
Hucisko, Jelna, Judaszówka, Łukowa, Piskoro-
wice, Przychojec, Rzuchów, Siedlanka, Stare-
miasto i Wierzawice, Cała ludność parafii ma
8594 rzym.-katol., 85 akat. i 1985 izrael.
Par. gr.-katol, obejmuje Staremiasto, Siedlan-

ł | ke Przychojee, Łukowę, Jelnę, Hucisko, Ru-
no kościół Bożego Ciała, stojący przy drodze,
do Giedlarowy, a w 1611 Maryi Magdaleny:

dę-Jandę i Wierzawice, należy do dyec. prze-
myskiej, dek, kańczuckiego, i liezy ogółem
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1920 parafian. Klasztor 00. bernardynów, sto-
jąc y na przedmieściu Podklasztorze, prawie 2
kil- od właściwego miasta, zasługuje na uwagę
nie tylko jako sławne miejsce odpustowe, ale
także jako budowa należąca do najpiękniej-
szych w Galicyi zabytków budownictwa w sty=
lu odrodzenia. Szezególniej zwracają na siebie
uwagę wspaniałe rzeźby i stiuki, malowidła
wykonane przez znakomitych malarzy a prze-
dewszystkiem obraz w ołtarzu Ś. Franciszka
i portrety Łukasza z Bnina Opalińskiego, mar-
szałka w. kor. i jego żony. Kościół dzieli się
na trzy nawy, środkową i dwie boczne. Każ-
dej nawie służy część ogromnego organu,naj-
większego w całej Austryi, którego naprawa
i nastrojenie przed kilkudziesięciu laty koszto-
wały 10000 złr. Kościół i klasztor są pokryte
blachą i leżą na małem wzniesieniu, otoczonem

od płn. i wsch. sosnowym lasem, zwanym
w części północnej Mniszym lasem, w części
zachodniej borem. Ku zach, otwiera się widok
na San i morze żółtego piasku. OO. bernardy-
nów sprowadził do L. Maciej Pstrokoński bisk.
przemyski z klasztoru w Przeworsku w r.
1608 i umieścił ich przy drewnianym kościoł-
ku Matki Boskiej, stojącym za miastem śród
piasków. Kościół a raczej kaplica była bardzo
odwiedzaną przez lud z powodu cudownego
obrazu Matki Bożej i należała do probostwa le-
żajskiego. Zygmunt III wyznaczył bernardy-
nom miejsce na budowę klasztoru i wyposażył
zakładający się klasztor stawem i młynem.
Dopiero w r. 1618 rozpoczął Łukasz Opaliński,
wówczas ststa leżajski, budowę klasztoru, która
trwała lat dziesięć, a śród tego czasu (1625)
wyznaczył mnichom hojne jałmużny na do-
brach starościńskich wiecznemi czasy, ©0 w r.
1653 król Jan Kaźmierz zatwierdził. W 16830
r. oświęcił nowy kościół biskup przemyski

Adam Nowodworski, a w cztery lata później

po przeprowadzeniu kanonicznego śledztwa u*

znał bisk. przem. Henryk Firlej obraz Matki

Boskiej za cudowny. Ten obraz ukoronował
uroczyście bisk, Wacław Sierakowski za po-
zwoleniem papieża Benedykta XIV d. 8 wrze-
Śnia 1752 r. W L. odbywają się jarmarki: 21
stycznia, 23 kwietnia, na Wniebowstąpienie,
24 sierpnia, 4 października i 6 grudnia, a targi
tygodniowe we wtorki i piątki. Więk. posia-

dłość ma obszaru 14 roli i 544 mr. lasu; mniej-

- sza 1190 roli, 284 łąk i ogr., 134 pastw. i 274
mr. lasu. L. otaczają od płn. Staremiasto, od

ząch. wielkie lasy, za któremi leżą wsie: Jelna,
Maliniska i Brzoza Królewska, od płd. Grillers-
hof, Giedlarowa i Wierzawice a od zach. San.

Wmieście L. urodził się 1807 r. kś. Fran. Ks.

Pawłowski. Florę okolie L. badał W. Jabłoń-
ski (Sprawozd. Komisyi fizyogr., 1867). Uie-
kawy obrazek przeszłości L. (z pocz. XVII w.)
wydał 1879 r. w Jaśle kś Maryan Podgórski, 
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pleban wolski, p. t. „Ławica Leżajska, dzieł-
ko poświęcone błogosławionej pamięci Wiści-
sławy z Leżajska, franciszkanki zabitej od
Mongołów w Zawichoście r. 1260. Mać.
Lóżanówka (po rus. Zeżaniwka) i Bilenówka

(al. Bielanówka, Bilitówka, ob. Biliłówka). wsie

w pow. skałackim, 15 kil. na płd. wsch. od
Skałatu, 5 kil. na płd. wsch. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Grzymałowie. Na płn. leży
Okno, napłn. wsch. Zielona, na płd. wsch. i
na płd. Touste, na zach. Bucyki, na płn. zach.
Grzymałów. Środkiem obszaru płynie Gniła,
dopływ Zbrucza, od płn., z Okna, na płd.;
tworzy staw, ciągnący się zrazu od płn. na
płd, a potem na wsch., następnie wypływa ze
stawu i płynie na płd. wsch. do Toustego.
Gniła przyjmuje w płn. części wsi od praw.
brzegu mały potok, płynący z Bucyków od
zach. na wsch. Do płd. części stawu wpadają:
pot. Popławny, płynący z Toustego przez płd.
część obszaru, zrazu na płn., potem na wsch.
a w końcu znown na płn., i pot. Przewrocie,
płynący z Zielonej od płn. wsch. na płd. zach.

Na zach. i płn. zach. od płn. części stawu leżą

zabudowania L. (2938 m.), na płd. od stawu i

nad Gniłą zabudowania Bilenówki, a na zach.

od nich karczma Owsianka. W stronie płd,
zach. wznosi się wzgórze Bilenówka (al. Bili-

tówka do 311 m.), Własn. więk. w obu wsiach

ma roli or. 398, łąk i ogr. 118, past. 32 mr.;

własn. mniej. roli or. 1225, łąk i ogr. 75, past.

7 mr, W r. 1880 było w L. 880 mk. w gm.
a w B. 190 mk. w gm. i 64 na obsz. dwor.

(obrz. gr.-katol., z wyjątkiem 56 r. l. w L, a

29 w B.). Par. gr.-katol. w Bucykach, rzym.-
katol, dla L. w Grzymałowie, dla B. w Lou-
stem. W L. jest cerkiew i kasa pożyczk. gm.

z kapit. 2609 zł. w. a. Lu. Dz.

Leżenica al. Ryga, dwie miejscowości, pow.

wałecki. a) L., niem. Riege, włośc. wś, nad
strugą bezimienną, pół mili od traktu bitego
pilsko-wałeckiego, Obszaru liczy mr. 3759,
bud. 156, dm. 44, katol. 325, ewang. 37. Par.

Wałcz, w miejscu jest kościół filialny do Wał-

cza i szkoła; poczta Grostomia. Kościół od da-

wna tu istniał; jak pisze wizyta Braneckiego
r. 1641 był mały, z drzewa budowany z je-

dnym ołtarzem. 2.) L. Nowa, niem. Neu Riege,

os., obejmuje obszaru mr. 30, bud. 8, dm, 3,
ewan. 17. Par. Wałcz, szkoła Rudki, poczta

Wielboki, Kś, F.
Leżenice (Zężenice, Łąźenice), wś nad rz.

Radomką, pow. kozienicki, gm. Maryampol,
par. Głowaczów, od Kozienie 18 w., dm. 38,
mk. 262. W 1827 r. 23 dm, 310 mk. W XV

w. był tu kościół paraf. drewniany, folwark i
łomy kamienia; dziedzicem był Sędziwój h. Na-

łęcz (Dług. II, 558). Folw. Leżenice (z wsia-
mi L., Romanówka al. Rogóżki iEmilów), od

rz. Wisły w. 10, od Sobolewa w. 21, rozległy
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mr. 381: grunta orne i ogr. mr. 318, łąk mr. 20,
pastw. mr. 29, nieuż. i place mr. 14, bud, mur.
2, z drzewa 8, płodozmian 7-polowy. WS. L.
08. 36, z grun. mr. 482; wś Romanówkn al.
Rogóżki os. 9, z grun. mr. 126; wś Emilów
os. 18, z grun. mr. 318, Br, Ch.
Leżenko, niem. Kl. Leszno, włośc. wś, pow.

brodnicki, nad jeziorami Małe i Wielkie Łę-
żno, obszaru liczy mr. 2887, bud. 80, dm. 37,
katol. 256, ewan. 23. Par. Radoszki, szkoła
Leżno, poczta Lidzbark, Do większych posia-
dączy należy Edward Luckow, właściciel wol-
nego sołectwa; obszaru ornej roli liczy hekt,
165, łąk 6, past. 2, nieuż. 1, wody 122, ogó-
łem obszaru hekt. 298. Jest znaczna wyprze-
daż bydła karmionego, melkarnia, w jeziorze
prowadzi się obfita rybitwa. L. należało zda-
wna do dóbr stołowych kapituły chełmińskiej.
RB. 1412 podana jest strata wojenna: we wsi
L. pozostało tylko dwóch gburów, reszta ludzi
albo zabita, albo się rozpierzchła. Ks. F.
Lezensko (dok.), Zeżajsk (ob.).
Lezienko al. Zezinko (Kętrz.), niem. Kł,

Leesen, dok, Kleine Lesin, rycer. dobra, pow.
gdański, w dość uroczej okolicy nad jez. Le-
zienkiem, w pobliżu lasu, na bitym trakcie
lezieńsko-wejherowskim, który zaraz opodal
przy Leźnie odłącza się od gdańsko-kartuskie=
go traktu, 17/, mili od Gdańska, Właściwie
Leznem zwaćby się powinna ta wieś, gdyż jest
od tamtej i większa i donośniejsza. Także i
dwór swój dziedzice lezieńscy tu mają. Obsza-
ru liczy roli ornej hekt. 329, łąk 40, past. 37,
lasu 186, nieuż. 14, wody 8.33, ogółem obsza-
ru hekt. 615.64; katol. 144, ew. 38, dm. 15.
Par. i poczta Żukowo, szkoła Lezno. Hodowla
bydła rasy ostfryskiej; znaczne gospodarstwo
mleczne; mleko wprost wysyłają do Berlina.
Ohecny dziedzic Karol Hoene niemiec. Widze-
nia godny jest pałac tutejszy, przeszło 150 lat
mający, bardzo obszerny, niby zamek jaki, 3-
piętrowy, świadek bogactwa i chwały da-
wniejszej szląchty polskiej, obecnie znacznie
już zaniedbany z powodu że niezamieszkany.
Staranniej utrzymują wielki park staropol-
ski w guście francuskim założony. Opodal
za wsią znajduje się cmentarzysko pogań-
skie, z którego urny wydobywano. Aż do
ostatnich czasów znajdował się przy nim głaz
dość wielki czyli kamień starożytny, jedyny
w swolm rodzaju, nad którym uczeni znawcy
nie mało się zastanawiali. Po dokładniejszem
rozpatrzeniu widać na nim, niezgrabną oczywi
ście, figurę jeźdźca, Zresztą jest ten kamień
ręką ludzką mało obrabiany. Najciekawsze są
na nim napisy starożytne, t. z. runiczne, któ-
rych znaczenie z trudnością zapewne odgadną.
W ostatnich latach otrzymało go na własność
towarzystwo przyrodników w Gdańsku i w mu-
zeum swojem ustawiło. Niektórzy utrzymują,  
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że mógłby ów kamień należeć do t. z. głazów
eratycznych, których dość sporo znachodzi się
w tutejszej okolicy. Roku 1382 Winryk von
Kniprode, mistrz w. krzyżacki, zapisuje pra-
wem chełmińskiem na dziedziczną własność Pio-
trowi z Lewina dobra L. „Cleine Lesin* z 11
włókami, oraz łąki do tych dóbr należące po za
granicami wiejskiemi nad rzeką Radunią. Ob.
Odpisy Dregera w arch. w Peplinie, str. 51.
Za polskich czasów było L. dobrami króle-
wskiemi, które się mężom zazwyczaj dobrze

zasłużonym w nagrodę jako dożywocie wy-
dawały. Roku 1616 umarł Konrad Heiden-
steln, sekretarz królewski, który te dobra trzy-
mał, brat rodzony sławnego Reinholda Hei-
densteina, dziedzica na Sulęczynie, pochowany
z nagrobkiem w kościele pp. norbertanek w Zu-
kowie. R. [654 nadał król Abrahamowi von
Grehema dobra L. w dożywocie. Potem otrzy-
mał je Jan Jerzy Przebendowski, mąż krajowi
nader zasłużony; 30 lat broń nosił i po różnych
wojnach odznaczył się, osobliwie jednak pod
Chocimem i Stawiszezami, kędy w nodze po-
strzał wyniósł; w legacyach, już do książęcia
elektora saskiego, już do kurfirsta brandenbur-
skiego, już do Francyi, wielkiego rozsądku
swego dał dowody; urzędy coraz to wyższe
piastował: był z kolei ststą mirachowskim, ka-
sztelanem chełmińskim, od Augusta II woje-
wodą malborskim mianowany, r. 1703 został
podskarbim w. kor., r. 1728 generałem wiel-
kopolskim. KR. 1720 w ulubionem swojem L.
pałac sobie budować zaczął z nadzwyczajnym
kosztem i przepychem. Salonów i pokojów
wielkich łatwobyś (jak piszą spółcześni) wię-
cej niż 30 naliczył, każdy w odrębnym guście
i w oknach i posadzkach i kominkach wykoń-
czony. Oprócz dwóch wielkich suterenów, na
trzy piętra cały z cegły wzniesiony. Współ-
cześni pisarze nie mogą się mu dosyć nadziwić:
mówią, że całe Prusy takiego gmachu nie wi-
działy i że chyba do zamków sławnych krzy-
żackich przyrównaćby go można. R, 1729 nie
był jeszcze wykończony, a już miliony pochło-
nął. Przebendowski przeznaczył sobie ten
pałac na miły odpoczynek po długich pracach,
jak świadczył napis na drzwiach ku ogrodowi
umieszczony: Post exanflatos pro Republica
labores hic locus quietis, Umarł w Warszawie
r. 1729; za żonę miał Elżbietę Fleming, córkę
Henryka, wojsk saskich i brandenburskich feld-
marszałka, Jak się zdaje na pamiątkę męża
tego zasłużonego wzniesiono kolumnę kamien-
ną koło traktu głównego gdańskiego, opodal
wsi Lezna: na niej była postać męska, do poło-
wy £ kamienia wyrobiona, z podpisem: Viator
ora pro anima defuncti, quia et tu mortalis es:
módl się za duszę zmarłego, bo i ty śmiertelny
jesteś: Anno 1729. Przechowuje się dotąd
tradycya, że jeden z książąt Poniatowskich
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urodził się na tym zamku, w Gdańsku potem
ochrzczony. Po Przebendowskim otrzymali
dobra lezieńskie Bielińscy; r. 1789 ma je ka-
sztelanie elbląski Grabowski. Pod względem
kościelnym należało L. wraz z Leźnem począt-
kowo do par. w Materni. Później, mianowicie
w XVII w., kiedy wierni tutejsi głównie do
Zukowa do kościoła uczęszczali, dzielili się do-
chodami z tej wsi proboszcz żukowski i mater-
niański. R. 1683 zostało L. ostatecznie do
parafii w Źukowie przyłączone. Ob. Bork,
Echo sepulchralis str, 117—130. Ks. F.
Lezienko, jez. w pow. gdańskim, opodal

traktu bitego gdańsko-kartuskiego i lezieńsko-
wejherowskiego; nad brzegiem w pięknej oko»
licy leżą dobra Leźno i Lezienko.
'Lezinko, ob. Zezienko.
Leziona 1.) wś i gm., pow. odolanowski;

2 miejscowości: a) L., wś; b) Radziszew, os.
nad Prosną; 24 dm., 186 mk.; 5 ew., 181 kat.;
89 analf. Poczta w Ołoboku o 3 kil., telegraf
w Skalmierzycach o 8 kil.; stacya kolei żel.
w Ostrowie o 18 kil. (Łaski, Lib. ben II, 43).
2.) L., dom., tamże, 1770 mr. rozl.; 2 miejsc.:
a) L., dom.; b) Wielopole, folw.; 5 dm., 132
mk.; 6ew., 126 katol.; 73 analf. Własność
Zabłockich. M. St.

Leżnica 1.) Wielka, folw. i wś, pow. łę-
czycki, gm. Tkaczew, par. L. Wielka (Łaski,
Lib. ben. II, 359—388). Felw. ma ogólnej
rozległości mr. 774, w tem pod ogrodami mr.
10, gruntu or. mr. 450, łąk 45, past. 11, lasów
z zagajnikąami i krzakami mr. 248, różnych
nieuż. 10. Gospodarstwo płodozmienne opu-
szczone; dm. folwarcznych wraz z dworem 15.
Wś ma 8 osad uwłaszczonych, zawierających
w ogóle mr. 25, z tych w gruncie ornym 23,
łąk 2 mr.; nadto jest 16 osad małorolnych, po-
siądających małe place z chatą i kilkopręto-
we ogródki. Ludność ogólna 389, t. j. 199 płci
męs., 190 żeńs. Znajduje się tu kościół paraf.
drewniany, gontami kryty, z przebudowaną
przed kilku laty zakrystyą murowaną pod
blachą; nadto w r. 1882 przybudowano i ko-
ściół o łokci 10 z cegły pod gontami. Akta ko-
ścielne zatracone, jest jednak ślad, że kościół
ten sięga początku XVII w.; nie ma tu ża-

_ dnych cenniejszych obrazów i nagrobków. Do
par. L. należy 22 wsi i nomenklatur; ogólna
ludność parafian wynosi 3400. Znajduje się

_ kaplica z katakumbami rodziny Prądzyńskich,
oraz grób murowany rodziny Gryżewskich.
Przechodzi przez terytoryum trakt drugorzędny
Wiodący do Łęczycy odległej od L. w. 7, do
Kalisza w. 75, do stacyi dr. żel. Kutno w. 28.
Znajduje się dom przytułku dla starców z fun-
uszem rocznym rs. 30. Gorzelnia nieczynna;
arezma jedna na gruntach włościańskich, przy

niej dwa sklepiki żydowskie. Dobra L. W.,
Topola Kątowa, Opole, Trojany, Sulimy i Po-
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|, wodów, mają 3774 mr. obszaru i są własnością
W. Prądzyńskiego. Według Towarz. Kred.
Ziems. dobra Lesznica W. składają się z folw.
L. i wsi L. WielkaiOpole; rozległość wynosi
mr. 1368: folw. L. Wielka grunta orne i ogr.
mr. 407, łąk mr. 44, lasu mr. 289, nieużytki
i place mr. 39, razem mr. 774, bud. mur. 22,
z drzewa 10, płodozmian 18-polowy; folw.
Opole grunta orne i ogr. mr. 438, łąk mr. 14,
pastw. mr. 3, lasu mr. 116, nieuż. i place mr.
23, razem mr, 594, bud. mur, 4, z drzewa 8,
płodozmian 16-polowy. Wś L. Wielka os, 27,
z grun. mr. 151; wś Opole os. 25, z grun. mr.
97. R. 1827 było w L. Wielkiej 29 dm., 242
mk., dziś według rządowego wykazu 198 mk.
wraz z wsią Grzymałów. 2.) L. Mała, folw.
i wś, pow. łęczycki, gm. Tkaczew, par. L. Ma-
ła (Łaski, Lib. ben. II, 361—388). Folw. ma
ogólnej rozległości mr. 901, z tych znajduje
się pod ogrodami mr. 3, gruntu orn. 357, łąk
44, pastw. 260 mr., lasu z zagajnikiem 155,
różnych nieuż. 52 mr.; płodozmian racyonalnie
prowadzony, dm. folwarcznych 5, We wsi jest
31 włościan uwłaszczonych z przestrzenią mr.
207, z tych 156 mr. gruntu orn., 43 łąk, 8 ró-
żnych nieużytków; nadto jest 41 małorolnych,
posiadających małe place i kilkoprętowe ogro-
dy. Ludność ogólna 352, t.j. 169 płci męs. a
188 żeńs. Kościół paraf. drewniany w do-
brym stanie pod wez. św. Maryi Magdaleny;
dzisiejszy kościół wybudowany został w r.
1784 przez ówczasowego dziedzica L. Małej
kś. Andrzeja Miniszewskiego, a że później oka-
zał się za szezupły, więc w r. 1869 taraźniej-
szy pleban kś, Groszczyński przystawił nowy
o łokci 11. Wielki ołtarz snycerskiej pięknej
roboty z obrazem Matki boskiej; cmentarz przy
kościele jest murem z kamienia opasany. Do
parafii należy 12 wsi i nomenklatur; liczba pa-
rafian ogółem 1728, t.j. 816 męż. i 912 kob.
Przez wś przechodzi struga tak nazwana Nida,
Gnida. Trakt prowadzący do Łęczycy odległej
o w. f, do Kalisza w. 74'/,, do st. dr. żel: Ku:
tno w. 28. Folw. Lesznica Mała z nomenkla-
turą Dudły i wsią Leszniczka Mała rozległy
mr. 904: grunta orne i ogr. mr. 408, łąk mr.
111, pastw. mr. 242, lasu mr. 113, nieużytki
i place mr. 30, bud. mur. 4, z drzewa 10. Wś
Leszniczka Mała os. 41, z grun. mr. 148. Ro-
ku 1827 L. Mała miała 11 dm., 117 mk. a dziś
według danych urzędowych 22 dm., 314 mk.
wraz z folw. Wymysłów i kol. Dudły. 4. Ś.

Leżnica. T. n. wieś wymienia Łaski (Lib.
ben. I, 383) w par. Kwiatkowice.

Leżnica, Ześnica, niem, Leschnitz, mko, pow.
wielko-strzelecki, niedaleko Gogolina, przy

szosie z Koźla do W. Strzele, ma stacyą dr.
żel. z Katowice do Wrocławia, o 118 kil. od
Wrocławia, o 18 kil. od W. Strzele, na płd,
zach. stoku góry $. Anny (Annaberg). Jestte 
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mko starożytne; już 1217 r. otrzymało prawo
niemieckie od książąt opolskich; 1460 r. splą-
drowali je husyci. Miało mury i 3 bramy, juź
w początkach zeszłego wieku w gruzach. Ma
3858 mk., w tem 157 mieszczan osiadłych na
roli, której obszar ogółem z zabudowaniami
wynosi 788 mr. Wypływający z pod góry
strumyk Cedron płynie nad doliną Padół ryn-
nami do miasta i obraca wiele młynów. Pod
L. leży os. Wargale. Kwitnie w mieście sado-
wnietwo i uprawa winorośli. Jest zakład na-
ukowy dla idyotów-dzieci, liczne rękodzieła,
5 jarmarków, Zskościoły katol., paraf. z przed
1448 r. i filialny, oraz szkołę początkową. Par.
L. dek, ujazdzkiego 1869 r. miała 5870 katol.,
40 ewang., 50 izr. Triest pisze, iż niegdyś
miało się nazywać to miasto „Żeleźnica”*, od
istniejących tu wtedy hut żelaznych (?). Pod
L. leży też wolne wójtostwo L.: 41 bud., 25
dm., 237 mk., do którego należy folw. ryc.
1012 mr. rozl. i wś mająca 18 osad, 123 mr.
ziemi i szkołę. F, 8.

Leżnica, prawy dopływ Uszy, prawego
dopływu Prypeci.

Leżnie, wś poleska w pow. ihumeńskim, o
wiorst 6 na płd, Ihumenia, w pobliżu miejsco-
wości kędy rz. Ihumenka łączy się z Wołmą
Swisłocką; ma osad 9, grunta piaszczyste, oko-
lica głucha, odludna. At Jelski.

Leżniewa, st. p. w pow. kowrowskim, gub.
władymirskiej.

Leżniewicze, wś rząd. nad rz. Szylwianką,
pow. oszmiański, 3 okr. adm,, od Oszmiany o
w. 62, od Dziewieniszek 47, dm. 24, mk, katol.
131, prawosł. 15, izr. 7 (1866).

Leżniewicze, wś w pow. nowogródzkim,
nad bezimienną rzeczką wpadającą do Droczy»
łówki, w gm. koszelewskiej, o w. 5 na płd. od
„msta Nowogródka, w glebie dobrej, ma osad
19, miejscowość wzgórkowata. A. Jelski.

Leżniki, zaśc. nad jez. Wiszniewo, pow.
święciański, 4 okr, adm., o 58 w. od Święcian,
3 dm., 51 mk., z tego 28 prawosł., 21 katol,,
2 izr. (1866). i
Leżniów, wś, pow. proskurowski, gm. Chod-

kowce, par. Proskurów, o kilka wiorst od niego
odległa, mk. 961, dm. 161, ziemi włośc. 1050
dz., należało do ststwa proskurowskiego, daro-
wanego Gudowiczowi; dziś jego sukcesorówi
Podwysockich 316 dzies. Ludność mazurska,

Leznitz (dok.), ob. Zeźnica. /
Lezno (7), mko, pow. orszański gub. mohi-

lewskiej, nad rz. Moszną, przy drodze smoleń-
sko-witebskiej, 140 dm., 689 mk. R. 1812
Ney stał tu podobno z wojskiem dwa tygodnie.

Lezno, niem. Gr. Leesen, dok. Grose Jestn,

ryc. dobra, pow. gdański, na bitym trakcie
gdańsko-kartuskim, od którego rozchodzi się
tu trakt bity lezieńsko-wejherowski, nad jez.
Lezienkiem, 413" npm., 1%, mili od Gdańska. 
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Obszaru liczy roli or. hekt. 299, łąk 37, pastw.
37, lasu 144, nieuż. 11, ogółem obszaru hekt.
581.35; katol. 88, ew. 17, dm. 8. Par. i poczta
Żukowo, szkoła w miejscu, Przy wsi znajduje
się cmentarzysko pogańskie, z którego urny
wydobywano. R. 1338 Teodoryk von Alten-
burg, mistrz w. krzyżacki, zapisuje wiernemu
swemu Grotkowi wś Grose Lesin, 26 włók i 5
mr. zawierającą, prawem chełmińskiem, na
dziedziczną własność, Za to płużnego dawać
nam będzie „de quolibet ara$ro II mensuras
siliginis et de quolibet unco .unam mensurąm
tritici, a na uznanie naszego panowania | funt
wosku i 5 denarów. Na potrzeby wojenne sta-
wać będzie konno we zbroi. Także do budowy
zamków i t. d. pomocnym będzie*. Ob. odpisy
Dregera w arch. w Peplinie, str. 50. Za pol-
skich czasów (nie wiadomo w skutek czego)
L. było królewszczyzną, mężom zasłużonym
w dożywocie wydawaną. R. 1618 umarł Kon-
rad MHeidenstein, sekr. król., brat rodzony
Reinholda, który te dobra trzymał, pochowa-
ny [z nagrobkiem w Źukowie u pp. norberta-
nek. R. 1654 nadał król Abrahamowi von
(rehema L. w dożywocie. Potem otrzymał L.
Jan Jerzy Przebendowski, wojew. pomorski i
podskarbi kor.; miał rezydencyą swoją w po-
bliskiem Lezienku; umarł r. 1729 w Warsza-
wie. Po nim trzymali te dobra Bielińscy; r.
1789 Grabowski, kasztelanic elbląski. Jak
czytamy w spółczesnem źródle (X. Bork, Echo
sepulchr., ręk. w Peplinie), była ta wś zdawna
gburami obsadzona, których dopiero w no-
wszych czasach po okupacyi pruskiej poskupy=
wano. Pod względem kościelnym L. należało
początkowo do parafii w Materni. Następnie
mianowicie w XVII w., kiedy wierni także
do Zukowa do kościoła uczęszczali, dzieliła
się dochodami Maternia z Żukowem.  Osta-
tecznie r. 1683 na stale przyłączone zostało
do Żukowa. Obecny dziedzie Karol Hoene
niemiec. Kś, F.

Leżno,, niem. Gr. Zeszno, włośc. wś, pow.
brodnicki, nad jez. Małe Lieżno; obszaru mr.
2024, bud. 62, dm. 30, kat. 221, ew. 9, szkoła.
Par. Boleszyn, poczta Lidzbark, Ks. F.

Leżwice, ob. Zasowice. |
Lezyniea, mały zaśc. w pow. mozyrskim,

w okr. polic. turowskim, do dóbr Lelczyce na-
leżący, ma osad 3, w dzikiej, bezludnej pole-
skiej miejscowości, A. Jelski.

Leżyki, ob. Zdżyki, pow. szawelski.
Lębork, Zęborg, mylnie Zadybór, Irawenbork,

Lewino, niem. Lauenburg, m. pow. na Pomorzu,
w okr. reg. koszalińskim, u zbiegu rz. Ocolicy
z Lebą, o 81 kil. od Grdańska, ma st. dr. żel.
Z Gdańska do Starogrodu pomorskiego; było
miasto pow. województwa pomorskiego. Jest
tu stary zamek, od którego kraj okoliczny no-
sił nazwę księstwa lęborskiego. Założonepo-
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dług jednych 1285 r., podług drugich w tym
roku podniesione do rzędu miast. Należało
jaki Bytów do Pomeranii gdańskiej, ulegając
władzy książąt pomorskich i królów polskich.
Krzyżacy, opanowawszy Gdańsk, dzierżyli i
L. do r. 1454; wtedy Kazimierz Jagiellończyk
zdał je Erykowi, księciu pomorskiemu, który
je wraz z innemi zamkami krzyżakom poddał.
W r. 1466 przez pokój toruński wrócony rze-
ezypospolitej. R. 1490 Bogusław X. syn
Eryka, książę pomorski, poślubił Annę, córkę
króla Kazimierza, i przy dzierżawie L. i Byto
wia został. Zygmunt I, brat Anny, dłużnym
jej będąc 14000 dukatów posagu, oddał jej sy-
nom, Jerzemu I i Barnimowi X. wr. 1526
miasto L. i Bytów, jako lennikom rzeczypo:
spolitej. Po wygaśnięciu ich potomków po
mieczu, posiadłości te wracają do Polski.
Zmarł ostatni z tej linii Bogusław XIV wr.
1687, a powiaty te wcielone zostały do woje-
wództwa pomorskiego. Jan Kazimierz w r.
1657 elektorowi brandeburskiemu odstąpił je
przez układ w Welawie, z obowiązkiem hołdo-
wnietwa. W r. 1773 wraz z województwem
pomorskiem Prusy zabrały. Miasto to, w la:
tach 1658 i 1652 wiele od pożaru ucierpiało;
w dawnych czasach było silną twierdzą; dotąd
jest jeszcze opasane wysokim i grubym murem
z wielu wieżami. Ma trzy kościoły, to jest:
ewangelicki ś, Salwatora, katolicki ś. Jakóba
i reformowany zazamkowy. Odbywają się tu
4 jarmarki w ciągu roku. Powiat lęborski ma
22 mil kw. rozl. i 40287 mk., w tem 791 Po-
laków. Por. Pomorze. i

Lęcza, Zęcza, ob. Zęcze,
Lęecze, ob. Leńcze.
Lęd, ob. Ząd.
Lędowo, niem. Zandau, wś włośc., pow.

gdański, o 3'/, mili od Gdańska, własność m.
Gdańska, nad Łachą „gdańską (Mittel-Lauke)
i uchodzącą do niej Gręsią. Obszaru mr. 2260,
gbur. 20 zagr. 4, katol. 208, ew. 76, dm. 34.
Parafia Wocław, szkoła Langfelde, poczta W.
Cędry. Kś, F.

Lędy 1.) niem. Zendi, włośc. wś, pow. choj-
nieki, nad małem jeziorem, w okolicy lesistej
i piaszczystej, blisko granicy pow. kościerskie-
go. -Obsząru liczy mr. 4519, bud. 40, dm. 16,
katol. 103, ew. 21. Parafia Leśno, szkoła
Windorpie, poczta Brusy. Za polskich czasów
wś L. należała do dóbr star. tucholskiego;
lustr. tegoż star. z r. 1664 donosi: L. na pu-
stkowiu;ta wś nie ma włók gburskich, ale jest
ogrodn. 7 i sołt. 1, dają społem rocznego czyn-
szu zł, 77; czterech ogrodn. zobowiązani są
podług kolei wraz z drugimi odbywać straż
leśnąw puszczy i barci lisińskiej, 2.) L. al.

Lądy, dok. Lande, nazywało się kiedyś jezioro
w pow. chojnickim, do wsi rycer. Cołdanki
(Soldans) należące. R. 1357 Winryk von  
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Kniprode, mistrz w. krzyżacki, pozwala dzie-
dzicowi tych dóbr Tycze Grel łowić ryby
w jez. L., małemi jednak tylko narzędziami
i ku stołowej potrzebie. Ob. Odpisy Dregera
ręk. w arch. w Peplinie, str. 29. Obecnie
w ograniczeniu wsi Cołdanki jeziora żadnego
pod taką nazwą na mapach nie spostrze-
gamy. Kś, F.

Lędycki młyn, niem. Zandeckermikhi, dobra,
pow. człuchowski, nad strugą do Gwdy pły-
nącą, przy granicy pomorskiej, w lesistej oko-
licy. Obszaru mr. 979, bud. 17, dm, 4, ew.
41. Parafia katol. Heinrichswalde, ewang.
Lendyczek. Kś. F.

Lędyczek, ob. Zendyczek.
Lęedyk, ob. Zandeck (niem.),
Lędzin, niem. Zendzien, 1295 r. Ledzinice,

kol., pow. opolski, par. Opole; 10 bud., 28
dm., 186 mk., 22 osady, 360 mr. ziemi. F.Ś.

Lędziny, Zędzyn, niem. Zendzin, wś i dobra,
pow. pszczyński, o milę od N. Bierunia, przy
drodze z Pszczyny do Mysłowice; 202 bud., 176
dm., 1826 mk. Dobra należały do biskupów
krakowskich, potem do klasztoru w Stanią-
tkach, dziś do księcia Pszczyny; mają 1311
mr, ziemi, wapielnię, kopalnię węgla zaniecha-
ną, osady leśne: Zamość i Ławek, dworek
Heinrichsfreude, leśnictwo Swinów, wapienio-
łomyi smolarnię. Wś ma 157 osad (z atty-
nencyami), 3143 mr. ziemi, wielu rękodzielni-
ków. Kościół katol. paraf. zr. 1769i drugi
kościół drew. ś. Anny; szkoła 3-klasowa. We
wsi L. góra 6. Klemensa, 904 npm, Far. I.

dek. mikołowskiego r. 1869 miała 4595 katol.,

141 ew., 73 izr. BIBĘGR

Lęgliszewo, niem. J/dasheim, dom., pow.

wągrowiecki, 1128 mr. rozł., 7 dm., 82 mk.,

3 ew., 79 katol., 35 analf. Poczta i tel. w Go-

łańczy (Gollantsch) o 5 kil., stacya kol. żel.
w Osieku o 21 kil. Niegdyś własność Za-
błockiego.

Lęgorz, także Zęgorz, przys. do Jareniówki
w pow. jasielskim, leży u ujścia Ropy do Wi-

słoka, 310 m. npm., na płdn. od tej wsi, i ma

79 mk. rzym.-katol., graniczy na płdn. i zach.
z Trzcinicą, na płn. z Jareniówką; od Jasła

jest oddzielony Lęgorz wodami Ropy i Wi-
słoki. | Mac.
Lękuk (mylnie), właśc. Zękut (0b.).
Lępa, niem. Lampa, 0s, do Chmielna, pow.

kartuski, nad jez. raduńskiem.

Lężany lub Zężany, wś, pow. krośnieński,

nad potok. Olszyny, wpadającym do Lubatów-

ki. Przez wś prowadzą dwie drogi: z Krosna

ku płdn. do Zarczyna i gościniec murowany

z Dukli na wsch, przez Miejsce do Dubiecka.

Okolica jest pagórkowatą. LL. nal'żą do pa-

rafii rzym.'katol. w Targowiskach i liczą 507
mk. rzym.-katol. Pos. więk. wynosi obszaru

49 mr.; mniej. 373 mr. roli, 85 mr. łąk i ogr.,
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i25 mr. pastw. Kasa pożyczkowa gminna ma
380 zł. w. a. kapitału. L. graniczą na płn.
z Krościenkiem niżnem, na ząch. z Głowienką
i Miejscem, na płdn. z Targowiskami a na
wsch. z Haszowem. Mac.

Lężenice, ob. Zeżenice.
Lężyny lub Żenżyny, wś, pow. jasielski,

przy gościńcu z Dębowca do Zmigrodu, 282
m. npm., w okolicy pagórkowatej i lesistej.
W stronie południowej znajdują się lasy ze
Źródłami nafty na wysokości 360 m. npm. L.
liczą 768 mk. rzym.-katol., z których 37 prze-
bywa stale na obsz. więk. pos. Towarzystwa
naftowego; mają parafią rzym.-katol. a należą
do sądu pow.i poczt, stacyi w oddalonym o 6
kil. Zmigrodzie.
i 158 mr. lasu; mniej, 599 mr. roli, 86 mr, łąk
iogr.i225 mr. pastw. Parafia należała nie-
gdyś do dyec. krakowskiej, dek. jasielskiego.
Dyplomu erekcyi niema, jest tylko wzmianka,
że została uposażoną przez Zygmunta I wr.
1500. Teraźniejszy kościół drewniany niewia-
domo przez kogo zbudowany, ani w któsym
roku. Parafia należy do dyec. przem. dek.

- kmigrodzkiego; obejmuje Glinik polski i Gorzy-
ce. Ludność całej parafii wynosi 1732 rzym.-
katol. i ll izr. DL, graniczą na płn. ze Swier-
chową, na płdn. z Gorzycami, na zach. z Osie-
kiem a na wsch. z Lubieńkiem, Mac.

Lgiń, niem. Z/gen 1.) wś, pow. wschowski;
77 dm., 548 mk., 23 ew., 525 katol., 89 analf,
Probostwo z 363 mr. rozl. Kościół katol. pa-
raf, z filialnym w Hetmanicach (Kaltvorwerk)
dek, wschowskiego. Poczta i kol. żel, we
Wschowie (Fraustadt) o 9 kil. 2.) L., dom,
tamże, 4716 mr. rozl., pow. wschowski; 2
miejsc.: 1) L.; 2) folw. Peterklucz (Klitschereai);
10 dm., 171 mk., 23 ew., 148 katol,, 22 analf.
Gorzelnia i młyn parowy. Własność Stani-
sława Chłapowskiego, dawniej Kęszyckich.
WŚ L. jest gniazdem starożytnej rodziny wiel-
kopolskiej Lgińskich; kościół parafialny wy-
stawili Lgińscy w XV wieku, W XVII wie-
ku już wś należała do Łukasza Opalińskiego,
kasztelana poznańskiego. Księgi kościelne
zachowane są od r. 1593; znajdują się w nich
notatki o zdarzeniach w okolicy: o zabiciu
jezuity wschowskiego Michała Krygier z ru-
sznicy przez studenta r. 1730; o szarańczy
w r. 1728 i 1729; o pośle tureckim, który zje-
chał do Wschowy r. 1787 it. d. Na cmen-
tarzu kościoła paraf, wznosiła się jeszcze ka-
plica ś. Anny; najednej ścianie był napis łaciń-
ski świadczący, że fundatorką była Małgorzata
Lgińska r. 1476; ku końcowi wieku XVII już
kaplica nie istniała. Przed laty kilkunastu
nakładem i staraniem dziedziezki z Modlibow-
skich Kęszyckiej nowy stanął kościół para-
fialny, w stylu gotyckim aż do najdrobniej-
szych szczegółów, należący obecnie do naj-.

Pos. więk. ma 59 mr. roli

torfu.
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wspanialszych świątyń Wielkopolski, uroczy-
ście poświęcony przez arcybiskupa Przyłu-
skiego. | M. St.

Lgniąca, wś, pow. pułtuski, gm. Grzowo,
par. Pokrzywnica. W 1827 r.7 dm., 36 mk.
Lgocki potok, potok łączny, wytryska

w południowo-wschodniej stronie gminy Źy-
godowie, w pow. wadowiekim, ze źródeł le-
śnych. Płynie przez wieś Zygodowice i Wo-
Źniki, gdzie wpada z praw. brzegu do Skawy.
Długość biegu 7 kil. Br. G.
Lgoczanka, os., pow. włoszczowski, gm.

i par. Lelów. Por. Lgota.
Lgota, Lhota, Lgotka, Lhotka, niem. Eligutk,

węg. Zehota, por. Ligota.
Lgota 1.) Kalinowska, wś ifolw., nad rz.

Widawką, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa,
par. Strońsko. Wś ma 24 dm. Z11 mk., 171
mr. obszaru, folw. 2 dm., 9 mk.; należy do
dóbr Kalinowa. Według Tow. Kred. Ziemsk.
folw. Ligota rozległy mr. 442, grunta orne
i ogr. mr. 249, łąk mr. 51, pastw. mr, 117,
nieuż, i place mr. 25, bud. mur. 1, z drzewa 4;
płodozmian 11-polowy, młyn wodny, pokłady

Wś L, osad 25, z grun. mr, 171. 2.)
L.-Mała, wśi folw., pow. noworadomski, gm.
Konary, par. Kruszyna. Leży na prawo od
linii dr. żel. warsz.-wied. między Radomskiem
a Kłomnicami. Ma 50 dm., 510 mk., ziemi
włośc. 441 mr., dwors. wraz z os. Dębin 632
mr. W 1827 r. było tu 27 dm., 189 mk. Czyt.
Łaski, Lib. ben. I. 523. 3.) L.- Wielka, wś i
folw., pow. noworadomski, gm. Brudzice, par.
Lgota (Łaski, Lib. ben. I, 491, 507). Leży na
prawo od drogi z Radomska do SŃulmierzye,
ma kościół par. drewniany z XVII wieku.
W 1827 r. było 24 dm., 158 mk.; obecnie wś
ma 18 dm., 158 mk., 262 mr.; folw. 4 dm., 26
mk., 600 mr.; os. prob. 2 dm., 7 mr. L.-po-
duchowna 11 dm., 59 mk., 394 mr. ziemi włośc.
Par. L. dek. nowo-radomski, 27/80 dusz, We-
dług Tow. Kred. Ziemsk. folw. L.- Wielka roz-
legły mr. 571, grunta orne i ogr. mr. 483, łąk
mr. 18, pastw. mr. 8, lasu mr. 20, nieuż. i pla-
ce mr. 42, bud. mur. 1, z drzewa 13; płodo-
zmian 6 i 12-polowy. WŚ L.-Wielka osad 26,
z grun. mr. 394. 4.) L.., kol., pow. częstochow-
ski, gm. Grabówka, par. Biała; odl. 9 w. od
Częstochowy. Leży przy szosie do Kłobucka.
W 1827 r. wś rząd. 27 dm., 169 mk.; obecnie
44 dm., 389 mk., 1009 mr. (978 mr. ornej).
Wś ta stanowiła dawniej uposażenie klasztoru
jasnogórskiego w Częstochowie (ob. t. I, 858).
5.) L.-Koziegłowska, wś nad rz. Wartą, pow.
będziński, gm, Koziegłowy, par. Koziegłówki.
Leży w dolinie Warty, przy drodze z Żarek do
Koziegłów, na prawo od linii dr. żel. warsz.-
wied. W 1827 r. wś rząd. 120 dm., 799 mk.;
obecnie 170 dm., 1351 mk, 2068 mr. ziemi
(1284 mr. ornej). Przy wsi tej jest folwark,
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majorat. We wsi szkoła początkowa. Wspo-
mina ją Długosz (II, 193). 6.) L.-błotna i L.-
gawronna, wsie, pow. włoszezowski, gm. i par.
Lelów. Leżą przy drodze z Lelowa do Jano-
wa. W 1827 r. należały do par. w Staromie-
ściu. L.-błotna miała 20 dm., 186 mk.; L.-
gawronna 12 dm., 81 mk. Folw. L.-błotna
(z wsiami L. błotna, Sokolepole i Lgoczanka)
miał r. 1866 rozległości mr. 1415, grunta orne
i ogr. mr. 450, łąk mr. 50, pastw. mr. 150, ła-
su mr. 365, zarośli mr. 80, nieuż. i place mr.
320.  Wś L.-błotna osad 23, z grun. mr. 162;
wś Sokole pole osad 31, z grun. mr. 426; wś
Lgoczanka osąd 18, z grun. mr. 229. Folw.
L.-Gawronna, od Myszkowa w. 12, rozległy
mr. 443, grunta orne i ogr. mr. 227, łąk mr.
27, pastw. mr. 7, lasu mr. 172, nieuż, i place
mr. 10, bud. mur. 6, z drzewa 7; płodozmian
7-polowy, pokłady kamienia wapiennego. WŚ
L.-Gawronna osad 18, » grun. mr. 80. 7.) lu.-
Murowana i L.-Mała, al. Lgotka, wsie, pow.
olkuski, gm. i par. Kroczyce. W 1827 r. L.-
Murowana miała 28 dm., 165 mk.; L.-Mała 8
dm., 42 mk. Folw. L.-Murowana (z wsiami:
L.-Murowana, Zerkowice, L.-Mała, Przyłub-
sko, Dupice i Samoszyce), od Myszkowa w. 28,
rozl. mr. 1180, grunta orne i ogr. mr. 486,
pastw. mr. 31, lasu mr. 581, nieuż. i place mr.
32, bud. mur. 12, piec wapienny, pokłady ka-
mienia wapiennego; rzeczka bez nazwy prze-
pływa formując staw. Wś L.-Murowana osad
30, z grun. mr. 414; wś Żerkowice os. 30,
z grun. mr. 699; wś L.-Mała os. 6, z grun. mr.
212; wś Przyłubsko os. 18, z grun. mr. 177;
wś Dupice os. 16. z grun. mr. 474; wś Samo-
szyce os. 16; z grun. mr. 322. 8.) L.-Wol-
bromska, wś rząd., pow. olkuski, gm. i par.
Wolbrom, kolonialnie urządzona, przy szosie
z Zawiercia do Wodzisławia. Mk. 156 męż.,
168 kob.; dymów 45, przestrzeni 867 mr.
"W 1827 r. wśrząd., par. Grołaczowy, 35 dm.,
285 mk. 9.) L.- Wielka, wś, pow. miechowski,
gm. Rzerzuśnia, par. Szreniawa. Leży przy
drodze bitej z Wolbromia do Miechowa.
W 1827 r. 24 dm., 131 mk. Wspomina ją
Długosz (II, 36) jako dziedzictwo Przybka h.
Szreniawa. Folw. L.-Wielka z attynencyą
Dębieniec, rozległy mr. 625, grunta orne i ogr.
mr. 337, łąk mr. 5, lasi mr, 210, zarośli mr.
40, wody mr. 1, nieuż. i place mr. 32, bud.
mur. 6, z drzewa 7, piec wapienny, pokłady
kamienia wapiennego. Od dóbr tych w r. 1881
attynencya Dębieniee mr. 107 odłączoną zo-
stała. Wś L.-Wielka osad 22, z gruntem
mr. 153. Br. Ch.
Lgota 1.) wś, pow. chrzanowski, w pasie

granicznym celnym, w pobliżu granicy Król.
Polskiego, leży 457 m. npm., przy gościńcu
z Trzebini do Olkusza, i jest prawie do koła
otoczona szpilkowemi lasami, Rola jest piąsz- | 
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czystą, ale brak urodzajności gleby wynagra-
dzają kopalnie galmanu, znajdujące się w stro-
nie południowej od wsi. L. ma 510 mk. rzym.-
katol., należy do parafii rzym.-katol. w Pło-
kach a urzędu poczt. w odległych o 11.2 kil.
Krzeszowicach. Pos. więk. Ar. hr. Potockie-
go wynosi 14 mr. pastw. i 221 mr, lasu; pos.
mniej. 4938 mr, roli, 5 mr. łąk i 35 mr. pastw.
Ta wś graniczy na płdn. z Ostrężnicą, na zach.
z Płokami, na wsch.i płn. z Królestwem Pol-
skiem. (Długosz, Lib, ben. II, 46). Por. Ja-
worzno. 2.) Bu., wś nad Brodawka, pob. Wi-
sły, w okolicy falistej pow. wadowickiego;
należy do par. rzym.-katol. w Witanowicach,
a urzędu poczt. i sądu w Wadowicach (9 kil.
odl.). Wś liczy 610 rzym.-katol. mieszk.,
z których 26 przebywa stale naobsz. więk.
własności p. Józefa Lgockiego; pos. więk. ma
406 mr. roli, 14 mr. łąk, 90 mr. pastw. i 299
mr. lasu na płdn. od wsi leżącego; pos. mniej.
443 mr. roli, 27 mr. łąki ogr., 49 mr. pastw.
i1l mr. lasu. L. graniczy na płn. z Tłucza-
niem dolnym i Zygodowicami, na zach. z Wi-
tanowiceami, na płdn. z Babicą a na zach. z Mar-
cyporębą. (Długosz, Lib. ben. II, 260). Mac,

Lgota, Zgotka (dok.), ob. Zigota. |

Lgotka, ob. Zgoła i Ligotka. |

Lgów, folw., pow. łaski, gm. i par. Buczek

(Łaski, Lib. ben. I, 449). Ma 3 dm., 10 mk,

150 mr. rozl.
Lgów, Zgowo, ob. gów i Brzosikowo.

Lgow, m. pow. nad rz. Sejm, w gub. kur-

skiej, st. p. o Tr/, w. od tegoż nazw. stacyi dr.
żel, kursko-kijowskiej,

Lhota, Zkotka, ob. Zigota.

Lhotka 1.) niem. Oehlkuetlen, wś, pow.

opawski na Szląsku austr., 278 mk. 2.) L,

niem. Nitschenau, wś tamże, w powiecie sądo-

wym witkowskima, z attyn. Nieder-Wiegstein,
272 mk.. Por. Witków i Libojaty.
*Lhowa, jezioro w dobrach Strzelce, w pow.

hrubieszowskim. Ma 15 mr. obszaru i do 18
stóp głęb. Wody jego odprowadza strumień
doSBAPR=""> TER GI i

Li... por, Zie..., Zy... (niem.), Zy.... (rus.).
Lia..., por. Za... |
Ljachuwci, ob. Zachowce.
Liahuluj, góra, na płdn. Wikowa niżniego,

w pow. radowieckim, pod 47” 58' 48 płn. sz.
g., a 489 25" wsch. dłg. g. F., na granicy te-
goż Wikowa a Wojtineka. U północnych stóp,
które sięgają po brzegi Suczawy, rozłożył się
Wików niższy, a południowo-wschodnie stoki -
opadają ku poł. Wojtinekowi. Wzniesienie539
m. (szt. gen.). Br. G.
Liannek (niem.), ob. Zażanek,, '
Lianno (niem.), ob. Zmiano. "
LiannoWaeldchen (niem.), ob. Lniano.
Liasy (dok.), ob. Zasy.
Liatkowe (niem.), ob. Zaikowa.
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Lib..., por. Zdeb... (niem.).
Lib, ob. Zawowie,.
Liba, niem. Ziebefuss, rz., dopływ Wisły,

ob. Ziwna.

Łibartowo, wś, pow. średzki; 2 folw.: a)
ma 439 mr. rozl.; b) 824 mr.; 11 dm. 106
mk., Żew., 104 katol., 51 analf, Poczta i tel.
w Kostrzynie o 3 kil.; st, kol. żel. w Pobie-
dziskach o 11 kil. M. St.
Libau (niem.), na Szląsku, ob. Zubawa.
Libaushof (niem.), dobra pod Libawą.
Libawa, Zepawa, niem. Zibau, Liebau, łot,

 Leepaja, Lipoja (od drzew lipowych), mylnie
Lubawa, miasto portowe w Kurlandyi, w pow.
grobińskim, największe w gubernii po Mita-
wie, leży na wąskiej mierzei, łączącej t. zw.
Małe (Libawskie) jez. z Baltykiem, o 179 w.
na ząch.-płd.-zach. od Mitawy. Jakkolwiek
istniało już przed XIV w., to jednak dopiero
w r. 1625 ks. Fryderyk nadał mu prawa
miejskie. Od 1597 r. kościół 6. Anny, od
1742 olbrzymi ś. Trójcy (niemiecki, luterski),
od 1746 katolicki; 1794 r. zajęte przez konfe-
deratów polskich, 1795 przeszło do Rossyi,
1812 zajęli je Francuzi, Ludności 1823 r.
było 5852, dziś do 20000. R. 1863 było tu
według Siemienowa 114 Polaków. Od 1697
r. port, od 1871 kolej żel. Gimnazyum, 550
uczniów, w tem 120 Polaków i Zmujdzinów,
Przy gimnazyum szkoła nawigacyjna bezpła-
tna, 3-klasowa. Od 1825 kasa oszczędności.
Paraf. kościół katol. ś, Józefa, 1/46 wzniesio-
ny przez ks. Kurlandyi i Semigalii Ernesta
Jana. Parafia katol. dekanatu kurlandzkiego:
dusz 987. Port prawie nigdy nie zamarza, 94
sklepy, 5 fabryk, jarmark w lipcu. Komora
celna (wywóz 1403000 rs., przywóz 781 tys.
rs.). R. 1824 przywóz 471350 rs.; wywóz
2090270 rs. Ogólny obrót handlu morskiego
1568 r. '/4 mil. rs.; 1875 r. 2'/, mil. rs.; 1878
r. 6 mil. rs.; 1879 r. 38 mil rs. Wr. 1877
odpłynęło z tutejszego portu 901 statków
z 87186 łasztami ładunku; przywieziono mo-
rzem towarów za 2222150 rs, wywieziono za

_ 13888055 rs., zapewne z powodu blokady por-
- tów m. Czarnego. Kolej żelazna libawsko-ro-
meńska, jedna z najdłuższych w Rossyi, ma
główne stacye: Libawa, Możejki, Szawle, Ra-
dziwiliszki, Koszedary, Wilno, Mińsk, Bo-
brujsk, Homel, Bachmacz, Romny (ob.). Oso-
bna gałąź Libawa-Kałkuny, przez Możejki,
Szawle, Radziwiliszki, Słąwianiszki. Por.Kur=
landya. F. 8.
Libawka, niem, £lske, rz., ob. Drwęca.
Libawka, rz., dopływ Małopany.
Libawskie jezioro, jedno z największych

w Kurlandyi, 35 w. kw. rozl. (15 w. dł., 2 w.
szer.), połączone z morzem za pomocą kanału,
który stanowi przystań m. Libawy. Do koń-
« XVII w. był i drugi odlew do morza, mniej  
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więcej ze środkowego brzegu jeziora. Do jez.
L. wpadają: Aland, odpływ jez. Talzen; od-
pływ jez, Tasmat; rz. Purwe al. Otonge i rz.
Bartawa. W płn. części jeziora są liczne ni-
skie wysepki z pastwiskami, zwane Attaken.
Łowią tu dużo węgorzy. |

Liben (niem.), folw. dóbr Okten w Kurlan-
dyi, pow.i par. Talsen.
Libenbergk (dok.), ob. Lembark,
LŁibenswerde, ob. Kęty.
Libental, ob. Zieżenthał (niem.).
Libenwałd (dok.), ob. Rywałd,

Liberadz, wś, pow. mławski, gm. Dąbro-
wa, par. Szreńsk, odl, o 17 w. od Mławy, ma
8 dm, 115 mk., 508 mr. gruntu, 2 nieuż, Żas
łożono tu parowy tartak. Według Tow. Kred.
Ziemskiego leżą dobra L. w pow. ciechanow-
skim, gm. Młock, par. Malużyn. Dobra te
składają się z folw. L.; wsi: L., Liberadzyn,
Obręb, Przyborowo, Kałki, Ostrowe budy, od
rzeki Działdówki w. 6, od Grąsocina w. 14.
Rozl. wynosi mr. 1817, grunta orne i ogr. mr.
638, łąk mr. 99, pastw. mr. 12, lasu mr. 1013,
nieuż. i place mr. 55, bud. mur, 7, z drzewa
29; płodozmian 14-polowy. Gorzelnia, bro-
war, hamernia, cegielnia; pokłady torfu. Rze-
ka Łydynia przepływa. Wś L. osad 30,
z grun. mr. 32; wś Liberadzyn os. 8, z grun.
mr. 48; wś Obręb os. 10, z grun. mr. 17; wś
Przyborowo os. 14, z grun mr. 233; wś Kałki
os. 52, z grun, mr, 320; wś Ostrowe budy os.
6, z grun. mr, 82. Por. Luberadz.

Liberowszczyzna, wś włośc., pow. wilej-
ski, o 72 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm,
Paralianowo, 7 dm., 52 mk. katol, (1866).

Libertów, os. fabr., pow. nowomiński, gm.
Ładzyń, par. Stanisławów. Istnieje tu huta.
szklana, która zatrudniała 35 robotników i
produkowała za 21000 rs. Folw. L. albo Je-
rzów z nomenklaturą Sokule, rozległy mr. 910,
grunta orne i ogr. mr. 204, łąk mr. 43, lasu
mr. 599, nieuż. i placemr. 48, wieczysto-czyn-
szowych mr. 21, bud. mur. 1, z drzewa 30.
Dobra powyższe w r. 1872 oddzielone od dóbr
Łądzyń.

Libertów (z Wymysłowem), wś przy gościń-
cu murowanym z Podgórza do Kalwaryi, pow.
wielicki, leży w okolicy falistej, 4.6 kil. od
Mogilan; należy do parafii rzym.-katol. w Ga-
ju, a do sądu pow. w Skawinie. Liczy 550
mk. rzym.-katol., z których 64 przebywa stale

|na obsz. więk. pos. p, Józefa Podlewskiego.
Wymysłów jest folwarkiem. Pos. więk. ma
249 mr. roli, 46 mr. łąk i ogr., 30 mr. pastw.
i 41 mr. lasu; pos. mniej. 249 mr. roli, 66-mr.
łąk, 20 mr. pastw. i 8 mr. lasu. L. graniczy
na płdn. z Brzyrzyną dolną, na zach. z Kora-
bnikami, na wsch. ze Zbydniowicami a na płn.
z Opatkowicami. W XV w. L. należał do
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Stanisława Dąbskiego h. Rola (Lib, ben.:
II, 184). Mac.
Libertowska Wola, wś nad rz. Pilicą,

pow. olkuski, gm. /arnowiec, par. Kidów. L.-
Wola stanowiła ekonomią dóbr rządowych
w dawnem woj. krakowskiem; obecnie jest
majoratem gen. Uszakowa. Jest tu szkoła po-
czątkowa, dwa młyny, tartak i papiernia
Moesa, posiadająca dwie maszyny parowe
(o sile 60 i 12 koni) i jednę wodną (30 koni);
w 1870 r. pracowało tu 200 ludzi i wyrabiano
za 200000 rs. Niegrodowe starostwo liber:
towskie w wojew. krakowskiem, powiecie
księskim, r. 1771, podług spisów podskarbiń-
skich, obejmowało wsie: Libertowa Wola,
Chlina (ob.), Wierzbice i Żebrów. W tym
cząsie posiadał je Michał Walewski, podkomo-
rzyc sieradzki, opłacając z niego kwarty złp.
3800 gr. 23, a hyberny złp. 382 gr. 6. Na
sejmie warszawskim z r. 1778 stany rzpltej
nadały to sstwo w emfiteutyczne posiadanie
Krosnowskiemu, wraz z przyległemi dobra-
mi Snochowice i Klonna. Czyt. Kod. dypl.
pol. I, 80.

Libertpol, wś, pow. wołkowyski. Była tu
kaplica katol. b. parafii Łysków.

Libewarde, niem, nazwa m. Warty w Ka-
liskiem (Kod. dypl. pol. II, 53).

Libiąż Wielki (z Kozówką, Nowopolem i Pa-
protnikamż) i l... Mały (z Podjaworem, Wymysło=
wemi Moczydłem), dwie wsie, pow. chrzanow-
ski. Od Chrzanowa jest L.-W, odległy o 8.3
kil.; L.Mały 6 9.1 kil. Obiedwie wsie leżą
w okolicy prawie zupełnie równej, albowiem
położenie pionowe wznosi się na ich obszarze
tylko od 301 do 316 m. npm. w kierunku po-
łudniowym. Pomiędzy obudwoma Libiążami
prowadzi gościniec z Chrzanowa do Oświęcima
a przez L-Mały gościniec z Krakowa do
Pszczyny na SŚzląsku pruskim, W L.-Wiel-
kim jest parafia rzym.-katol. i kopalnia węgla
kamiennego; obadwa zaś mają szkoły ludo-
we. Stącya kolei ces. Ferdynanda (o 50 kil.
od Krakowa), poczta i telegraf leżą śród lasów
na płn. od obudwu wsi. Obszar zajęty przez
Libiąże jest obszerną polaną, otoczoną ze wszy-
stkich stron szpilkowemi lasami. L.-Wielki
ma 1458 mk.; pos. więk. hr. Kaź. Potulickiego
171 mr. roli, 87 mr. łąki ogr., 190 mr. pastw.
i 889 mr. lasu; pos. mniej. 566 mr. roli, 177
mr. łąk i ogr., 46 mr. pastw. L.-Mały 1303
mk.; pos. więk. p. Eman. Loewenfelda 189 mr.
roli, 19 mr, łąk i ogr., 74 mr. pastw. i 2241
mr. lasu; mniej. pos, 1005 mr. roli, 280 mr.
łąk i ogr. i 117 mr, pastw. Parafia należy do
dyec. krakowskiej dek. nowogórskiego, obej-
muje oba Libiąże, Dąb, Moczydło, Jawor i
mniejszą część Paprotnika i Szyjek. Ludności
rzym.-katol. jest 3426, akat. |, izr. 63. Obie-  dwie wsie graniczą na zach. z Chełmkiem, na
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płdn. z Krukami, na wsch. z Żarkami a na
płdn. z lasami należącemi do Chrzanowa, By-
czyny i Dąba. Przysiołki otaczają wsie do
okoła. W XV w. oba L. należały do par.
Kościelee (Lib. ben. II, 203). Kod. dypl. pol.,
t. III, wymienia je pod r. 1238. Por. Chrza-
nów i Kosówki. Mae.

Libiąż, ob. Zudiąż, Lubusz,
Libiąże, niem. Zibionce, pustkowie należące

do zamku Grorzów, pow. olesiński,
Libichowa, przys. do Trzciany, pow. bo-

cheński, leży nad Stradomką, na południowym
stoku Glińskiej góry i przy drodze z Muchaw-
ki do Gdowa. Droga w tem miejscu zagina
się dla wygodniejszego spadku w mocno za-
giętą (serpentynę)  wężownieę; graniczy na
wsch. z Glinikami, na płn, z Cichawką, na
płdn. z folw. Żyznówką a na zach. z Ubrze-
żem. Mac.

Łibidza, wś, folw. i młyn, nad rz. Trzopką,
pow. częstochowski, gm. Kamyk, par. Kłobu-
eko, 0 12 w. na płn. od Częstochowy, przy
szosie z Częstochowy do Kłobucka, W 1827
r. było tu 17 dm., 218 mk.; obecnie wś ma 26
dm., 211 mk., 311 mar.; folw. li dm., 11 mk.
i 1010 mr. (270 mr. ornej); os. młyn. I dm,, 7
mk. 40 mr. Według Tow. Kred. Ziems. folw.
L. z nomenklaturą Gruszewnia rozległy mr.
911, grunta orne i ogr. mr. 441, łąk mr. 76,
pastw. mr. 12, lasu mr. 357, nieuż, i place mr.
20, bud. mur, 9, z drzewa 4, pokłady kamie-
nia wapiennego. Wś L. osad 27, z grun.
mr. 311. Br. Ch,

Libieszowe, pow. kozielski, ob. Zubieszowe.
Libiki, ob. Zubiki,
Libionce, Zadioncze (niem.), ob. Libiąże.

- Libischau (niem.), ob. Zubieszowe.
Łibiszewe, ob. Zudiszewo.
Libiszki 1.) wś, pow. rossieński, par. ga

wrańska. 2.) Ł., wś, pow. rossieński, par.
Niemokszty.

Libiszów, wś i kol. pow. opoczyński, gm.
Opoczno, par. Libiszów (Łaski, Lib. ben. I,
643); odl. / w. od Opoczna. Posiada kościół
par. drewniany, szkołę początkową, dom schro-
nienia dla starców i kalek, tartak. Kościół
paraf. istniał już w 1521 r., erekcya nieznana,
obecny odnowiony 1855 r. W 1827 r. było
tu 25 dm., 148 mk., obecnie zaś (lit, B.) ma
51 dm., 356 mk., 425 mr. ziemi włośc, i 93
mr. dwors.; kolonie (Ai €) zajmują 1049 mr.,
29 osad, ludność nie podana w ostatnim urzę-
dowym wykazie z 1881 r., bowiem powstały
te kolonie na świeżo rozparcelowanym obsza”
rze. Par. L., dek, opoczyński, 1505 dusz.
Według [ow, Kred. Ziems, dobra L. lit. C.
składają się z folwarków: Gornizny al. Kucz-
kowizny i Maksymilianowizny, oraz attyn,
Sobowizna. Rozl. wynosi mr. 1234, grunta
orne i ogr. mr. 615, łąk mr. 89, pastw. mr.
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178, wody mr. 6, lasa mr. 32, zarośli mr. 263,
nieuż, i place mr. 51, bud. z drzewa 23. Po-
kłady kamienia wapiennego i torfu. Rzeczka
bez nazwy przepływa. Jest tu 11 stawów
i sadzawek, Br. Ch.
Libnerówka, o0s., pow. kolski, gm. i par.

Izbica, odl. od Koła w. 28, dm. 1, mk. 19; ob,
t. III, 530. Por. Ztgnorówka. |
Libnowy, ob. Zignowy.
Libochora (al. Zibohora, po rus. Zybochora)

1.) wś, pow. stryjski, 54 kil. na płd. zach. od
Stryja, 20 kil. na płd, od sądu powiat. i urzę-
du poczt. w Skolem. Na płd. leży Rożanka
niżna, na zach. i płn. Tuchla, na wsch. Brzaza
i Kalna (obie w pow. dolińskim). W płd.
wsch. części obszaru nastaje z kilku małych
żródłowisk pot. Syhła (al. Sechły) na zach.
stoku lesistej Magury (al. Lisaka), wznoszącej
się na granicy Brzazy i Kalnej do 1365 m.,
i płynie środkiem obszaru zrazu na zach. a po-
tem na płn. zach. do Tuchli, gdzie wpada do
Oporu. W obrębie wsi zasilają go liczne do-
pływy, z których ajznaczniejsze, od prawego
brzegu: Daszkowiec (ob.), Zwoniec, Zwir i So-
łotwina, płynące od pła. wsch. na płd. zach.,
a od lew. brz.: Bahińska Roztoka (ob.) i pot.
Bahnykowaty (ob.) z Czystińskim pot. i Dra-
gulcem od lew. brz. W płn. wsch. lesistej stro-
nie obszaru wznoszą się na granicy Brzązy
w pasmie górskiem Żelemiance od płd. ku płn.:
Bukowiec (1171 m,), Daszkowiec (1128 m.),
Malachin (1220 m.) i Ubicz (889 m.), a na
granicy Tuchli Kindrat (1158 m.). Narzach. i
płd. od tych gór granicznych leży Zwór i La-

| chowa Roztoka. W stronie płn. zach. wznosi
się na granicy Tuchli Melnyczne do 752 m. Na
lew. brz. Syhły wznoszą się: między Syhłą a
Bahińską Roztoką Groniówki; między Bahiń-
ską Roztoką a Bahnykowatym od płd. ku płn.:
Serednycia (954 m.), Bahna (920 m.), Dan-
kowiec (808 m.), Osowne (878 m.) i Dragulec
(780 m.). Na lew. brz. pot. Bahnykowatego

_ wznosi się na granicy Tuchli Żaliny do 785 m.
Zabudowania wiejskie leżą na praw, brz. Sy-
hły, rozrzucone w dolinach potoków. Własn,
więk. (hr. Kinsky'ego) ma łąk i ogr. 34, past.
85, lasu 4580 mr.; własn. mniej. roli or. 781,
łąk i ogr. 1095, past. 1192, lasu 146 mr. Wr.
1880 było 638 mk, w gminie (obrz. gr.-katol,
z wyjątkiem kilku rz.-katol.). Par. rz.-katol.
w Skolem, gr.-katol.. w miejscu, dek. skolski,
archidyec. lwowska. We wsi jest cerkiew i
szkoła l-klas. 2.) Ł. (al. Zibuchora, Lubako-
ra), wś, pow. turczański, 29 kil. na płd, od
Turki, 19 kil. na płd, od sądu powiat, w Bo-
ryni, tuż na zach. od urzędu poczt. w Wysoc-
ku wyżnem. Ną płn. leżą Hnyła i Butla, na
wsch. Wysocko wyżne, na płd. wsch. Husne
wyżne. Płd. ząch, część wsi przypiera do gra-
nicy węgierskiej. Na granicy węgierskiej 
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wznoszą się następujące góry od płn. ku płd.
wsch.: Starostyna 1229 m., Chresty 1109 m.,
Czurynka 1228 m., Listkowania 1248 m., Ru-
ski put (al. Wielki Werch) 1311 m. i Dziuro-

||wy żołob 1292 m. U stóp Starostyny nastaje
pot. Libohora (al. Libv zhorka) i płynie od zach.
na wsch. krętym biegiem do Wysocka wyżne-
go, gdzie wpada do Stryja. Na płn. wsch. sto-
kach innych gór granicznych nastają liczne
dopływy Libochory od praw. brz,i płyną na
płn. wsch. Na granicy płd. wsch. wznoszą się
od płd. ku płn.: Etrina (ob.), Elmowa (ob.)i
Jedlina (ob.). Z gór tych płyną także liczne
potoki na płn. do Libochory (najznaczniejsze:
Zwór (al. Zwir), pot. Mohilski i Leszezak). Od
lew. brz. przyjmuje Libochora w obrębie wsi
ze znaczniejszych: pot. Dołhy (ob.) i Hnyłę al.
Gniłę (ob.). Między obu tymi potokami le-
ży las Okruhły ze szezytem Okruhłą, 921 m.
wysokim. W dolinie L, leżą rozrzucone zabu-
dowania wiejskie. Jedna część wsi zwie się
Libochorą wyżną, druga niżną. Poszczególne
domy mają nazwy: Cikowiat, Dzerowiat, Pod
berehem, Prokopów, Trościaniec. Własn. więk.
(Towarzystwa dla produktów leśnych w Wie-
dniu) ma roli or. 90), łąk i ogr. 28, pastw. 16,
lasu 2717 mr.; własn. mniej, roli or. 3385, łąk
i ogr. 1376, past. 1489, lasu mr. 56 mr. W r.
1880 było 1686 mk. w gm. (obrz. gr.-katol.
z wyjątkiem kiłku rzym.-katol.), Par. rzym.-
katol. w Turce, gr.katol, w miejscu, dek. wy-
soczański, dyec. przemyska. We wsi jest cer-
kiew i szkoła etat. l-klas. W Sumaryuszu
przywilejów i t. d. (Rkp. Ossol. Nr. 2837 str.
48 i 49) czytamy: „1558 die 10 octob. Var-
soviae, Privilegium Bonae reginae Olexae lo-
candi juxta fluvium Lubochorzą a graniciebus
nobilium villam ,„„Olexanka** datnm.* Wieś ta
zwała się tedy pierwotnie Oleksanką, L. nale-
żała do dóbr koronnych w ekonomii sambor-
skiej a krainie libochorskiej. W lustracyi eko-
nomii samborskiej z czasów Jana III (Rkp.
Ossol. Nr. 1255, str. 1381) czytamy: „„Wieś ma
łanów 25 i ćwierci 2, między niemi hajdueki
łan 1, wójtowskich 5%, Czynsze na $. Michał
i na ś. Wojciech są wymienione. Do krainy
lubochorskiej należały według tej lustracyi
wsie: Butla i Wysockie, L., Krzywka, Jawo-
rów, Butelka, Hniła, Huzno niżne i wyżne,
Borynia i Jabłonów, Zupanie, Wyżłow, Kli-
niec. Inwentarz ekon, sambor. z r. 1760 (Rkp.
Ossol. Nr. 1632) zawiera następujące szezegó-
ły ważniejsze o L. (str. 192 i 198). „Wieś ma
w sobie osiadłości łanów 18, zosobna wójto-
wskich 5, hajducki 1. Z tej wsi należało przed-
tem do skarbu J. K. M. na rok od gromady
czynszu na Ś, Marcin 503 a innych danin i po-
winności 330 złp. 15 gr. (wymienione szcze-
gółowo). Lecz na tę wieś i prowent produxit
prawo p. Jan Christophor Clauder, konsyliarz
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J.K. M. de dto Warszawa 4 stycz. r. 1759,
vigore którego circa possessione tej wsi conser-
vatur. Hiberna zaś na gardekurów J. K. M,
i expenszczyzna z tej wsi do kasy ekonomicznej
podług dyspartymantu zamkowego komporto-
wama i płacona być powinna. Wójtostwo w tej
wsi i karczmy i młyny w posesyi pani Eleono-
ry de Nosticz Drzewieckiej, generałowej lejt-
nantowej wojsk J. K. M., na które prawo pro-
duxit, vigore którego czynszu do kasy ekono-
mieznej płacić złp. 5, hibernę zaś na garde-
kurów J. K. M. do kasy ekonomicznej według
dyspartymentu zamkowego corocznie kompor-
tować. Z dworzysk 60. Z każdego pług jeden
z broną rano wychodząc, kosarz jeden do tra-
wy zrana do wieczora, kosarz do owsa z gro-
mądzielnikiem zrana, owies wozić dzień cały
a piesi z widłami. Po furze drzew bukowych
z dworzyszcza, po kurze jednej, jajec po 12.
Obornik każdy wozić a pieszy nakładać lub
roztrząsać. Tłoki proszone z chlebnika do ora-
nia i koszenia, ale za to uczęstować gromadę
należy.* Powinności całej krainy lubochor-
skiej (tamże str. 194): „Prócz czynszów wy-
mienionych przy każdej wsi, każda wieś, prócz
L., adwieźć powinna do zamku samborskiego
drzewo rokowe; kiedy rozkażą, z łanu każdego
sianego, kostkowe drzewo jedno, ciosane jedno,
łat 2, gontów kóp 2, albo jeśliby zamek nie
potrzebował takowego drzewa, tedy z każdego
łanu sianego po złp. 2 do kasy ekonomicznej
płacić mają. Robocizuy do klucza zadniestr-
skiego lub za nie do kasy ekon. sambor. z ką-
żdego łanu sianego po złp, 12 zaraz we żniwo
płacić, excepto wsi L., wszystkie wsie powinne,
albo dać raz w rok z każdego łanu sianego na
cały tydzień do Zadniestrza, jeżeli administra-
cya pozwoli, robotników pieszo po 4, a jeżeli
kosarzów, to po 2 z łanu powinni, za które
robociznę vide in Summario. Dziesięciny ow-
czej dawali od owiec 20 barana jednego, albo
od każdej owcy po gr. 4 płacili; teraz ogólnie
cała kraina prócz wsi L. płaci eo rok do kasy
ekonomicznej na wiosnę złp. 370, które także
vide in compendio. Hybernę na gardekurów
J.K. M, oraz expenszczyznę do kasy ekon.
sambor. podług dyspartymentu wydanego ka-
żda wieś, excepto L., na termin naznaczony
wypłacać ma, tudzież uniwersałom zamkowym
i dyspozycyom wszelkim zadosyć czynić, Elek-
cyonalne od urzędów przysiężnych i dziesię-
tnikom każda wieś prócz L. do kasy ekonom.
podczas sądów zborowych płaci. Compendium
intraty rocznej z krainy libochorskiej (podane
dla każdej wsi), czyni razem 2661 złp. 107,
gr. czynszu, 254 złp. 15 gr. elekcyonalnego.
Ad haec za robociznę do klucza zadniestrskiego
należącą z łanów w tej krainie sianych z ka-
żdego po złp. 12 prócz L., razem 621 złp.; ow-
czej dani z całej krainy z wyjątkiem L. złp.  
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310. Z pasiek seu kopań po lasach prowent
według corocznej rewizyi do kasy ekon. nale-
żeć ma i on podczas sądów zborowych wraz
z grzywnami importowany być powinien, ex-
cepto Libochory. Inwentarz z r. 1768 podaje
intratę z krainy lubochorskiej na 5428 złp. 24
gr. Wieś L. wraz z wójt. otrzymali r. 1765
w dzierżawę na lat 8 Jam Daniel i Dorota
Toepferowie. Rząd austryacki zajął krainę li-
bochorską r. 1773 i przyłączył do klucza bory-
nieckiego, który sprzedano r. 1868. Zu, De.

Libochora, Zibochura, ob. Libuhora.
Libochowa, ob. Zaduchowa,
Libojaty, Zudojata, niem. Zaudias, wś, pow.

bilowiecki na Szląsku austryackim, ma szkołę
ludową, kościół paraf. katol., 599 mk. w trzech
częściach swoich: L. (378), Zkotka (181) i Bit-
tau (395). Por. Biłowiec. PF, S.
"Liboń, niem. Zżebon, wioska serbską na sa-

skich Łużycach w pow. budyszyńskim. W r.
1875 dm. 2, mk. 22, w tem serbów 20.
Libony (dok.), ob. Zubomie.
Liborty, wś, pow. rossieński, par. chwej-

dańska. Por. Chwejdany,
Libowiec (według Triesta), Zipowiec (we-

dług Knie), folw. dóbr Ruptau, pow. rybnicki;
5 dm., 15 mk,
Librantowa (z Boguszową), wś, pow. sąde-

cki, par. Siedlce, o 11 kil. od N. Sącza, przy
drodze gminnej do Bobowy. Położenie wzgó-
rzyste; wzniesienie wsi przy kapliczce 368 m.;
na płn, za wsią dział graniczny od Siedlec
przy krzyżowej drodze 543 m. wys. Rozl.
obszaru dwors.: roli $8, łąk i ogr. 10, pastw.
36, lasu szpilk. 215 mr.; posiadłości mniejszej:
roli 562, łąk i ogr. 137, pastw. 173, lasu i za-
rośli 259 mr. austr, Grunta żytnie. Dm. 60,
mk. 564, z tego na obszarze dworskim, zwa-
nym L.-Olchówka, 34; wszyscy rzym.-katol.
Jest tu kopalnia nafty, eksploatowana ze śre -
dniem powodzeniem, i mała fabryka wyrobów
z oleju skalnego. L. należała dawniej do dóbr
klasztoru norbertanów w N. Sączu; po supre-
syi tego klasztoru została zajęta przez rząd
austr. na fundusz religijny a następnie w r.
1829 za 8150 złr. m. k. sprzedana Józefowi
Hebenstreitowi, jednocześnie z wsiami: Naści-
szowa, Kwieciszowa, Boguszowa, Grabowa,
Brzezie, Bobków, Łęg i Piątkowa. Dziś L. na-

leży do spadkobierców Franciszka Holeniego.
Kopalnie nafty badał w r. 1875 E. Windakie-
wicz (Olej i wosk ziemny) a później H. Walter
i dr. E, Dunikowski: Kosmos z r. 1882 str.
368 i nast. Kopalnie znajdują się w zaklę-
śnięciu góry; roboty wykonywają podług planu
obmyślanego. Najgłębsza studnia ma 280 stóp
głębokości, ale nafta pokazuje się już w 10 są--
żniąch, poczem ginie. Przy kopaniu natrafiają
najprzód na rozmiękczony ezarniawy piasko-
wiec, zmięszany ze szpatem i błyszczykiem,
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potem na czerwone iły i warstwy ropianie-
ckie. Walter i Dunikowski przyszli do prze-
konania, że położenie kopalni jest najgorszem
jakie może być, i że wydobytą naftę zawdzię-
czać należy tylko nadzwyczajnemu rozwojowi
naftonośnego piaskowca. Por. Dąbrówka (I,
936), Zlbrantowa i Jamuszowa.

Libry, ob. Kamionka Wołoska.
Libsko, ob. Zapsk.
Libsztat, niem. Ziedstadi, msto w pow. mo-

rąskim, na praw. brzegu wypływającej z po-
bliskiego jez. Milde rzeczki Liwny, 17 kil. na
płn. wsch. od Morąga, w pagórkowatej, lesi-
stej okolicy, z gruntami zwirowemi, piaskowe-
mi, przerywanemi bagnami i torfiskami, mk.
2371 przeważnie ewang. (19%, katol., 69/,
żyd.). 1L. założony 1302 r. przez krzyżaka
Heinricha von Liebenzell, uzyskał 1490 pra-
wa miejskie od w. mistrza Hams von 'Tieften.
Siedziba sądu okręgowego i stacya poczt. i tel.
z pocztą osobową do Moręgu, Dobrego miasta
i Schlobitten; 4 jarmarki do roku dwudniowe
kramne; 4 jednodniowe na konie i bydło;
1 na płótno zwykle w lipcu; targi co środa
i sobota. J. B.

Libuchora, ob. Zżbochora,
Libuchora, pot., ob. Zihukorka.
Libuchowa (al. Libochowa, Leboehowa), wś

w pow. staromiejskim, 13 kil. na zach. od są-
du powiat. i urzędu poczt. w Starem mieście.
Na płn. wsch. leży bilicz, na płd. wsch. Wo»
łoszynowa, na płd. zach. Rosochy, na pin.
zach. Terło, na płn. Smereczne (w pow. dobro-
milskim). We wsch. stronie wsi nastaje potok
Borsuki i płynie zrazu na zach., potem na płn.
zach. do Terła, gdzie się łączy z Łysówką od
lew. brz. a Smereczanką od praw. brz. i wpada
do Strwiąża. W dolinie pot. leżą zabudowania
wiejskie (523 m.), z obu stron wznoszą się
wzgórza słabo zalesione. Własn. mniej. ma
roli or. 421, łąk i ogr. 71, past. 41, lasu 544
mr. W r. 1880 było 377 mk. obrz. gr.-katol.
Par. gr. katol. w Rosochach. We wsi jest cer-
kiew. L. jest osadą szlachecką. Lu, De.

Libuhorka, także Zibuhora lub Zibuchora,
pot. górski, wytryska w obrębie gm. Libuchory,
w pow. Turka,żw zach. jej stronie, z pod góry
Starostyna, szczytu wznoszącego się w grani-
cznym grzbiecie Karpat wschodnich, w dziale
dukielsko -skolskim; płynie krętym biegiem
na wsch. przez rozległą wś Libuhorę, a nastę-
pnie przez obszar Wysocka wyżniego, gdzie
z lew. brz. uchodzi do Stryja. Dolinę tego po-
toku otaczają od płn. góry Harasymerat (900
m.), Okruhła (921 m.) i Lukoszka (807 m.) a
od płd. stoki granicznego grzbietu z szczytami
Chresty (1109 m.), Listkowania (1248 m.),
Ruski put czyli Wielki Wierch (1311 m.) i
Dziurowy Żołob (1292 m.); bliżej nad doliną
od płd. wznosza się Tysowa, Jedlina (944 m.),  
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Kirtynowatka (853 m.), Kruhły Szołodyański
(853 m.) i Zawarynówka (743 m.). Od północ-
nego czyli lew. brzegu zabiera potoki Dołhy,
Hnyła i Donyczyn, od południowego czyli
praw. Źwir czyli Mohylski, Leszezak i liczne
krótkie strugi górskie, Długość biegu czyni
138 kil. Spadek wód: około 1100 (źródła), 818
m. (przy górnych chatach wsi Libuchory), 770
m. (u stóp Harasymeratu), 704 m. (ujście Awi-
ru), 675 m. (pod kościołem w Libuhorze), 635
m. (ujście). Br. G.

Libusza, wś w pow. gorlickim, nad pot.
Kadzielną, uchodzącym z praw. brzegu do Ro-
py, jest długą i dobrze osiadłą, w kraju pagór-
kowatym tak, że zabudowania wznoszą się od

270 do 285 m. npm. Mk. 1466, z których 182
przebywa stale na obszarze więk. pos.; trudnią
się obok rolnietwa przeważnie wydobywaniem
nafty, paleniem wapna a wreszcie wyrobami
płóciennemi. Dawniej słynęła L. z licznych
warsztatów tkackich. Założył ją Kazimierz W.
w r. 1348.na 120 łanach w lasach znpełnie
nieużytych na prawie magdeburskiem. Sołty-
sowi Jakubowi nadał 8 łanów, nadto dochód
z jatek chlebnych, rybnych, mięsnych, pi-
wnych i szewskich, dalej młyn i trzeci grosz
sądowy na małych i wielkich; rybołóstwo i
cztery zagrody pozostać miały wolne, a oprócz
tego łan na skotnicę i łan dla kościoła. Osa-
dnicy otrzymali 20 lat wolności, poczem mieli
płacić po 8 groszy czynszu łanowego i po
wiardunku dziesięciny. Na rok miały się od-
bywać trzy sądy gajne. Posłowi królewskie-
mu ma wyprawić jeden obiad sołtys, a dwa
kmiecie. Postanowiono, że wszelkie prawo
polskie i jego uciążliwości zostaną uchylone.
Kmiecie będą odpowiadali tylko wójtowi, wójt
samemu królowi. Na pospolite ruszenie ma
stanąć sołtys samowtór w szyszaku i na do-
brym koniu (Morawski, Sądee. T, 231). W tym-
że czasie założono parafią. Później była L.
własnością królowej Jadwigi, która ją wraz
z Krygiem zapisała szpitalowi w Bieczu. W na-
stępnych latach nabył ją Jakób z Dąbna, pi-
sarz kor., sstą krakowski, ale szpital miał
w skutek utraty tych sołtystw uszczerbek; dla
tego w r. 1470 dyplomem z 13 lipca dozwolił
je Kaźmierz Jagiellończyk odkupić mieszcza-
nom bieckim (Morawski, Sąd. II, 256) na rzecz
szpitala. Kuropatnicki nazywa L. wsią kame-
ralną. W ostatnich latach była własnością Ad,
Zaręby Skrzyńskiego. Pos. więk. wynosi ob-
szaru 535 roli, 92 łąk i ogr., 32 past. i 113
mr. lasu; pos. mniej, 1189 roli, 78 łąk i ogr.,
146 past. i 70 mr. lasu. Kościół jest drewnia-
ny starożytny, a prócz tego kaplica na cmęta-
rzu. Par. należy do dyec. przemyskiej, dek.
bieckiego, obejmuje Kryg i mą 2185 rzym.-
katol. i 238 izrael. L. graniczy na płd. z Kry-
giem, na zach. z Kobylanką, a na wsch. z Li-
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pinkami. Niegrodowe starostwo libuskie albo
libuszowskie, w wojew. krakowskiem, pow.
bieckim, r. 1770 obejmowało wsie: Libusza,
Kryk, Rzepiennik, Siepietnice, Binarowa, Mo-
szezenieą Dolna i Niżna, Rzepiennicez 8 felw.
Od r. 1739 było w posiadaniu Joanny Lubo-
mirskiej, chorążyny kor., która z niego opła-
cąła kwarty złp. 9894 gr. 9, a hyberny złp.
1741 gr. 14. Po zajęciu przez rząd austryacki,
tenże oddał d. 1 lipca 1786 r. toż sstwo masie
wierzycieli Joachima hr. Potockiego, jako czę-
ściowe wynagrodzenie za dobra bolechowskie,
zajęte na saliny. Kopalnie nafty badał tu
1875 r. Windakiewiez (Olej i wosk ziemny) i
H. Walter i dr. E. Dunikowski (Kosmos 1682.|
Geologiczna budowa naftonośnego obszaru za-
chodnich galic. Karpat). Budowa geolegiczna
obszaru naftonośnego jest tutaj, podobnie jak
w Lipinkach i Wójtowy, prosta. Najprzód znaj-
dują się sypkie piaskowce, pokryte czerwonemi
jłami, potem naprzemian piaskowce i iły. Za
to pod względem młodszych formacyj t.j. di-
jurvium należy obszar północny do nizin pół-
nocno-galicyjskich, bo znajdują się ślady lo-|-
dników; mianowicie na wyżynie między Libu-
szą i Kobylanką widać rozsiane narzutowe

skały, bądźto w glinie, bądź na powierzchni.
Są to przeważnie granity o czerwonem skale-
niu i syenity a rzadziej dyoryty i kwareyty.
W r. 1875 było 14 szybów na obszarze wię-
kszej posiadłości, a tylko jeden na gruncie
włościańskim. Najgłębszy szyb miał 71 sążni
głębokości. Tężenie nafty utrudniało znacznie
wydobywanie jej, a produkcya roczna docho-
dziła 1200 ctn. (Czyt. Kod. dypł. pol. t. III,
pod r. 1470. Por. Jasło, t. III, 490. Mac.

Libuszanka, także Zibusza, znaczny stru-
mień, powstaje z połączenia dwóch potoków,
wschod. Wapienki i zachod. Męcinki, na gra-
nicy gmin Męciny Wielkiej, Wapiennego i
Roździela, w pow. gorlickim. Tak powstały
strumień płynie na płn. między domostwami
wsi Rożdziela i Lipinek. W Roździelu płynie
doliną międzywzgórzystą, nad którą od wsch,
wznosi się góra Ferdel (649 m. szt. gen.) a od
wsch. Dubnakowa góra (488 szt. gen.). Przy
jąWszy z praw. brzegu potek Węgliska, prze-
chodzi w obręb wsi Lipinek. "Tutaj płynie do-
liną rozwartą, nąd którą od wsch. mamy Łysą
górę (378 m.) a od zach. bezimienne wzgórze
351 m. wysokie. Poniżej kościoła w Lipinkach
zwraca się na lekki płd. zachód, tworząc gra-
nicę między Lipinkami a Wójtową i Libuszą.
W obrębie gm. Libuszy przyjmuje kierunek
północny; przepływa między domostwami Li-
buszy w bardzo krętym biegu i na obszarze
Korczyny uchodzi z praw. brzegu do Ropy.
Zabiera liczne strugi i potoki. Oprócz potoku
Węgliska przyjmuje z lew. brzegu Roździelan-
kę, a z praw. brz. Wójtową. Długość biegu 15  

Lic 207

kil. Spad wód podają liczby: 383 m. (połącze-
nie się strug źródlanych), 322 m. (poniżej ko-
ścioła w Lipinkach), 260 m. (ujście). Zr. G.

Licaice (?), ob. Zeisewitz (niem.).
Licbark, na Warmii, ob. Zddebark.
Lice, ob, Zzeżne. :
Licemir, jez., przy jeziorze Świteziu,

Szackiem z drugiej strony.
Licewicze, wś na Litwie, nad jeziorem Wi-

szniewskiem.
Licewka, ob. Zecówła.
licha, os. włośc., pow. opoczyński, gm.

Goździków, par. Smogorzew, od Opoczna 20
w. Ma 4 dm., 37 mr, ziemi.

Lichacze, wś, pow. grodzieński, przy dr.
żel. warsz.-petersb., poza Porzeczem.

Lichacze 1.) folw. w pow. mińskim, wła-
sność Grurskich, ma obszaru przeszło 304 mr.,
okr. polic. rakowski. 2.) Ł., dwa małe zaśc.
w pow. mińskim, nad rzeczułką, okr. police. ra-
kowski, parafia katolicka rakowska; każdy
ma po osad 2, miejscowość lesista, grunta lek-
kie. Al. Jel.

Lichacze (po rusku Zychaczi) 1) część Sta-
rego sioła w pow. cieszanowskim, 22 kil. na
płd. zach. od Cieszanowa, 18 kil. na zach. od
sądu powiat. w Lubaczowie, 12 kil. na zach.
od urzędu poczt. w Oleszycach, 6 kil. na zach.
od Starego sioła. Na płn. leży Miłków, na
wsch. i płd. Surmaczówka, na zach. Buczyna
(część Zaradawy). Obie ostatnie wsie leżą
w pow. jarosławskim. Przez wieś płynie pot.
Starycz. Zabudowania wiejskie leżą w stro-
nie płd, zach. (207 m.). Włas. więk. (Ja-
dwigi ks. Sapieżyny) ma roli ornej 6, łąki
ogr. 11, lasu 98 mr.; włas. mniej. roli ornej
111, łąk i ogr. 44, pastw. 29 mr. Ob. Stare-
sioło. 2.) IL., leśniczówka na obsz. dwors.
Tuczępy w pow. cieszanowskim. Zm. Dz.
Lichaczów, wś, pow. kozielecki gub. czer-

nihowskiej, 216 dm., 1815 mk.
lLichaczówka, wś, pow. dubieński, par.

Łysin. |.
Lichaczówka, rz., pow. lidzki, w par. No-

wydwór.
Lichaczycha, ob. Matwieicha, pow. tara-

pod

szczański.

Lichałowo lub Straszne, dobra, pow. poło»
aki, z przys. Okuniowiec i karczmą Kulesze-
wo, /62 dzies. ziemi dworskiej,

Lichań, niem. Zeichnam, wieś serbska na
saskich Łużycach w powiecie budyszyńskim,
W 1875 r. dm. 43, mk. 214; w tem Serbów
198. 1 j 4: I Pi
Lichawa 1.) wś i folw. nad rz. Grabią,

pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Sędzie-
jowice (Łaski, Lib. ben. I, 466), Wś ma 18
dm., 149 mk., 173 mr.; folw. 1 dm., 10 mk.,,
186 mr. Według Tow. Kred. Ziems. folw. L.
rozległy mr. 234, grunta orne i ogr. mr. 110,
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łąk mr. 19, pastw. mr. 53, lasu mr. 41, nieuż.
i place mr. 1i, bud. z drzewa 6. Folwark ten
w r. 1868 oddzielony od dóbr Kustrzyce (ob.).
2.) IL., wś, os., folw., nad strum. Piaski, pow.
sieradzki, gm. Krokociee (ob.), par. Małyń,
odl. od Sieradza w. 82; wś dm. 12, mk. 224;
os. dm. 1, mk. 2; folw, dm, 5, mk. 33. W 1827
r. było 17 dm., 161 mk. Czyt. Kod. dypl.
pol. II, 108 i Lib. ben. Łaskiego I, 356—74.
Według "Tow. Kred. Ziems. folw. L. rozległy
mr. 579, grunta orne i ogr. mr. 497, łąk mr.
27, ląsu mr. 37, nieuż. i place mr. 18, bud.
mur. 5, z drzewa 8; płodozmian 11-polowy.
Wś L. osad 37, z grun. mr. 86. A. Pal,
Lichawa i Zichawka, strugi w pow. sieradz-

kim, pod Krokocicami.
Liehciany, dwór, pow. kowieński, okr. po-

lie. ejragolski, o 66 w. od Kowna, tuż pod Be-
tygołą, | dom, 19 mk. (1859). Własność
niegdyś Bukatych, dziś Jankowskich,
Licheń 1.) Stary, wś, pow. koniński, gm.

Grosławice, par. Licheń (Łaski, Lib. ben. I,
212—226). Leży nad jez. Sleszyńskiem, w le-
sisto-górzystej okolicy, przy trakcie z Konina
do Sompolna, o 14'/, w. na płn.-wsch. Koni-
na. Ma obszaru 59 mr. i 480 mk. Przy wsi
folwark tegoż nazwiska do dóbr Grosławice
(ob.) należący; grunt szczerkowaty, obszerne
łąki i pastwiska błotniste. Tu znajduje się
kościół parafialny, szkółka elementarna kato-
licką i gorzelnia. DL. jest starożytną osadą;
stał tu niedawno jeszcze słup kamienny z XII
w., stanowiący drogowskaz traktu z Kalisza
do Kruszwicy. W dawniejszych wiekąch L.
nosił nazwę miasta (Zychyno), lecz w czasie
napadów szwedzkich zburzoną została miejska
osada. Na zasadzie podań wiarogodnych
ustnych, piśmienne bowiem podczas pożaru
zniszczone zostały, kościół pierwotny istniał
tu oddawna; ostatni drewniany miał być wy-
budowany w r. 1728 pod wezw. św. Doroty
Panny Męczenniczki; w r. 1800 ówczesny
właściciel dóbr Grosławice, hr. Łącki, powziął
zamiar wzniesienia nowego kościoła, wszakże
dopiero po przejściu pomienionych dóbr na
własność hr. Kwileckich, hr. Izabela postano-
wiła bezzwłocznie przystąpić do budowy no-
"wego kościoła i w r. 1845 założono kamień
węgielny pod takowy. Z buduleu zaś pozo-
stałego po rozebranym starym kościele pobu-
dowano na cmentarzu miejscowym kaplicę,
która do dziś istnieje. W trakcie budowy
obecnego kościoła, w lesie grąblińskim do tej-
że parafii należącym, przy zawieszonym na
drzewie obrazie Najświętszej Panny, miało być
zjawisko nadprzyrodzone, w skutek czego lud
uznał ten obraz za cudowny, przyśpieszono
więc ukończenie budującego się kościoła; tym=
czasem obraz cudowny z lasu wprowadzono
uroczyściedo kaplicy emętarnej dnia 29 wrze-  
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śnia 1853 r., a następnie do kościoła ukończo=
nego w r. 1854 iw wielkim ołtarzu go umiesz-
czono. Fundatorami kościoła byli: Włady-
sław, Mieczysław, Kazimierz i Anna hr. Kwi-
leccy, W r. 1872 Honoryna hr. Kwilecka
przybudowała prezbiteryum, kościół wieloma
darami uposażyła i nowy organ sprawiła.
Nowy kościół murowany w stylu gotyckim,
z wieżą, dzwonami i zegarem wieżuwym, po-
siada 2 kaplice i 5 ołtarzów; poświęcony był
dnia 19 września 1857 r. przez biskupa dyec.
kujawsko-kaliskiej ks, Marszewskiego. Opis
i rysunek kościoła w L. umieściły „Kłosy*
(Nr. 7382 z 1879 r.). Do parafii L. należą na-
stępujące wsie: L.-Stary i Nowy, Smolarnia,
Wygoda, Obora (L.-Obora), Pogoń, Bylew,
Trzy borki, Wiązowe, Helenowo I i II, Anie-
lewo, Grąblin, Izabelin i Grać; ludność parafii
wynosi 1950 dusz. 2.) L.-Vowy, wś, pow.
koniński, gm. Grosławice, par. Licheń. Leży
przy trakcie z Konina do Sompolna, o 14 w.
na pła.wsch. od Konina, ma obszaru 323 mr.,
132 mk., przytem folwark tegoż nazwiska do
dóbr Gosłąwic (ob.) należący. Grunt szczer-
kowaty, po części sapy, obfitość łąk i pastwisk
błotnistych; ma cegielnię. Por. Gopło. J. Chor.

Lichenek, wś, folw., os., pow. kolski, gm.
Lubotyń, par. Dęby szlacheckie (Łaski, Lib.
ben. I, 214—23); odl. od Koła w. 14; wś dm.
5, mk. 48; folw. dm. 2, mk, 45, rozl. mr. 275;
os. dm. 1, mk. 3.

Licheńskie jezioro, uważane za odnogę
jez. Sleszyńskiego, stanowiło niewątpliwie je-
dnę całość z tem jeziorem w czasach, gdy ta-
kowe miało o wiele rozleglejszy obszar i zaj-
mowało bagniste niziny rozciągające się ku
Warcie. Obecnie stanowi ono oddzielne je-
zioro, łączące się dwoma kanałami z jez. Pą-
tnowskiem (część Sleszyńskiego). Brzegi je-
ziora od zachodu, południa i płdn.-wschodu
niskie, bagniste, od płn..zach. i wschodu nieco
wynioślejsze. (Ciągnie się ono wąskim pasem
(około 5 w. długości i '/, szerokości) od płdn.
ku północy. Na wschodnim brzegu mieści się
kościelna wieś Licheń, po stronie płn.-zach. na
wzniesionem nieco brzegu wieś Niedźwiady
(546 stóp nad poziom morza). Por. t. II,
142. Br. Chi,

Lichinia (niema.), ob. Zichynia,
Łichnau (niem.), ob. Zichnowy.
Lichnów, Zichnowa, niem. Zichien, wś, pow.

beneszowski na Szląsku austr,, ma par. katol,,
szkołę ludową, st. poczt., 2060 mk.

Lichnowiec, niem. Lichtenberg 1.) folw.
dóbr Grabówka, pow. raciborski. 2.) L., we-
dług Knie także folw. .Krzyżanowie w tym-
że powiecie, zwany u Triestą tylko Lichten-
berg.

|Lichnówka, las w płd.-zach. stronie Ja-
mny górnej, pow. dobromilski. Ciągnie się
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wzdłuż praw. brzegu Mszańca, dopływu Wiaru.
Por. t. II, str. 74. -
Lichnówki, niem. Kl. Zichienau, włośc. WŚ,

pow. malborski, śród żuław, po prawym brze-
gu Wisły, 1 milę od Tczewa. Obszaru liczy
włók 155, gbur. 21, zagr. 5, katol. 273, ew.
124, men. 64, dm. 34. Parafia i szkoła Lich-
nowy, poczta Tczew. Odległość od Malborka
1%4 mili. Do większych posiadaczy zaliczają
się: Jan Fieguth 70 hekt., Wilh. Friedrich 79,
Dytryk Lópp 57, Gust. Ludwig 76, August
Salzmann 87, Dytryk Thiessen 68, Otto Tor-
nier 65. Jak imię staropolskie L. wskazuje,
istnienie tej wsi dosięga czasów przedkrzy-
żaekich. W r. 1321 Karol z Trewiru, mistrz
w. krzyżacki, wystawił dla L. pierwszy zna-
ny przywilej. Podług niego dawali osadnicy
czynszu od włóki po 1'/, grz. i 2 kury, 6 dni
odrabiali przy sianobraniu o swoim wikeie;
drzewa potrzebnego dostawali z lasu krzyżac-
kiego z nad Wisły. Kś, F.
Lichnowo, kol., pow. koniński, gm. Kramsk

(ob.), par. Licheń. Leży o 15 w. na wsch.-
płn. od Konina, od rz. Warty w.4; powierzch-
ni ma 70 mr.; ludności mięszanej polsko-nie-
mieckiej męż. 28, kob. 30, razem 568; grunt
żytni zimny. J. Chor.
Lichnowy 1.) niem. Zichnau, dok. Lichie-

now, włośc. wś parafialna, pow. chojnieki, śród
czysto-niemieckiej Kosznajderyi, 1 milę od
Chojnic. Obszaru liczy mr. 7494, bud. 218,
dm, 102, katol. 789, ew. 8. Parafia i szkoła
w miejscu, poczta i stacya kol. żel. w Chojni-
cąch. Wś L. od dawna istniała; kiedy w cza-
sach krzyżackich nadano jej pierwszy przy-
wilej lokacyjny, nie wiadomo. R. 1369 Zyge
fryd von Grerlachsheim, komtur tucholski, po-
świadcza jako sołtysowi w L. Górce Bosilburg
zgorzały budynki, a wraz z nimi także stary
przywilej. Dla tego nowy teraz dokument
wystawia. Włók było podówczas 85 zbytniej
miary. Z tych prob. miał wolne 4 a sołtys
9; prawo było chełmińskie. Od włóki dawali
oprócz kur czynszowych na św. Marcini 3
wiardunki od nadmiaru po 3 pieniążki. Dwie
karczmy czynszowały na zamek po 3 wiard,
ipo pół funta wosku, druga połowa przypa-
dała dla sołtysa. Osadnicy mogli trzymać
jedno ezółno na jeziorze przede wsią. Ob. od-
pisy Dregera, ręk. arch. w Peplinie, str. 116;
odpisy z Belna, str. 9. Niemieccy tutejsi
mieszkańcy nie mało od początku skłaniali się
do luteranizmu; jeszcze w r. 1588 miała ta pa-
rafia pastora luterskiego. Następnie znowu
kościół oddany został katolikom. Za polskich
czasów wś L. należała do dóbr star. tuchol-
skiego. Lustr. tegoż star. z r. 1578 donosi:
L. mają włók 84, z tych do prob. należą 4, 1
włóka jest kościelna, 2 ma Bartł. Henigowski.
WŚ tę dzierżawi Jerzy Źaliński; osiadłych

Słownik geograficzny. Tom V. -— Zeszyt 51.

 

Lic 209

włók jest tu 77, karczma daje czopowego gr.
40. Lustr. z r. 1664 pisze: L., wś niemiecka,
ma włók 82, z tych jest sołtyskich 9, wybra-
niecka 1, onera tej włóki wieś zastępuje; gbur.
20; czynszu ogółem dają zł. 128. O stanie
dzisiejszym parafii w L. donosi szemat. dyec.
chełmińskiej, str. 290. Parafia L. liczy dusz
2102. Kościół jest tyt. św. Jadwigi, patro-
natu rządowego, o fundacyi jego nie wiadomo.
Od r. 1863—1866 wzniesiono nowy kościół,
który poświęcono 17 lipca r. 1866. Szpitala
nie ma przy kościele; bractwo istnieje trzeźw.
od r. 1858. Jest także kościół filiany w Sła-
węcinie, również rządowego patronatu, Prob.
Piotr Nitsch. Wsie parafialne: Lichnowy i
Gronowo; w Gronowie znajdował się dawniej
osobny kościół; do filii należą także dwie wsie:
Sławęcin i Obrowo. ŚŃzkółki trzy istnieją ka-
tol. w parafii: w Lichnowach liczy katol.
dzieci 150, nauczyciel jest tu zarazem organi-
stą; w Gronowie 46 katol. dzieci i w Sławę-
cinie 117. 2.) L., niem. Gr. Zichitenau, dok.

Lichienowe, wś włośc. paraf., pow. malborski,
śród żyznych żuław malborskich, 1 milę od
Tczewa, 1'/, od Malborka. Obszaru liczy wł.
212, gbur. 17, zagr. 9; katol. 459, ew. 238,
men. 27, żyd. 7; dm. 54. Kościół katol. i lu-
ter, jako i szkoła w miejscu, poczta Tczew.
Do większych posiadaczy (Grossgrundbesitzer)
należą tu: Aaron Claassen hekt. 120, Albert
Ehrenberg 170, Bern. Friedrich 61, Albert
Grothe 103, Ryszard Jacobsen 104, Aug.
Niess 139, Jul. Siech 131, Fryd. Strich 71,
Grustaw Tornier 79, Teod. Tornier 148, Herm.
Ffggert 95 hekt. Wś L. należy do najstar-
szych osad śród żuław. Pierwszy raz wspo-
minana w dokum. r. 1254: podówczas sławna
wyspa Zantyr między Wisłą a Nogatem miała
tu swój początek. R. 13821 Karol z Trewiru,
mistrz w. krzyżacki, wystawił przywilej dla
tej wioski, podług którego od włóki dawali
czynszu po 2 grz. i 4 kury, nadto zobowiązani
byli po 6 prętów (1 Seil) grobli utrzymywać,
dla kościoła przeznaczone było 6 włók roli; ta-
cy proboszczowi dawali po pół korca żyta i
tyleż jęczmienia. R. 1362 Jan von Wilden-
berg, prob. lichnowski, z poselstwem do cesa-
rza wysłany od krzyżaków w sprawach du-
chownych. Osadnicy gburscy byli tu zdawna
nader majętni i dla tego do występków dzi-
kich bardzo skłonni. R. 1400 piszą o nich,
gdy się upili, zakonnika pewnego w wór za-
szyli i w kominie powiesili, żeby się uwędził;
znowu braciszka, po kweście chodzącego, nad
ogniem niby pieczeń smażyli, aż się spalił;
człowieka jakiegoś, który kotły naprawiał,
w skórę nieżywej szkapiny zaszyli i tąk 8 dni
trzymali. Z proboszczem swoim w rzeczach
nieraz najśw. najgorszych niedorzeczności 80-
bie pozwalali, a komtura nytyskiego za brodę

14
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na drzwiach powiesili. Za te i podcbne zbro-
dnie zmuszeni byli wieżę t. z. maślaną (Butter-

milchthurm) opodal Malborka nad Nogatą
sami sobie zbudować, w której potem przez
długi czas pokutowali. R. 1457 krzyżacy wś
zrabowali i spalili wraz z wielu innemi pobli-
skiemi. Zniemczona ludność skłonna tu była
od początku do luteranizmu. Pierwszy pastor
Heismann przybył do L r. 1602 z Frankonii;
kościół jednak napowrót oddać musieli katoli-
kom i odprawiali potem przez dłuższy czas
prywatne swoje nabożeństwo u pewnego gbu-
ra. Kiedy nowy osobny zbór sobie zbudowali,
nie wiadomo. R. 1626 Szwedzi wieś zajęli;
wkrótce jednak ustąpili z niej przed Polakami,
uchodząc pod Malbork i Kościeliczki, Ob.
Brandstitter: die Weichsel, str. 181; Fckerdt,
der Kreis Marienburg. Kś, F.

Lichobłotniki, wś pryw., pow. dzisieński,
0 70 w.od Dzisny, 1 okr. adm., przy byłej
drodze pocztowej z m. Głębokiego do granicy
pow. wilejskiego; 7 dm., 41 mk. prawosł.
(1866 r.). i

Lichoderki-tarucie, ob. /ustynowo. -
Lichodzieje 1.) folw. radziwiłłowski wpow.

słuckim, nieopodal drogi wiodącej z Hreska
do Hrozowa, do roku 1879 należał do ordy-
nacyi kleckiej, odtąd przyłączony do ordyna-
Gyi nieświeskiej, ma obszaru 738 mr. w glebie
lekkiej; okr. polic. kopylski. 2.) I., zaśc.
w pow. słuckim, w okr. policyjnym kopyl-
skim, w parafii katolickiej kopylskiej, ma
osad 3. A. Jelski,
Licholadów, futor, pow. winnicki, gm.,

par. i okr. polie. Strzyżawka. X. M. O.
Łichopol, Zesopoł, zaśc. szlach., pow. świę-

ciański, 3 okr. adm., o 64 w. od Swięcian, 1
dm., 7 mk. katol. (1866).

Lichosielce, os., pow. augustowski, gm.
Hołynka, par. Pierstuń (grec.-obrz.); odl. 49
w. od Augustowa. Ma 9 dm., 78 mk. W 1827
os. rząd. 8 dm., 47 mk. Br. Ch.

Lichosielce, wś, pow. prużański, przy dro-
dze z Prużany do N. Dworu. .

Łichosielce, wś w pow. nowogródzkim
w gm. czernichowskiej, nad rz. Chmarką, do-
pływem Dźwiery, przy gościńcu wiodącym
z mka Snowia do Czernichowa i Stołowicz, ma
osad 27; miejscowość mało leśna. Al. Jel.

Lichosiółka, wś u zbiegu Kobyłochy z Te-
terowem, pow. żytomierski, gm. i par. Kra-
snopol, ma cerkiew drewnianą, Należy do
Mołoczek do Zamojskiej, dawniej Giżyckiego.

Lichota, nazywał się kiedyś młyn, w po-
bliżu wsi Pomierek w pow. lubawskim leżący.
Od dawna był własnością biskupów chełmiń-
skich, R. 1759 nie istniał więcej, całkiem
zrujnowany; role do młyna należące trzymała
prawem wiecznem wieś Pomierki, za które
dawała czynszu rocznie 20 k. żyta. Ob. In- 
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wenż. dóbr bisk, chełm. w arch. w Peplinie,
str. 348. Obecnie młyn ten nie istnieje.

Łichotki 1.) niem. Zachotken, włość z mły-
nem, pow. lubawski, nad strugą Gryźlą, przy
gramicy Prus, Wschodnich. Obszaru mr. 101,
bud. 1, dm. 1, katol. 2, ew. 2. Parafia Ro-
żental, szkoła Zielkowo, poczta Lubawa. 2.)
L., nazywała się kiedyś rola, do młyna da-
wniejszego Lichoty w pow. lubawskim przy
wsi Pomierki należąca, stara własność bisk.
chełmińskich. R. 1759 był młyn zrujnowany
a rolę trzymała wieś Pomierki za prawem
wieczystem. W r. 1756 Kowalski, dawniej
kuchmistrz biskupi, odprzedał prawo swoje do
Lichotek proboszczowi w Rożentalu. Oprócz
20 k. żyta płacił rocznie 10 zł. czynszu na
zamek. Ob. Inwent. dóbr bisk. chełm. w arch.
w Peplinie, str. 343. Kś. F.

Lichow, Zichowe (dok.), ob. Zichowo.
Lichowicze, wś, pow. wołkowyski, przy

drodze z m, Zelwy do m. Piaski.

Lichowo, dok. Zichow, Lichowe, nazywała
się kiedyś wś w ziemi sławskiej na Pomorzu
ząchodniem, wspominana r. 1268 w spisie gra-
nie darowanego przez księcia Świętopełka 00.
cystersom w Bukowie jeziora Bukowego.
Obecnie jest ziemia sławska zupełnie zniem-
czona. Ob. Perlbach, Pommer. Urkundenbuch.

Lichowska woła, istniała w ziemi czer-
skiej w 1442 r.

Lichowszczyzna, folw. w Pstrągowy, pow.
ropczycki, ma 12 mk.

Lichtajny, niem. Zichtaźnen, dok. Lichten-
hayn, wś, pow. ostródzki, *, mili od miasta
Olsztynka, w t. z, starych, po większej części
polskich Prusach, przez ludność przeważnie
polską założona i trzymana. R. 1475 Marcin
Truchses, mistrz w. krzyżacki, nadaje Piotro-
wi z Grąsiorowa 16 wł. w L, 10 w Gardej-
kach i 2 w Drwęcku na prawie chełmińskiem
z wyższem i niższem sądown. R. 1478 tenże
mistrz potwierdza przywilej powyższy, przy-
czem rzeczonego Piotra uwalnia od płużnego
i od obowiązku pomocy przy budowaoiu i bu-
rzeniu zamków na czas Życia i wyznacza mu
1 służbę zbrojną. R. 1460 Stefan von Streit-
berg, komtur ostródzki, nadał wsiom L. i
Drwęck 56 wł. na prawie chełmińskiem z obo-
wiązkiem 3 służb. R. 1513 Jerzy Eltz, kom-
tur ostródzki, zatwierdza ten przywilej w obe-
eności burgrab. Otona Preyka i Andrzeja
Prawdy w Olsztynku. R. 1599 L. mają prze-
ważnie polską ludność. R. 1329 Luder, ksią-
żę brunświcki, komtur dzierzgoński, nadaje
Wajsilowi 40 wł. w L. na prawie chełmiń-
skiem, W pierwszej połowie XVI w. Kilian
i Melchior Bąbkowie trzymają 40 wł. w L.
Dawniej już posiadali te dobra Reszkowie, do
których oprócz tego wieś Durąg i Reszki na-
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leżały. Ob. Kętrz., Ludność polska w Pru-
siech, str. 861, 380. | K, E.

Lichtarz, przys. do Zółkowa, pow. jasiel-
ski, leży na praw. brzegu Wisłoki, przy trak-
cie z Jasła do Zmigrodu, o 3 kil. na płd. od
Jasła, parafia Jasło. Ma 138 mk. Graniczy
na płd, z Zółkowem, na wschód z Sobniowem
a na płn. z Jasłem, Mac.

Lichten (niem.), ob. Zichnowa.
Lichten (niem.), folw. dóbr Lossen, pow.

brzeski na Szląsku.
Lichtenaa (niem.), folw., pow. wyrzyski, 1

dm., 24 mk., należy do dom. Tuszkowa (Bi-
schofsthal).

Lichtenau (niem.), ob. Zichnowy.
Lichtenau (niem.), wś, pow. braniewski, ze

stacyą pocztową, 450 mk.
Lichtenau (niem.), wś, pow. lubański na

Szląsku Dolnym, par. Lubań, ma kościół para-
fialny ewangelicki,

Lichtenberg (niem.) 1.) wś, pow. groiko-
wski, o 1 milę na płn. od Grotkowa, przy szo-
sie nisańsko-olawskiej; 254 bud., 90 dm., 840
mk., 90 osąd, 5757 mr. ziemi, dawna własność
kapituły wrocł. ś. Jana, ma kościół parafialny
z XIII w., 2 wiatraki, browar, sklepy, rzemio-
sła. Między L. i Marienau leżała wś Wischau,
w wojnie 30-letniej do szezętu zniszczona, tak
że zostało w niej tylko dwoje dzieci; jedno
wzięła na wychowanie gmina L., drugie gmi-
na Marienau i podzieliły się gruntami Wischau

po połowie. Par. L. dek. grotkowskiego 1869.
r. miała 877 katol., 20 ewang. 2.) IL., folw.
dóbr Krzyżanowice nad Odrą. 3.) L., wś,
pow. zgorzelicki, ma kościół paraf. ewang.
4.) L., folw., pow. żegański, B..8;

Lichtenberg (niem.), kol., pow. radowiecki,
na Bukowinie, par. Radowce, o 5 kil. od Mar-
dzina, gm. niemiecka, ma 364 mk.

Lichtenfeld (niem.), os. do dóbr ryc. Przy-
jaźni, pow. kartuski, w położeniu lesistem,
Przy osadzie tej natrafiono na stare groby
skrzynkowe, z których wydobyto kilka urn
twarzowych z wyrobami bronzowemi,

Lichtenfeld (niem.), wś, pow. świętosie-
kierski, ze stacyą pocztową.

Łichtenfelde (dok.), ob. Zichifelde,
Lichtenfelde (niem.), wś i dobra rycer,,

pow. pruskoiławski, st. p. Tharau.
Lichtenhagen (niem.), włośc. wś, pow.

człuchowski, na bitym trakcie ezłuchowsko-
tucholskim, '/, mili od m. Człuchowa, '/, mili
od stacyi kol. żel. Obszaru liczy mr, 5568,
bud. 108, dm. 46, katol. 249, ew. 103. W miej-
seu jest kościół filialny; szkoła, parafia i poczta
Człuchowo. R. 1376 Henryk von Grobitz,
komtur człuchowski, nadaje przywilej sołtyso-
wi wsi Lichtenhayn, przeznaczając dla niego
10 włók wolnych. Ob. Odpisy Dregera (Pe-
plin), str. 10. Kościół tutejszy filialny, do par.  
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i dekan. w Człuchowie należący, nosi tytuł 8.
Jakóba apostoła, patronatu jest rządowego;
oprócz wsi L. należy do niego wójtostwo lich-
tenhajskie. Szkółka katol. liczy dzieci katol.
40. Ob. Szemat. dyec. chełm. str. 236. Lu-
dność tutejsza w t. z. Kosznajderyi, choć kato-
licka, zdawna jest niemiecka. Kś. F.
Lichtenhagen (niem.) 1.) dobra, pow. re-

szelski, st. p. Jeziorany. 2.) L., wś, pow.
królewiecki, st. p. Seepothen.

Lichtenhain (dok.), ob. Zichiajny,
Lichtenhayn (dok.), ob. Zichienhagen.
Lichtenow (dok.), ob. Zichnowy.
Lichtenstein (niem.), ob. Kobyłocha.
Lichtenstein (niem.), folw. do dóbr Dalwi-

na, pow. starogrodzki, w lesie sobowidzkim,
przy granicy pow. gdańskiego. Wraz z Dal-
winem zajmuje obszaru roli ornej hekt. 491, łąk
30, pastw. 24, lasu 42, nieuż. 18, ogółem ob-
szaru hekt, 609.10. Dziedzie Roderyk Plehn;
poczta, stacya kol. żel. Pszczółki (Hohenstein).
Cegielnia; hodowla rasy ostfryskiej; melkarnia,
wyprzedaż masła. Par. Miłobądz.  Kś.F.

Lichtenthal (niem.), olędry, pow. plesze-
wski, ob. Witaszyce, i

Lichtenthal (niem.), dobra, i folw. Kornat=
ki, pow. kwidzyński, śród żyznej, równej gle-
by, pół mili od stacyi kol. żel. w Czerwińsku,
za pruskich już czasów na gruncie dóbr kopyt-
kowskich założone, stąd nazwa niemiecka. Ob-
szaru zajmuje roli ornej hekt. 414, łąk 14,
pastw. 15, lasu 14, nieuż. 15; ogółem obszaru
hekt. 473; katol. 105, ewang. 7, bud. 18, dm.
7. Par. Jamia, poczta Czerwińsk, szkoła Ko-
pytkowo; w miejscu jest gorzelnia i cegielnia;
hodowla holenderskiej i breitenburskiej rasy,
krzyż, rasy Southdown, sprzedaż mlekado fa-
bryki sera w Czerwińsku. Ob. Grossgrund=
besitz von West. Preussen, rok 1880. Ks. £,
Lichtenwaldau (niem.), wś, pow. bolesła-

wski na Szląsku, ma dwa kościoły parafial.,
ewang. i katol.
Lichtenwalde (niem.), wś, pow. bystrzycki,

u stóp góry Heidelberg, par. Kbersdorf, ma
kościół filialny.

Lichtenveld (dok.), ob. Zichźfelde.
Lichtewerden (niem.), wś, pow. bruntalski

na Szląsku austr., ma szkołę ludową, st. poczt.,
przędzalnię Inu i 1235 mk.

Lichtfelde (niem.), dok. r. 1350 Zachienveld,
r. 1354 Lichtenfelde, szlach. wś, pow. sztum-
ski, przy granicy pow. malborskiego. Obszaru
obejmuje mr. 6481; bud. 213, dm. 113, katol.
506, ewang. 687; kościół katol. i luter., także
i szkoła w miejscu; poczta Ńtare pole. Wś L.
została założona r. 1277 za komtura dzierzgoń-
skiego Helwiga v. Goldbach; pierwszy znany
przywilej lokacyjny otrzymała dopiero w r.
1350; prawo miała jak zwykle wtedy cheł-
mińskie, włók 123, z których wolne włóki po-
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siądali proboszcz i sołtys. Dwie karczmy znaj-
dowały się podówczas we wsi. R. 1526 otrzy-
mali tę wieś Czemowie na dziedziczną wła-
sność darem królewskim. Po Czemach odzie-
dziczyli ją Giiidensternowie, po nich wreszcie
Łosiowie. R. 1733 Katarzyna z Łosiów Potoc-
ka ustanowiła Wiesiołowskiego zastępcą dobr
tych swoich. R. 1768 i 1772 zachodzi Domi-
nik Łoś, dziedzie dóbr lichtfeldzkich; r. 1804
posiada je wdowa po nim, ale już tylko do po-
łowy; druga połowa nie wiedzieć jakim sposo-
bem przeszła w posiadanie Kruszyńskich; ka-
żda część oszacowana była przez pruską land-
szałtę na 20000 tal, wartości. Kościół paraf.
niemal od początkn istniał we wsi L.; w czasie
luterskiej reformacyi dostał się rychło w po-
siadanie Niemców innowierców; pierwszy przy
nim pastor znany jest Mik, Waldau r. 1588.
Dopiero po długim procesie napowrót wydany
katolikom r. 1668; przyłączony jako filia do
Tyrgartu, niestety jednak zgorzał krótko przed
wydaniem, tak że na nowo musiał być zbudo-
wany, bo tylko wieża po nim pozostała. Wkrót-
ce potem także luteranie nowy sobie kościół
wznieśli. Szkoła katol. i luter. wciąż tu ist-
niały. Na nowy ten zbór luterski mocno na-
stawali katolicy jako na nieprawny, który
z tej przyczyny miał być już zerwany r. 1678.
Ale luteranie tylko pogrozili, że wieś wtedy
opuszczą, «u Wład. Łoś, dziedzic, rozkaz ten
cofnął i o nowy indukt postarał się, według
którego wyznanie ich i kościół zatwierdzony
został, dopóki tylko trwać będzie kult luterski
na Zuławie. Ob. Schmitt, Gresch. des Kreises
Stuhm, str. 234. Kś. F,
Lichtkampe (niem.), os. do Sztutowa, pow.

gdański, na kępie śród łach Wisły utworzonej,
ponad zatoką Swieżą. Ks. F.
Lichtnow (dok.), tak się zwał 1361 folw.

Lichten, pow. brzeski.
Lichtstaedt (niem.) 1.) wś włośc., pow.

kościerski, przy granicy kartuskiego pow., wy-
dana przywilejem z Gdańska 1 kwietnia 1820,
odl. od Kościerzyny 4 mile. Obszaru mr. 136,
gbur 1, zagr. 6, ew. 34, dm. 5. Par. Skarsze-
wy (ewang. Przywidz), szkoła Kierzkowo,
poczta Przywidz. 2.) Ł., folw. do Przywidza,

- pow. kartuski.
Lichtwalde (niem.), wś, pow. braniewski,

st. p. Melsak,
Lichty, wś i folw., pow. radzyński, gm. Si-

tno, par. Radzyń. W 1827 r. wś rząd., 39 dm,,
224 mk.; obecnie 53 dm., 388 mk., 1168 mr.
obszaru. Według Tow, Kred. Ziems. folw. L.

r. 1866 rozległy mr. 381. WŚ L. os. 8, z grun-
tem mr. 51. Br. Ch,

Lichtyany, ob. Zichtajny.

Lichwin, z Brzeziem, Kozaczówką i Stadni-
czówką, wś w pow. tarnowskim, par, rzym.-
katol, w Pleśni (w XV w. par. Opatkowice,  
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Lib. ben. II, 25, 274), leży w okolicy lesistej,
pagórkowatej, nad dopływem Sonkawego po-
toku, wpadającego pod Siedliskami z lewego
brzegu do Biały. L. ma 933 mk, rzym.-katol.,
szkołę ludową i kasę pożyczk. gm. z kapit.
180 zł. w. a. Na obszarze więk. pos. kilku
spółwłaścicieli przebywa stale 137 mk. Pos.
więk. wynosi 573 roli, 41 łąk i ogr., 53 past.
i 714 mr. lasu; mniej. pos, 572 roli, 34 łąk i
ogr., 82 past. i 20 mr. lasu. Brzezie jest karcz-
ma ileży na płn. od Lichwina. Kozaczówka
i Sfadniczówka, dwa folw., nie są wypisane na
mapie administracyjnej Kommersberga. L. gra-
niczy na płn. z Rychwałdem, na płd. z Chojni-
kiem a na wsch. z Buchcicami czyli Meszną
szlachecką. Mac.

Lichwin, m. pow. gub. kałuskiej, nad Oką,
v 56 w. od Kaługi. W XVI w. twierdza.

Lichynia, niem. Zichinia, 1455 Lichinya,
1534 Lichina, wś i dobra, pow. kozielski, par.
Zalesie, niedaleko Leźnicy; 89 bud., 87 dm.,
128 mk. Wieś ma 72 osad, 1709 mr. ziemi,
szkołę, młyn wodny; folw., część dóbr Sławę-
cice-Birawa, 1422 mr. ziemi. F. S.

Liciążna, ob. Zuciążna.

Licice al. Zitycze al, Powszowo, WŚ w pow.
nowogródzkim, nieopodal rzeczki Trepiaczyn-
ki, w gm. niehniewickiej, ma osad 24, grunta
wyborne, miejscowość bezleśna. 4. Jelskt.

Licieniee, mała osada poleska, w pow. słu-
ekim, przy lichej drożynie wiodącej ze Staro-
bina wzdłuż rzeki Słuczy do Milkowicz i dalej
w Mozyrskie; zapadła, głucha, odludna miej-
scowość Słucczyzny. A. Jelski,

Licine, po węg. Zsce, wś w hr. gómórskiem
(Węg.), kościół paraf. katol., uprawa roli, pie-
ce wapienne i węglarnie, garncarstwo, kuźnie
żelaza, lasy dębowe, 793 mk. H. M.

Liciokrzew, dok. Zicocrew, nazywała się
kiedyś wś w okolicy Skarszew i Starogrodu
położona, w pow. dzis. albo kościerskim albo
starogrodzkim. R. 1198 stanowiła granicę po-
siadłości joanitów, w obudwóch tych miastach
osiadłych. Ob. Perlb., Pommer. Urkundenbuch.

Obecnie zdawna ani śladu nie ma po wiosce
podobnej. Kś. F.
Liciszewo, w Ene. Orgelbr. Ziczeszewy, jez.

we wsi Liciszewy, pow. lipnowski, na lewo od
drogi z Kikoła do Zbójna. Leży w obszerniej-
szej znacznie kotlinie, która wskazuje dawniej-
sze rozmiary tego znikającego z każdym ro-
kiem coraz więcej jeziora. Br. Ch.

Liciszewy, wś, pow. lipnowski, gm. Mazo-
wsze, par. ewang. w Ossówce, nad jez. Lici-
szewo. (Gruntów włośc. 804 mr., w tej liczbie
794 mr. ornego, 52 bud. mieszkalne; 277 mk.
We wsi szkoła ewang., dom modlitwy, dom
zajezdny. Na L. jest nadto 30 mr. ziemi będą-
cej własnością prywatną. L. należą do parafii
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katol. Mazowsze. W 1827 r. było tu 18 dm.,
172 mk. PB;

Liciszkany, wś, pow. trocki, 3 okr. adm.,
48 w. od Trok, 22 dm., 271 mk., z tego 259
katol., 12 żyd. (1866).

Liciszki, zaśc. rząd., pow. trocki, 3 okr.
adm., 34 w. od Trok; 2 dm., 26 mk. kat, (1866).

Lickertischken (niem.), wś i folw., pow.
szyłokarczemski, st. p. Szyłokarczma.

Lickerwitz (niem.), ob. Zickerwitz.
Lickhawsen (dok.), ob. Zikusy.
Licoóerew (dok.), ob. Ziciokrzew.
Licówka, ob. Zecówka.
Liczartowee, Ziczyritowce, węg. Jicserih,

Liesirth, wś w hr. szaryskiem (Węg.), nad rz.
Torysą, kościół katol. filialny, gr. -katol. parat.,
browar, gorzelnia, piękne łąki, wielkie lasy,
pastwiska, 380) mk. ;

Liczbar, Diczbark, właściwie Lidzbark.
Liczburg (dok.), ob. Zidzdark,
Licze, niem. Zatischen, wś i ryc. dobra, pow.

kwidzyński, przy bitym trakcie susko-kwi-
dzyńskim, 1 milę od Kwidzyna. Obszaru obej-
mują dobra ryc. roli or. hekt, 525, łąk 52, past.
42, lasu 48, nieuż. 13, wody 7, ogółem obsza-
ru hekt, 689; kat. 5, ew. 220, bud. 22, dm.
12. Par.i poczta Kwidzyn, szkoła w miejscu;
dziedzie Ludwik Hardt; hodowla rasy holend.,
melkarnia, wyprzedaż tuczonego bydła. Wieś
włośc. liczy obsz. mr. 1068, bud. 127, dm. 40,
kat. 18, ew. 2938; reszta jak wyżej. Kś. F.

Liczeszewy, ob. Ziciszewo.
Liczewka, rz., dopływ Sokoldy z prawej

strony.
Liczki. Łaski, Lib. ben. LI, 468, wspomina

wś t. n. w par. Miłonice (pow. kutnowski),
już 1521 r. opustoszałą.
Liczkowce (po rus. Zyczkiwci), wś w pow.

husiatyńskim, 10 kil. na płn. płn. zach. od sądu
powiat. w Husiatynie, 6 kil. na płd. wsch. od

urzędu poczt. w Horodnicy. Na płn. zach. le-

ży Horodnica, na zach. Samołuskowce, na płd.
zach. Niżborg Stary, na płd. i płd. wsch. Try-
buchowce. Część płn. wsch. przypiera do gra-
nicy rossyjskiej. Wzdłuż granicy rossyjskiej
płynie Zbrucz od płn, na płd., potem tworzy
kolano wygięte a następnie przybiera znowu
kierunek płd. Prawie środkiem obszaru płynie
pot. Gniła, dopływ Zbrucza. Wchodzi on tu
z Horodnicy i płynie zrazu na płd., potem na
wsch. a w końcu znowu na płd. do Trybucho-
wiec. Na płd. od Gmniłej, w niewielkiem od
niej oddaleniu i prawie równolegle do niej
płynie pot. Tajna, dopływ Gniłej, z Samołu-
skowca do Trybuchowiee. Po obu bokach tych
potoków leżą zabudowania wiejskie (233 m.),
a na praw. brzegu Tajny część wsi Matwijów-
ka. W płn. części obszaru ciągnie się pasmo
Miodoborów, zwanych przez lud Toutrami.
Najwyższe ich szczyty wznoszą się tutaj do  
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402 m. Najwyższe wzniesienie części płd. ob-
szaru wynosi 285 m. Własn. więk. ma roli
or. 1073, łąk i ogr. 186, past. 48, lasu 984;
własn. mniej, roli or. 1681, łąk i ogr. 214,
pastw. 31, lasu I mr. Wr. 1880 było 1756
mk. w gm. 57 na obsz. dwor. (1208 obrz.
rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-
katol. w miejscu, dek. czortkowski, archidyec.
lwowska. Rok erekcyi tej parafii niewiadomy.
Zdaje się jednak, że istniała ona juź przed r.
1705. Niegdyś był tu dom jezuitów. Kościół
murowany, wzniesiony staraniem małżonków
Kawieckich w r. 1728, konsekrowany r. 1838
pod wezw. Niepokalanego Poczęcia N. Maryi
P. Do parafii należą wsie: Horodnica, Posto-
łówka, Rakówkąt, Samołuskowce, Seńkowce,
Trybuchowce i Wojewodyńce. Par. gr.-katol.
w Trybuchowcach, We wsi jest szkoła etat.
1-klas. L. były siedzibą Tymona Zaborow-
skiego, wieszcza Miodoborów, a później jego
brata Konstantego. Był tu także zamek, przed
80 laty jeszcze w części zamieszkany. Dziś
małe już z niego pozostały szezątki przy ko-
ściele, który, równie jak i mieszkanie probo-
szeza, z rozebranych murów zamku wybudo-
wano. W L. znaleziono w sierpniu r. 1848 po-
sąg słowiańskiego bożyszczą Światowida. Hi-
storyą tego znalezienia tak nam opisuje Mie-
czysław Potocki w artykule ,,Wiadomość o bo:
żyszczu słowiańskiem i t. d.* (Rocznik Tow.
nauk, krak., 1851, zesz. I, str. 3 i nn.): ,„W cza-
sie wielkiej, długo trwającej posuchy, gdy
woda na Zbruczu nadzwyczaj opadła, strażni-
cy graniczni, przechodząc nad jej brzegiem,
w okolicy górzystej i lesistej, ujrzeli coś na-
kształt kapelusza nad wodę wystającego. S4-

dząc, źe to może być kapelusz jakiegoś czło

wieka utopionego, wskoczyli do wody i z za-

dziwieniem przekonali się, ża ów kapelusz był
kamienny, osadzony na czworograniastym słu-
pie, również kamiennym. Natychmiast dali
znać o tem do dworu, a za staraniem ówcze-
snego rządcy zaprzężono trzy pary wołów i
wkrótce wydobyto na brzeg słup czworogra-
niasty, z twardego wapienia krzemionką prze-

jętego, szarej barwy, mający na czterech swo-
ich bokach różne niezgrabne płaskorzeźby, u
góry zaś przedstawiający posąg pogańskiego
bożyszcza. Nieco głębsza w tem miejseu woda
nie dozwoliła przekonać się, czyli ów bałwan
stał na jakowymś piedestale, lub czyli tylko
sam się tam znajdował. Obecni przy wydoby-
waniu go z wody utrzymywali, że wprawdzie

w owem miejscu były ślady większych kamie-
ni, mogących dać mniemanie, jakoby należały
do piedestału, lecz że te, zamulone i dość głę-

boko w wodzie zanurzone, były prawie niepo-

dobne do wydobycia. Rozpatrzywszy się je-
dnak w całym kształcie tego słupa, w jego
przedziałach i rzeźbionych na nim figurach,
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można wnioskować, że sam ten bałwan nie stał
na żadnej podstawie, lecz że stanowi część
słupa, zapewne w wodzie pozostałego, również
może mającego rozmaite rzeźby, który razem
z częścią wydobytą mogł stanowić jednę ca-
łość, to jest posąg bożka, kiedyś pewnie na
piedestale ustawionego”. „Długość posągu wy-
nosi stop 8'/,, szerokość w ścianach jednę sto-
pę, waga około 10 ctn. Dwa poprzeczne, na
dwa blisko cale szerokie, wydatne pasy, ota-
czające słup w około, dzielą go na trzy nieró-
wne części. Część górna, większą połowę dłu-
gości zajmująca, zakończona jest głową o 4-ch
twarzach młodzieńczych, bez zarostu brody
i bez wąsów; głowę nakrywa okrągły kape-
lusz w kształcie dzwonu, z grubym, nieco ku
górze wywiniętym brzegiem, z pod którego
włosów wcale nie widać. "Twarze te odpowia-
dają czterem ścianom słupa, na których reszta
postaci bożyszcza w płaskorzeźbie wyrobiona,
cztery więc razy jest powtórzona, z niejakiemi
wszakże na każdej ścianie odmianami. I tak
na stronie głównej ręka prawa od ramienia
do łokcia pionowo spuszezona, od łokcia zaś
w góręzgięta, tak, iż pięść jej na środek piersi
przypada, trzyma ukosem róg, do trąbki my-
śliwskiej podobny, cieńszym końcem na dół,
otworem zaś ku górze zwrócony; lewa ręka
podobnież od ramienia do łokcia pionowo spu-
szezona, zgięta nieco od łokcia, spoczywa dło-
nią ną środku brzucha, nad wąską przepaską,
którą bożyszcze poniżej bioder otacza; pod tą
przepaską spuszcza się suknia, a raczej sama
tylko jej spódnica, dosyć długa i bez fałdów,
z pod niej zaś widać nogi, na pasie przedziało-
wym stojące. Ścianę tę można dla tego za
główną uważać, iż osoba klęcząca u dołu, ma
kolana z przodu widziane, a na bocznych ścia-
nach widać całe nogi, do klęczenia zgięte, na
jednej prawą, na drugiej lewą, tylna zaś ścia-
na najniższa nie mieści nie na sobie. Strona
prawa słupa tem się różni od głównej, że bo-
żyszcze nic w ręku nie trzyma, u przepaski
jego wisi ukosem szabla nieco krzywa, a na
tle sukni, pod szablą, wyrobiony jest koń w le-
wo głową zwrócony, i brzegu sukni wszyst-

__ kiemi nogami dotykający; z pod sukni nóg bo-
żyszcza wcale nie widać, lecz tylko ustęp
gładki aż do pasa przedziałowego. Lewa stro-
na słupa tem się tylko różni od głównej, że
prawa ręka zamiast rogu trzyma obrączkę, a
na tylnej ścianie nie w rękach bożyszcza nie
widać, których otwarte dłonie, jedna na pier-
siach, druga na brzuchu spoczywają, podobnie
jak na poprzednich ścianach. Srednią część słu-
pa, ograniczoną od góry szerszym, od dołu węż-
Szym pasem zajmuje na wszystkich 4-ch ścia-
nach taż sama postać kobiety, w płytkiej rzeź-
bie wyrobiona, w sukni, albo raczej w koszuli
poniżej kolan sięgającej, bez fałdów i bez prze-  
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paski. Przez odzież tę, mianowicie na głównej
ścianie i na lewej przebijają się piersi, ręce
rozłożone sięgają palcami do krawędzi słupa,
nogi dotykają pasa przedziałowego. Postać ta
kobieca ma na stronie głównej, przy lewem
ramieniu, podobnąż małą, z rozłożonemi ręka-
mi, niby dziecko przedstawiającą, niewydatną.
W najniższej części słupa klęczy postać męska
z wąsami, bez zarostu brody i bez włosów na
głowie; twarz i kolana na głównej ścianie są
z przodu widziane, ręce wedle głowy podnie-
sione w górę, trzymają za pas przedziałowy
spoczywający ną głowie klęczącego; na ścia-
nie prawej podobnaż postać, z twarzą naprzód
zwróconą, rękami i głową pas przedziałowy
podpiera, ciało zaś ma zwrócone bokiem tak,
że kolanem jednej, a palcami stopy drugiej
krawędzi słupa dotyka; na ścianie lewej toż
sama co na prawej, lecz w odwrotny sposób,
tu bowiem widać prawą, tam lewą nogę klę-
czącej osoby, a rękami nie podpiera pasa nad
sobą, lecz go, podobnie jak na głównej stronie,
trzyma, to jest palce widać na pasie, kiedy na
stronie prawej ukryte są pod nim. W ogólno-
ści ręce i nogi są zbyt cienkie, a wysokość
figur zbyt mała w porównaniu z wielkością
głów; postać wyższego bożyszcza aż do prze.
paski zdaje się być raczej nagą niż odzianą.
Niższa figura kobiety jest wyraźnie odzianą;
klęczące postacie są bez odzieży, bo nawet

przepaski nad biodrami nie mają. Powierzch-
nia kamienia w spodzie słupa nie jest równą;
widać wyraźnie, iż przez odłamanie powstała”.
(Opis Zebrawskiego, 1. e, str. 18 i nn.). Posąg
ten leżał długo w zapomnieniu u właściciela
L., następnie dostał się w ręce Mieczysława
Potockiego, który na prośbę krakowskiego
towarz. naukowego przeznaczył go do zbiorów
uniwersytetu jagiellońskiego z zastrzeżeniem,
by go stamtąd żadna władza nie naruszała
i by na taki wypadek posąg stał się własno-
ścią jednego z rodziny dawcy, najwięcej się
odznaczającego zamiłowaniem rzeczy ojczy-
stych, Dnia 12 maja r. 1851 przybył posąg
bez uszkodzenia do Krakowa i został złożony
w kolegium jagiellońskiem, Pierwszy opis
bożyszcza podał Mieczysław Potocki (1. e., str.
6 i nn.) i załączył do opisu dokładny rysunek,
przez młodego artystę Cywińskiego wykona-
ny. Kopia posągu z gipsu zrobiona znajduje
się w Muzeum Ossolińskich we Lwowie. Pa-
mięć czci tego bożyszcza między ludem, w oko-
licach jego znalezienia, wieki zupełnie zatarły;
ani nazwisko jego miejscowe, ani żadne o niem
podanie dotąd się nie dochowało. Miejsce,
w którem posąg Światowida znaleziono, tak
nam opisuje Zebrawski (1. c. str. 24 i nn.):
„„W płn. części L, jest pole Dziewiczem zwane,
zajmujące około 100 mr. powierzchni, z trzech
stron jak półwysep oblane Zbruczem, czwartą,
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zachodnią przytykające do góry, lasem pokry-
tej. Na tem polu wyorywane bywają sk orupy
popielnie i wielkich naczyń glinianych. Nieco
powyżej tego pola jest jar, obejmujący” łoży-
sko Zbrucza, który tu przerzyna pasmo 'wzgórz
Miodoborami zwanych. Po obu stronach: wzno-
szą się spadziste nadbrzeża, dębiną i biczozami
zarosłe, pośród których pokazują się sterczące
skały wapienia. Droga nad brzegiem. rzeki,
wedle kilku odległych od siebie chat zamie-
szkanych przez pobereżników, prowadzi do
Zbiegły, tak zwanego domu, w którym straż
graniczna ma swoje koszary: ten to jeńst punkt,
pod którym posąg kamienny w Zbruczu znale-
ziono. Od miejsca tego idąc nad rzeką ku płn.
napotyka się o 750 kroków źródło prziy drodze,
obok którego inna droga na zach. ku :Postołów-
ce prowadzi. Uszedłszy tą drogą lasem pod
górę około tysiąca kroków zbacza się w lewo,
ku domowi pobereżnika. W bliskości tego do-
mu wznosi się góra „„/Zamczyskiem* zwana,
wąska a długa, od zach. na wsch. opadająca.
Cała jej powierzchnia gęsto krzewa.mi zarosła.
Szczyt góry, to jest zach. jej koniec, opasany
jest półkolistym murem, który dalej ciągnie
się krawędziami góry, z obu stron, jej szeroko-
ści w prostym kierunku ku wsch., z tą jedynie
różnieą, że od strony płd. jest zinacznie krót-
szy, od strony zaś płn. około 400 kroków dłu-
gi; ginie dopiero razem ze spadkie:m góry, za-
słaniając drogę wiodącą od wschodu na jej
wierzch. Dwa te równoległe raury, oprócz
połączenia ich łukiem w zach. końcu góry, są
jeszcze poprzecznie dwiema ścianami połączone,
które z murem płn. prostopadle się wiążą,
z płd. zaś nieco ukośnie, załaniawszy się ku
stronie zach. Odstęp tych ścian przegrodzonych
od siebie wynosi około 200 kroków, średnia
zaś z nich oddalona jest od łukowej ściany
o 120 kroków, wreszcie długość tych ścian
poprzecznych wynosi 75 kroków. Mury te
układane z dużych brył wapienia, bez użycia
zaprawy wiążącej, nie wznoszą się wyżej nad
3 stopy, a grubość ich zdaje się przechodzić
4 stopy. Wysokość ich nigdy większą nie
była; służyły one bowiem tylko za podstawę
drewnianego zabudowania. W załomku ściany
poprzecznej zach. i w jej zetknięciu się z po-
dłużną płn. kąty wypełnione są szerokiemi
murami, tejże co i główne wysokości, służące-
mi zapewne za posadę albo dla baszt naro-
żnych, albo dla pieców i t. p. Podobneż pod-
murowanie, lecz odosobnione, widać w środku
prawie najwyższego miejsca, łukowatą i po-
przeczną ścianą zamkniętego. Zdaje się, iż to
była podstawa, na której stał posąg bożyszcza.
W zetknięciu się zaś ściany poprzecznej wsch.
z podłużną płd. widać zewnątrz kwadratowe
przymurowanie, jakby fundament wieży. Wi-
dok z tego zamczyska od strony wsch. zasła-  
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nią pasmo wzgórz ciągnące się nad Zbruczem;
od płd. zasłaniają widok także pobliskie góry;
w bliskości, w stronie płn, wznosi się góra
Sokolicha; od strony zaś zach, płn. pochyła.
równina dosyć obszerna ciągnie się aż do
wspomnianej wyżej drogi postołówieckiej, Na
tej równinie, według podania ludu, stało nie-
gdyś miasto Bohod, które zniweczył Buniak
Słodziwy (zapewne jeden z wodzów hord tatar.
skich). Miał on posiadać w oczach siłę wszyst
ko niszczącą. Na co tylko spojrzał, zapadało
się w ziemię lub kamieniało*. Lm. Dz,

Liczuny, wś, pow. wileński, 3 okr. adm.,
036 w. od Wilna, 12 dm., 118 mk, katol.
(1866).
Liczwarta, Diszwarta, Tzwarta, Lizdwarta,

Liswarta, Lizwarta, niem. Dies- Warthe, rzeka

w pow. częstochowskim, poczyna się na Szlą-
sku, w pow. lublinieckim; od wsi Leśniak do.
Podłęża (na Szląsku od młyna Dolniak do
młyna Kirocze) stanowi dwumilową granicę
pow. częstochowskiego od Prus, poczem, wszedł-
szy w pow. częstochowski, przybiera kierunek
płn.-wśch.; płynie pod Kuźnicą, ŻZerdzinami,
Piłą, Kawkami, Koskami, Krzepicami, Rem-
bielicami, Zawadą, Popowem, Likami, Kutem
ina płd. wschód wsi Wąsowa wpada z lew.
brzegu do Warty, stąnowiąc kawałkiem przy
ujściu granicę od pow. nowo-radomskiego.
Długa w. 55, z których 25 po granicy. Przyj-
muje z praw. brzegu powyżej Krzepie Kostrze-
wską Wodę, powyżej Zawady strumień od
Złochowie, pod Likami od Kłobucka Oksę,
pod Kutem niedaleko ujścia Kacynkę z Trzop-
ką. Por. Bobrówka, Na Szląsku płynie koło
Boronowa i Lissąau a z dopływów przyjmuje
najważniejsży: Schirlent (?) pod wsią Wę-
dzinem. L. 8.

Liczynięta, hutor szlach., pow. oszmiański,
l okr. adm., o 18 w. od Oszmiany, 1 dom, 8
mk. katol. (1866).

Liczyrtowce, ob. Ziczartowce.
Lida (pisze Baliński, St. Pol.), miasto na-

czelne pov'iatu (gub. wileńska), nad małą rze-
ką Lidą al. Lidzieją, pod 539 59 45” szerok.
północ.,i44” 4' dług. położone, o 89 w. od
Wilna, przy trakcie pocztowym z tego miasta
do Grodna. Jest to jedna z bardzo dawnych
osąd litewskich, co i samo nazwisko (lida—
trzebież), czysto litewskie, pokazuje. Chociaż
zamek tutejszy ma być wymurowany, podług
twierdzenia Stryjkowskiego, przez Gedymina
około r. 1828, wnosić jednak można, że daleko
przedtem miejsce to obronnem być musiało
i warownię drewnianą miało, jako na granicy
właściwej Litwy i Rusi litewskiej leżące, Po
śmierci Gredymina, kiedy kraj, na zasadach
feudalnych urządzony, podzielił się na części
pod zwierzchnością wielkiego książęcia, Lida
stała się głównym grodem księstwa lidzkiego,
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Posiadał je naprzód sam Olgierd, potem Ja-
giełło syn jego (r. 1381), książę na Witebsku,
Krewie i Lidzie, nakoniec Witowd. Już w r.
1366 franciszkanie przybyli z Polski do tego
miejsca opowiądać wiarę Chrystusa, a liczba
ich urosła w r. 1376 do dziewięciu misyona-
rzy, którzy mieli z sobą przynieść z Wizny
obraz Bogarodzicy, dotąd łaskami słynący.
Ale dopiero w r. 1397 mnisi ci stale tu osiedli
za staraniem Andrzeja, pierwszego biskupa wi-
leńskiego. Kościół zaś, odnowiony w r. 1414,
konsekrowano pod tyt. N. Maryi Panny, WW.
świętych i ś. Krzyża, Około r. 1460 utwo-
rzyło się zamiast tej misyi franciszkańskiej
probostwo, w którem dopiero wymurował ko-
ściół roku 1747 proboszcz Michał Zienkowicz
biskup wileński, przeniósłszy go na inne miej-
see z podzamcza. Dla wyznania wschodniego
poświęcono cerkiew w L.r. 1533. W L.r.
1387 we wtorek po św. Wicie (15 czerwca)
Skirgajłło, książę trocki i połocki, złożył akt
hołdu Jagielle z tego ostatniego księstwa. R.
1392 w styczniu krzyżacy, między któremi
wielu rycerzy angielskich się znajdowało, ra.
zem z Witowdem, poróżnionym z Jagiełłą, zro-
bili wyprawę na L., i podszedłszy z łatwością

- przez zamarzłe błota zapalili podzamcze, Ksią-
żę Korybut, trzymając wówczas straż zamku,
z Siewierzan złożoną, pomimo silnych jego wa-
rowni, bronić się nie chciał, i opuściwszy
twierdzę, wszystkie składy broni i potrzeb
wojennych na łup Niemcom zostawił. Podo-
bny najazd na L. powtórzyli krzyżacy r. 1394,
przy których znajdowali się hr, Leiningen
z Niemiec i hr. Bedford z Anglii, również
w zimie, ale, znalazłszy zamek mocno obsadzo-
ny a miasto spalone, cofnęli się stąd raptownie,
nie mu nie zrobiwszy, Po objęciu rządów Li-
twy przez Witowda, zamek lidzki, jeden z naj.
obszerniejszych w całem państwie, którego
dzierżawcą był, za Olgierda jeszcze, ulubieniec
jego a później szwagier Jagiełły,Wojdyłło,
stał się w r. 1397 przytułkiem Tochtamysza,
hana Tatarów zawołżańskich, ' wygnanego
z ordy. Najechać miał L. wr. 1406 dnia 5
sierpnia Jerzy Swiatosławowiez książę smo-
leński ze zbrojną gromadą, zapewne dla odzy-

 skania żony swojej, trzymanej w niewoli na
zamku: miasto zrabował i spalił, ale do zamku
próżno szturmował, bo. starosta, nieobecny
wówczas, przypadł z oddziałem w porę i na-
pastników odpędził, Miejsce to uświetnionem
zostało w r. 1422 w lutym pobytem króla
Władysława Jagiełły, który po ślubie swym
z Zofią księżniczką kijowską w Nowogródku,
zjechał tu z nią i z Witowdem, oraz licznym
dworem. Zjechał też wonczas Antoni Zeno,
nuncyusz Marcina V papieża, przysłany do
Polski dla wybadania świadków w sprawie jej
z zakonem krzyżackim, i sprawdzenia ich przy-  
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wilejów. R. 1434 Świdrygajłło wichrzący
Litwę spalił miasto, sam tylko kościół ocalał.
Zamek, pomimo wszystkich klęsk nienaruszo-
ny, stał się mieszkaniem Hadży-Gireja, ksią-
żęcia tatiarskiego, wychodźca z ordy, który tu
przez lat kilka przebywał, otrzymawszy od
Kazimierza W. ks. lit. dzierżawę lidzką, aż do
r. 1448, kiedy go Tatatorowie perekopscy na
hana do siebie wezwali. Za Aleksandra po-
wstał o fo starostwo zawzięty spór w r. 1505
między Illiniczem Krzysztofem, a niejakim
Drozdem, któremu król, przez zabiegi Glińskie-
go oddaliwszy Illinicza, oddał dzierżawę. To
się przyczyniło potem do zabójstwa Zabrzeziń-
skiego, który się ujął za Illiniczem, a tym spo-
sobem ściągnął na siebie zemstę wszechwła-
dnego Glińskiego. R. 1506 król Aleksander,
nakazawszy pospolite ruszenie przeciw Tata-
rom, najeżdżającym gwałtownie Litwę, sam
udał się do L., pomimo ciężkiej choroby, na-
mówiony od Glińskiego dla zachęcenia szlach-
ty do śpiesznego wystąpienia. Przybywszy
w kolebce na zamek lidzki, jeszcze ciężej za-
słabł, ostatnią komunią przyjął i testament
kazał napisać. Tymczasem mało tu zebrało
się szlachty; kiedy więc dano znać, że Tataro-
wie o milę już do L. dotarli, wyniesiono króla
na poły martwego w lektyce z zamku między
dwoma końmi do Wilna, w towarzystwie kró-
lowej Heleny, kanclerza Łaskiego i niektórych
panów. Odtąd na długo miejsce to zostało
spokojnem od nieprzyjaciół. Sejm r. 1611
potwierdził dlą miasta dawniej nadane jarmar=
ki, konstytucya zaś r. 1638 dozwoliła obywa-
telom zbudować, przy murze zamkowym we-
wnątrz, sklep na chowanie ksiąg ziemskich
lidzkich. Dopiero za Jana Kazimierza, L. ra-
zem z całym krajem dotkliwym uległa klę-
skom. W r. 1662 tak srogie powietrze zas
częło grasować w L., że sejmik gromniczny
został stąd przeniesiony do Mytaą. Na nim
przez uchwałę ustanowiony został sąd szeze-
gólny na sądzenie zbrodni popełnionych w cza-
sie zawojowania kraju od nieprzyjaciół, z na-
daniem wyrokom jego mocy dekretów trybu--
nalskich. Stało się to za potwierdzeniem
królewskiem. Dla zniszczenia, jakiemu Lida
uległa, sejm r. 1676 uwolnił ją od stanowisk,
ugod i ciężarów, ze wszystkiemi juryzdykami.
Ale podczas powtórnego najścia Szwedów pod
Karolem XII, znowu miasto wiele ucierpiało;
zamek przed r. 1710 spalony został i już się
więcej nie podniósł, Sejm więc r. 1717 zo-
stawił L. dawne ulgi, ponawiając uwolnienie
od hyberny i lokacyi wojska. Konstyt. sej-
mowa r. 1776 zaliczyła L. do miast, którym
prawo magdeburskie zostawiono, a sejm roku
1791, prawem o miastach zapadłem, przyłączył
ja do wydziału wileńskiego sądów apelacyj-
nych miejskich. Dwie fundacye duchowne
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ozdobiły miasto w późniejszych czasach; prócz
altaryi bowiem, która przed r. 1644 powstała,
Adam Narbutt wojski lidzki z żoną Elżbietą
fundował tu r. 1672 karmelitów trzewiczko-
wych, a Ignacy Scypion podstoli w. lit. spro-
wadził do L. pijarów, którzy tu murowane
kolegium i szkołę założyli, nazwaną z czasem
podwydziałową; jakową fundacyą stany sej-
mowe r. 1775 potwierdziły, Sądy odbywały
się w zamkui akta grodzkie tam się przecho-
wywały aż do panowania Stanisława Augu-
sta, pomimo jego spalenia, lecz odtąd zamek
ów poszedł w zupełną ruinę. Obeonie jednak
stoją jeszcze piękne jego zwaliska w samem
mieście. QCzworogranne czerwone jego mury
poważnie się wznoszą; widać ślady baszt i
przekopów, kształt zaś jego zupełnie jest ten
sam jak zwalisk zamkowych w Miednikach
i Krewie. (Por. Album N. Ordy). R. 1801
L. została miastem powiatowem gub, grodzień-
skiej, od 1842 wileńskiej. R. 1817 miała 292
dm., w tem 4 mur., 770 mk., inel. 567 izr.
R. 1879 było tu 3915 mk., a r. 1862 4077,
w tem 2059 męż., 2028 kob.; szlachty 200,
duchowieństwa rozmaitych wyznań 36, kup-
ców 14, mieszczan i rzemieślników cechowych
3836, włościan 32, tudzież osób nieobjętych
powyższemi rubrykami 469. Ludności przy-
pisanej do miasta było 1479 osób męsk. i 2082
żeńsk., razem 3561 płci obojej. Posiadaczy
domów i wszelkich innych nieruchomości
w mieście 365. Handel L., z powodu ustron-
nego położenia miasta, ograniczał się frymar-
kiem rzeczy niezbędnych do życia. Kupców
pierwszej gildyi w r. 1861 było tu 2, a trze-
ciej 5; lecz większa ich część trudni się han-
dlem gdzieindziej, Kramów jest w L. 76, in-
nych zakładów handlowych 22. Jarmarków
do roku przypada dwa, lecz te niewielkiego są
znaczenia; targi, odbywające się co tydzień,
prócz zboża, ogrodowizm, drewi t. p. rzeczy na
konsumpcyą miasta, nie prawie innego z okolie
nie ściągają. Rzemieślników w L. 189 osób,
po największej części żydów. (Co do fabryk
i rękodzielni, były tu 3 garbarnie, których
wyroby na wartość około 6000 rs. rozwożą się
po okolicznych jarmarkach, oraz dwie malu-
tkie rękodzielnie świec maczanych. zwanych
pospolicie szabasówkami, a robionych na do-
mowe potrzeby miasta. Mieszkańcy miąsta
mało się trudnią szukaniem zarobku po za jego
obrębem; w r. 1861 wydano w tym celn tylko
146 świadectw pasportowych. Rolnietwem
i połączonemi z niem gałęziami przemysłu,
prócz na małą skalę prowadzonego ogrodni-
etwa, również niewielu tu się zajmuje. Do-
chody miasta w r. 1862 obrachowywano: zwy-
czajne na 2516 rs. 24 k., nadzwyczajne na 445
rs. 24%, k. BRozchody zwyczajne w tymże
czasie określono cyfrą 1470 rs. 71 k., jednora-  
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zowe 490 rs. 77'/, k. Miasto posiąda gruntu
1544 dziesięciny, a nadto wspólny wygon 345
dzies. rozległości. Po skasowaniu pijarów
miała L. do 1850 r. 5-klasowe szkoły.. By-
wały też tu walne kontrakta. Dziś miasto
mało ożywione. Kolej wileńsko-rówieńska,
obecnie się budująca, może je trochę podniesie.
Paraf. kościół katol. Podw. ś. Krzyża, z muru
wzniesiony 1770 przez ks. Tomasza Zienkowi-
cza. Na ementarzu kaplica. Parafia katol.
dekanatu lidzkiego: dusz 9892. Filia w Kru-
pie, dawniej i w Kiryanowcach. Kaplice:
w Qzechowcach, Perepeczychach, a dawniej i
w Ostrowie. Dekanat lidzki ma 12 parafij: L.,
Nowydwór, Zołudek, Lack, Szczuczyn, Biało-
hrud, Trokiele, Jelna, Żyrmuny, Nieciecz, Ro-
żanka, Hermaniszki (dawniej 13: prócz wy-
mienionych także Dziembrów). Wiernych w de-
kanacie 41668. Powierzchnia gruntu w par.
L. płaska, gleba kamienista, żwirowata i piasz-
czysta. Są też lasy, błota i bagna. Płyną tu
rzeki: Niemen, Zyżma, Dzitwa, Lidzieja, Krup-
ka, Ostrowla. Jest też jez. Scierkowskie. Gmi-
na wiejska L. ma 665 dymów, 5625 włośc.
ob. płci, składa się z 6 okręgów wiejskich, 84
wsi. Okręgi są: Jukurcie, Perepieczycha, Ko-
tyszki, Dąbrowo, Berdówka, Kniazikowce.
Okrąg adm. II t. j. lidzki pow. lidzkiego miał
1866 r.: 4 mka, 5 siół, 42 folw., 161 wsi. Rze-
ki: Bachmatka, Mołezadka, Lebioda, Hołdów-
ka, Chmielowszczyzna, Jelnianka, Trycianka,
Brzost, Zołądczanka, Korytnianka, Derażenka,
Rudnianka, Szczara, Hołub, Lipiczanka, Ru-
dziszcza, Łukowica, Święcica, Turejka, Dzi-
twa, Niemen, (rrodowe sstwo lidzkie, na sej-
mie walnym horodeńskim r. 1522 nadane
w posiadanie Jerzemu Illiniczowi, składało się

z miasta Lidy, Beresteczka i z dóbr Belice-Li-
pniszki. W r. 1766 posiadał je wraz z ekono-
mią lidzką Ignacy Scypic, opłacając z niego
kwarty złp. 780 gr. 15a hyberny złp. 120.
Starostami sądowymi od 1500 do 1794 byli:
Jędrzej Drozda, Illinicz, Jan Abrahamowicz,
Piotr Bohatko, Aleksander Hołowczyński, Ale-
ksander Naruszewicz, Mikołaj Pac, Aleksan-
der Piotrowicz, dwu Frąckiewiczów, sześciu
Radziwiłłów, dwu Sapiehów i trzech Śeypio-
nów. Powiat lidzki ma na przestrzeni 4935
w. kw. (więcej niż '/, ezęść lasów), przeszło
122000 mk., grunt piaszczysty i gliniasty.
Główna rzeka Niemen, Mieszkańcy zajmują
się rolnictwem, uprawą lnu, hodowlą bydła
it. d. Jest to już więcej Czarna Ruś niż Li-
twa. W pow. lidzkim są 2 dekanaty katoli-
cekie: lidzki i raduński, Prawosł, dek. lidzki
obejmuje 12 parafj: L., Zblany, Hończary,
Hołdowo, Dokudowo, Mała Możejka, Lebioda,
Zyżmiany, Bielicze, Bobrowicze,Mytniea, Radzi-
woniszki: dusz 16280. Prócz tego w. pow.
lidzkim jest jeszcze jeden dek. prawosł. szczu-
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czyński. W ogóle pow. lidzki ma 31 cerkwi.
Dotąd (1882) powiat nie ma stacyi dr. żel.,
a st. poczt. 5: L., Woronów, Ejszyszki, Szczu-
czyn, Zyrmuny. Pod względem położenia na-
leży, wraz z wilejskim, do najniższych w gu-
bernii. Przed rozbiorem kraju marszałkami
szlachty pow. lidzkiego byli: Kopeć, Chalecki,
Frąckiewicz, Rajecki, Rymwid, Wołłowicz,
trzej Aleksandrowicze, Seypio, Mosiewicz,
Narbutt, Jodko; po rozbiorze: dwu Narbuttów,
dwu Skinderów, Kostrowieki, Moraczewski,

- Butkiewicz, Skarbek-Ważyński. O szlachcie
lidzkiej czyt. Tyg. ilustr. (Nr. 7 zr. 1876).
Por. art. Litewskie województwa, Korelicze, Kor
rzyść, F. 8.

Lida, rz., ob. Zddoja.
- Lida, struga, dopływ rz. Kudep.
Lidałe, wś, pow. rossieński, par. teneńska.
Lidawa, wś, pow. ostrogski, na granicy

pow. dubieńskiego, o 23 w. na zach, od Ostro-
ga, należała do ordynacyi ostrogskiej, potem
własność Małachowskiego, Ferzena, Illińskie-
go, Kadłubickiego, Czarneckich, dziś Fran-
kowskiego. Gleba kl. 5-ej. Włościanie średnio
zamożni, trudnią się rolnictwem i przewozem

różnych produktów do Zdołbunowa o 6
wiorst. Z. Róż.

Liderów, pot. podgórski, wytryska z półno-
enych działów Beskidu jabłonkowskiego, z pod
góry Kozińca Wk. (805 m. szt. gen.) ze źródeł
leśnych, w obr. gm. Karpętny, w pow. jabłon-
kowskim. Płynie zrazu na płn. wsch. dolinką
górską, nad którą od południa wznosi się Ko-
ziniec Mł. (660 m.), a od północy Plenisko
(588 m.). Od leśniczówki karpętnińskiej (402
m,) płynie na północ, tworząc granicę między
Karpętną a Wędrynią. Uchodzi z lew. brzegu
do Olszy. Długość biegu 4 i pół kil. Br. G.

Lideryszki, wś włośc., pow. maryampolski,
gm. Jaworowo, par. Maryampol; odl. 9 w. od
Maryampola, 2 dm., 31 mk.

Lidoja, Zidzieja, prawy dopływ Niemna,
od wsi Plasowicze płynie na miasto Lidę. Jej
prawym dopływem jest Dzitwa (ob.), większa
od niej, bo 8 mil długa i spławna od m. Myto.
Odgranicza, podług Narbutta, ludność litewską

- od słowiańskiej.
Lidoki, wś, pow. szawelski, gm. ligumska,

przy trakcie z Szawel do Poszwytynia, 24
osad, 252 dzies. ziemi. JG

Lidoki, ob. Nadoki.
Lidowiany, po źm. Zidawienaj (z lit. kida,

trzebież), mko pow. rossieńskiego, u zbiegu
Dratwini z Dubissą, między górami lesistemi,
o 7 w. od Szydłowa, o 15 od Rossień. Muro-
wany kościół śś. Piotra i Pawła, fundowany
1754 r. przez Ignacego Staniewicza, krajczego
mińskiego i synów jego, rodzących się z Sze-

 miotówny, Marcelego, Leona i Apolinarego, którzy 6 włók, 7 morgów ziemi osiedlonej, za-
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pisali na utrzymanie plebana. Jużw 1625 r.
była tu kaplica, wystawiona przez ówczesne-
go dziedzica L. Jana Szemiotta, sstę: połockie-
go, przy której z polecenia biskupa żmujdzkie-
go Stanisława Kużko, był kapelanem augu-
styanin Juchnowicz. Około 1500 r. należały
L. do Chodkiewiczów, jak o tem przekonywa-
ją miejscowe dokumenta; zatem pierwiastkowe
osiedlenie tej okolicy odnieść można do pierw-
szej połowy XV wieku. W późniejszych cza-
sach były one własnością Wojciecha Radzi-
mińskiego, później przeszły w dom Szemiottów,
z których Jan część L. przedał Radzimińskie-
mu 31 grud. 1601 r.; w ostatku były własno-
ścią Ezechiela Staniewicza, marszałka szlachty
pow. rossieńskiego; od r. 1831 stały się wła-
snością rządu. Plebania lidowiańska, oprócz
wyżej wzmiankowanej ziemi, posiadała kapi-
tał bardzo szczupły, bo zaledwo 65 rs. Lu-
dność parafialna katolicka (dek. szydłowskie-
go) wynosi 2176 dusz obojej płci. O 6 w. od
mka stoi nad Dubissą dwór lidowiański, zwa-

ny Podubisiem, w którym do 1831 r. mieszkał
wyż rzeczony dziedzic marszałek Staniewicz;
dziś mieści się w nim zarząd włościański, a ko-
lonia rządowa osiedlona żydami otacza go
w około. Por. Cytówka. K. Ł.

Lidynia, ob. Zydynia.
Lidyno, ob. Janczewo, pow. siebieski,
Lidzbark, niem. Zautenburg, dok. Lutierberg,

Luterburg, Liczburg, Ludbarz, miasto, wś i

nadleśn, król., pow. brodnicki, na bitym trak-
cie brodnicko-działdowskim, opodal granicy
Prus wschodnich, nad znacznem jeziorem lidz-
barskiem i nad rzeką Wel, która przez nie
przechodzi i wpływa do Drwęcy; nadto z sa-
dzawek dworskich (starościńskich) płynęła tu
t. z. Btrużka do Welu. 1.) Ł., miasto, obsza-

ru liczy mr. 5644, bud. 612, dm. 235, mk.
3734, katol. 1244, ew. 1725. W miejscu jest
kościół paraf. katol. i protest., szkoła 8-kl.
katol., szkoły miejskie luterskie, urząd poczto-
wy, stacya telegr., magistrat, rada miejska,
sąd obwodowy (Amtsgericht), urząd celny,
apteka, doktór i t. d. Projektowana jest kol.
żel, z Jabłonowa na Brodnicę, Lidzbark do
Działdowa, w związku będąca z koleją mal-
borsko-mławską. Podług opisu nieurzędowe-
go zr. 1868 (Stat.-topogr. Adressbuch von
West-Preussen) znajdowały się w L.: 2 ha-
mernie, 2 młyny wodne, | tartak, 1 wiatrak,
gorzelnie 3 (?), kuśn. 5, rymarzy 4, piekarzy
9, cukiern. 2, zegarm. 1, rzeźn. 19, garb. 9,
szewc. 86 (?), powroźn. 2, krawe. 16, kape-
lusznik 1, sukienników 8, majstr. mular. 4,
stol. 4, kołodz. 2, bedn. 7, tok. 2, farbierz. 2,
grzebieniarz 1, kominiarz 1, zdunów 6, szkl.
2, kowali 7, ślusarzy 3, kotl. 1, gwoźdz. 1,
blachn. 3, balb. 2, fabr. tytoniu 1, waty L,
malarzy 2. Doroczne jarmarki odbywają się
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4 razy na bydło, konie i kramne. Z historyi
miasta nader skąpe pozostały wiadomości. Jak
wzmiankują akta kościelne, założone  zo-
stało miasto wraz z kościołem około r. 1301
na prawie niemieckiem. Pierwszy znany przy-
wilej otrzymało dopiero w r. 1410 za mistrza
wielkiego Ulryka von Jungingen. Tenże mistrz
krzyżacki wystawił także dokument dotacyjny
dla kościoła tutejszego r. 1409 (Paweł von
Russdorf (?) stoi w aktach). Miasto L. posia-
dało za krzyżaków zamek obronny. Ludność,
tak w mieście jak i w okolicy, od początku
przeważnie była polska, jak świadczą nazwy
ówczesne wiosek dotąd przechowane, których
polski charakter krzyżacy nadaremnie usiłos
wali zatrzeć, I tak między innemi prze-
kręcona nazwa krzyżacka Bladau, Blendorf,
oznacza wieś dzisiejszą Bladowo, Bulkendorf==
Bełki, Dwór 1410, Hof == Dwór, Gelen = Je-
leń, Klonau == Klonowo, Leinau == Linowiec
(?),  Melensdorf = Młyniki, Renk, Reyne-
ke = Rynek, ŚSelste, Selze == Chełsty, Sti
bor == (ibórz, Wamperschke = Wąpiersk,
Weyer = Wery i t. d. Ob. Kętrzyński, Lu-
dność polska w Prusach, str. 87. Za polskich
czasów miasto L. składało wraz z przyległo-
ściami star. niegrodowe lidzbarskie.
król Zygmunt I, chcąc polepszyć byt tego mia-
sta, targi i jarmarki tu zaprowadził. R. 1703
Szwedzi zburzyli większą część miasta wraz
z farą, ale za to następnie dotkliwie porażeni

od Polaków. Podług ostatniej lustr, star.
lidzbarskiego, wykonanej r. 1765, zamku już
nie było w L., tylko dwór stał w szachulec
zbudowany nad rzeką. R. 1807 wiedziono
przez miasto i kilka dni zatrzymano znaczną
liczbę jeńców pruskich i rosyjskich. R. 1855
przybył pierwszy pastor luterski do L. Nie-
grodowe sstwo lidzbarskie, w województwie
chełmińskiem, ziemi michałowskiej, powiecie
brodnickim, podług lustracyi z r. 1664 obej-
mowało miasto i wsie: Wompiersk, Jeleniec,
Jamielnik i folwark Podciborski. W r. i771
posiadał je Stefan Kumoeki wraz z żoną Anną
z Pląskowskich, którzy opłacali z niego kwar-
ty złp. 1071 gr. 7. Od dnia 13 września 1772
r. przeszło pod panowanie pruskie, Parafia
Lidzbark, w dekanacie lidzbarskim, obejmuje
dusz 3580; kościół tytułu św. Wojciecha, pa-
tronatu rządowego, r. 1301 fundowany, nie
wiadomo kiedy konsekrowany. Jest tu szpi-
tal dla 6 ubogich z parafii, bractwo szkapl. od
r. 1647 i trzeźwości od r. 1859. Wsie paraf.:
Lidzbark miasto, Lidzbark przedmieście al.
stare miasto (niem. Amtsgrund Lautenburg),
Bełki, Bladowo, Borki, Chełsty, Cibórz,Bryńsk,
Ciechanówko, Jamielnik, Jeleń, Klonowo, Ko-
ty, Kurojad, Miłostaj, Nowy dwór, Nosek,
Piaseczno, Podcibórz, Pólko, Wlewsk, Wą-

R. 1531.
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Ciborzu i Jeleniu, Szkoły katol.: w Lidzbarku
3-kl., dz. kać. 314; w Wlewsku dz, 55, w Ci-
borzu 60, w Nowym dworze 71, w Wąpier-
sku 59, w Jeleniu 61; 80 katol. dzieci odwie-
dza ew. szkołę w Bryńsku. Aż do nieda-
wnych czasów istniał w l. jeszcze drugi ko-
ściół N. M. P. Wniebowzięcia na Starem
mieście, albo jak teraz mówią na przedmieściu
(niem. Amtsgrund Lautenburg). Pierwiastko-
wo był on prepozyturą, z cmentarzem miej-
skim i szpitalem połączoną, i miewał wła-
snych proboszczów. Podczas reformacyi lu-
terskiej znacznie podupadł. Z początku XVII
wieku na nowo z gruntu dźwignięty przez za-
cnego mieszczanina, Wojciecha Kotka, r. 1606
przez bisk. chełmińskiego Gębiekiego konse-
krowany a zarazem jako filialny do miejskiej
fary przyłączony. W wielkim ołtarzu po-
siądał obraz cenny N. M. P. z dzieciątkiem
Jezus przez mistrza sławionego naonczas Bo-
rzymowskiego malowany. Wspomniony Woj-
ciech Kotek zapisał temu kościołowi na lepsze
uposażenie dwie przeszło włóki w Jamielniku,
Anna Bobrowa darowała drugie dwie włóki,
przeniesione potem do fary, Marcin Pudło do-
dał pół włóki i t. d. R. 1647 założono bra-
etwo szkaplerzne przy tym kościele. Niestety,
wnastępujących nieszczęśliwych czasach, głó-
wnie skutkiem wojen szwedzkich, po drugi raz
znajdował się bliskim upadku. Drugim fun-
datorem jest Marcin Chełstowski, podkomorzy
chełmiński, który ten kościół znowa podźwi-
gnął r. 17/12. Nowe organy sprawiła zape-
wne jego małżonka pani Cbełstowska. Kon-
sekrował ten kościół bisk, Feliks Kretkowski
roku 1725. Po okupacyi pruskiej luteranie
czyhali na kościół N., M,P., żeby go zabrać.
R. 1800 był już wygotowany odnośny dekret:
stanowcza jednak opozycya biskupa Rydzyń-
skiego uratowała go ucieszonej gminie. Nie-
mniejsze zasługi położył też prob. ówczesny
Matyszkiewiez, który przeszło 33 lać czuwał
nad tym kościołem; nawet z miasta w niebez-
piecznej chwili nie ruszył się, żeby nie uła-
twić zaboru innowiercom, R. 1807 pisze do
duchownej władzy wspomniony proboszcz.
Prowadzono tu przez L. jeden tysiąc jeńców,
t. j. Rosyan, wpędzono ich do kościoła P.
M., który jest na przedmieściu. Tam byli
przez noc i niemało świątynię Bożą znieważyli.
Drugi raz wprowadzono znowu dokościoła500
jeńców, głównie Prusaków, którzy ławki, ołta-
rze, konfesyonały i t. d. połamali; nawet
w kościele ogień podłożyli, żeby się tylko
wyratować, ale na szczęście dość wcześnie to
jeszcze spostrzeżono. W następnych czasach
wątłej budowy kościołek coraz bardziej upa-
dał; r. 1850 rozebrano go i sprzedano za 200
tal, Ob. Utracone kościoły w dyec. chełmiń-

piersk; cegielnie: w Wlewsku, Jamielniku, skiej, str. 187. Oprócz powyżej opisanego



220 Lid

kościoła w L. istniały nadto w parafii lidzbar-
skiej dwa inne kościoły, pierwotnie parafialne,
we wsi Wlewsku i Wąpiersku. Dekanat lidz-
barski, obeenie skutkiem różnych przyczyn i
okoliczności dość szezupły, obejmuje dusz 8377,
kościołów paraf, 4: w Boleszynie, Lidzbarku,
Mrocznie i Radvszkach, filialny 1 w Kiełpinie.
Dawniej posiadał drugie tyle kościołów i to 2
dotąd istniejące w Łęcku i Przełęku, do deka-
natu nowo utworzonego pomezańskiego przy-
łączone i 3 wspomnione powyżej zaginione,
w Lidzbarku, Wąpiersku i Wlewsku. Szkółek
paraf. katol. znajduje się w dekan. 14, ducho-

wnych 5. 2.) L., włośc. wśi młyn; obszaru
liczy mr. 107, bud. 29, dm. 16, katol. 148,
ew. 88. 8.) L.., nadleśn. król., nowo utworzo-
ne r. 1877. Por. Działdówka. Kś. F.
Lidzbark na Warmói, właśc. Liebark, niem.

Heilsberg, u Zarańskiego Święta góra, mia-
sto powiatowe pod 54" 7' północ. szerokości
138? 18 wschodniej długości geograficznej,
nad łyną, do której tu wpada rzeczka Simee,
w pięknej i żyznej okolicy z śliczną doliną,
otoczoną na zach. szeregiem wzgórz, z których
najwyższa tak zwana góra krzyżowa o 7 me-
trów nad wodami Łyny a 110 nad wodami
Baltyku.. Mieszk. 5770 przeważnie katolików
(14,8, ewang., 2,8, żydów), trudniących się
rolnictwem, szozególniej uprawą lnu, z które-
go tu płótno wyrabiają; jest tu także młyn,
tartak wodny i olejarnia, fabryka krochmalu,
fabryka wód mineralnych i w pobliżu 3 ce-
gielnie; 4 jarmarki rocznie na bydło i konie,
2 dwudniowe targi we wtorek i piątek kra-
mne i 1 na płótno zwykle w czerwcu. Miasto
założone 1320 roku; dnia 10) czerwca 1807 r.
zaszła tu bitwa między Francuzami i Rossya-
nami, w której Rossyanie zwyciężyli. Znacz-
niejsze budowle są: pałac biskupi w stylu go-
tyckim, dawniej zamek krzyżacki, około 1240
zbudowany, w którym od 1243—1772 rezy-
dowali biskupi dyecezyi warmińskiej (między
innemi Załuski, Krasicki; Marcin Kromer
zmarł tu 1589 r.), do r. 1859 stał pustkami,
w 1858 i 1859 odnowiony i wyrestaurowany,
służy od tego czasu siostrom miłosierdzia za

- przytułek, które urządziły w nim zakład wy-
chowawezy dla 70—80 sierot; kościół katoli-
cki murowany w stylu gotyckim 1315 i ko-
ściół ewangielicki, bazylika zbudow. 1823 r.
Jest tu geometra powiatowy, sąd okręgowy
i skład towarów banku państwowego; stacya
pocztowa i telegraficzna; poczty osobowe do
Dobrego miasta, Bartoszyc i Iławki. Powiat
licharski, który Łyna dzieli na dwie prawie
równe części, obejmuje 19.89 mil kw. czyli
415016, 30 mr. opodatkowanych (w r. 1866),
a 428957.66 m. całego obszaru. Z tego przy-
pada: roli ornej 243282.23 mórg, ogrodów
660.91 mr., łąk 66811.22 mr., pastw. 21770.52  
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mr., borów i lasów 75068.49 mr., wód 7009.15
mr. i nieuż. 413.78 mr. Ma 2 gminy miejskie:
Licbark i Dobremiasto, 118 gmin wiejskich,
34 dóbr samodzielnych. Ludności liczyłw 1866
r. 52680, a w 1871—54088, t.j. 50607 katol.,
3042 ewang., 434 izr., 3 dysydentów. We-
dług Schlotta tylko w połudn. części powiatu
(?) mówią po polsku. R, 1864 było w pow.
14997 koni, 25147 szt. bydła, 44551 owiec,
14937 świń, 738 kóz, 2774 ulów. J. B.

Lidziakinie, wś, pow. trocki, 4 okr. adm.,
67 w. od Trok, 6 dm, 61 mieszk. katol.
(1866).

Lidziańcze, zaśc. szląch. nad jez. Łukno,
pow. trocki, | okr. adm., 9 w. od Trok, 1 dm.,
6 mk. katol. (1866).
Lidzianka (mapa hydr.), Zudzianka albo

Duraj (Ene. Org. większa, t. 24, str. 43), rz.,
początek w gub. piotrkowskiej, pow. łódzkim,
pod wsią Jedlicze, na wschód Zgierza; płynąc
ku północy wchodzi w pow. łęczycki gub. ka-
liskiej, płynie pod Orlą i pod Kowalewicami
wpada z praw. brzegu do Bzury. Długa 6
wiorst. J. Biz.

Lidzieja, ob. Dzitwa i Lidoja.
Lidziuny, folw., pow. nowoaleksandrowski,

347 dzies. ziemi; własność Franc. Kościałkow-
skiego.

Lidzki powiat, ob. Zida,
Lie..., por. Ze....
Lieb..., por. Zó....
Liebaich (niem.), ob. Zdeżeich (niem.).
Liebatan (dok.), ob. Zubtkał.
Liebau (niem.), ob. Zubawa, Dibawa.
Liebchen (niem.), ob. Zipin 1 Wydra.
Liebe (niem.), rz., ob. Zdwna.
Liebegast (niem.), ob. Zubhość.
Liebehofifnungshuette (niem.), huta cyn-

kowa we wsi Antonienhuette, pow. bytomski.

Liebeich (niem.) al. Ziebaich, pustkowie do
Wędryni, pow. olesiński.

Liebel (niem.), ob. Zubolin, Lubolń, pow.
rozbórski.
Liebemuehl (niem.), ob. Miłomłyn.
Liebenau (niem.), ob. Mzłosławice.
Liebenau (niem.) 1.) wś, pow. tucholski,

ob. Gostycyn. 2.) Ł., ob. Zmubnowy. 8.) Ł.,
ob. Zignowy. 4.) ., wś, pow. braniewski,
st. p. Lindenau. 5.) Ł., wś, pow. holądzki,
st. p. Schlobitten. 6.) Ł., dobra, pow. pru-
skoiławski, st. p. Uderwangen. Ks. F.
Liebenau (niem.) 1.) nazywane też Zidnów,

kol., pow. opolski, par. Falkowice, przy dro-
dze z Namysłowa do Kluczborka; 32 bud., 40
dm., 336 mk., 39 osad, 382 mr. ziemi. 2.) L.,
1408 Zybenaw, wś, pow. ziębicki, z kościołem
parał, katol. Par. L. dek. paczkowskiego 1869
r. miała 2865 katol., 8 ewang. 3.) L., r. 1336
Lubenaw, 1860 Liebenaw, wś, pow. wołowski,
ma kościół katol., fil, do par. Heinzendorf,
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który 1353 już istniał. 4.) L., 1414 r. Zybene,
wś, pow. lignicki, par. Wahlstatt, i dobra z folw.
Stelzenberg. BoD.
Liebenaw (dok.), ob. Elgamowo.
Liebenberg (niem.) ob. Klon; dla uzu-

pełnienia nadmieniamy tu jeszcze, że wieś ta
obejmuje 85 włók i że r. 1857 liczyła 945 mk.;
st. poczt. Rozogi al. Frydrychowo (niem.
Friedrichshof). Kościół pod wezw. Znalezie-
nia św. Krzyża jest patronatu bisk. warmiń-
skiego. Komunikantów było 1879 r. 680.
Liebenberg (dok.), ob. Zembark.
Liebenbruch (niem.), folw. do dóbr rycer-

skich Kamieniec, pow. suski, w okolicy bagni-
stej, bud. 14, dm. 5, ew. 113. Parafia Iława,
szkoła Kamieniec, poczta Susz. Kś. P.
Liebendamm (niem.), przedm. Kwidzyna;|.

bud. 42, dm. 21, katol. 24, ew. 252.
Liebenhain (niem.), pow. wielkostrzelecki,

ob. Wanut i Jemielnica,
Liebenhof (niem.), dobra, pow. starogrodz-

ki, ob. Zajączkowo. ;

Liebenstein (niem.), folw. do Lnianka, pow.
świecki; bud. 4, dm. 2, ew. 12; parafia Drzy-
cim, szkoła Lniano, poczta Osie.
Liebenswerde (niem.), ob. Kęty.
Liebenthal, Zibeniał (niem.) W. i M., kol.

niem. nad rz. Akarolą, o 20 i15w.na płd. zach.
od Odessy; 1859 r. obie 4241 mk., 355 dm.;
założ. 1803, do 1812 wolne od podatków;
miały 1848 już 3753 dzies, włas. ziemi. Por.
Limany,
Liebenthal al. Krzewina (0b.) w pow. cho-

dzieskim.
Liebenthal (niem.) 1.) przedm. Kwidzyna;

bud. 17, dm. 8, katol. 35, ew. 131. 2.) Ł.,
folw. do dóbr rycerskich Kamieniec, pow. su-
ski; bud. 2, dm. 1, ew. 13. Parafia Iława,
szkoła Albrechtowo, poczta Susz. Z okolic L.
struga Liwa bierze swój początek.

Liebenthal (niem.), dobra, pow. malborski,
przy granicy powiatu sztumskiego. Wraz
z wybud. Obschatken (?) obejmują obszaru
włók 34, kat. 98, ew. 57, men. 7, dm. 3. Pa-
rafia Dąbrowo, szkoła w miejscu, poczta Mal-
bork, dokąd odl. wynosi */, mili. Przy wsi
nątrafiono stare cmentarzysko pogańskie gro-
bów t. zw. rzędowych, z urnami odosobnionemi
mięszanych.  Liezne stąd wydobyte przedmio-
ty, między któremi 2 miecze żel., posiada p.
Marschall w Malborku. R. 1871 tenże dr.
Marschall odkrył tu na wzgórzu drugie cmen-
tarzysko grobów skrzynkowych i rozkopał 3
groby zawierające 18 urn. Pomiędzy niemi
jedna, twarzowa, nader szczególna urna, od-
znącząła się tem, że twarz umieszczona jest na
lej pokrywie. R. 1872 robotniey, biorący
piasek, wydobyli w głębokości 2 metrów dwa
szkielety i przy nich dwie fibule, oddane do
muzeum przyrodników w Gdańsku. WŚ L.  
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stanowiła za polskich czasów folw. król., na-
leżący do ekonomii malborskiej. R. 1565 do-
nosi © nim lustracya: Liebenthal, star. malbor-
skiego, było pustą dzierżawą, do zamku mal-
borskiego należącą, przy dzierżawie granie
star. sztumskiego, którego jest włók 12, t. j.
od króla nieboszczyka wł. 6 i od dzisiejszego
wł. 6, na którym sam Jan Kostka, kasztelan
gdański, wójt zamku malb., folwark założył
i trzech ogrodników osiedlił. Dochodów bie-
rze stąd zamek fl. 400. R. 1767 folw. ten
wydany został w wieczystą dzierżawę. Ob.
Gr. Ossowski, Mapa archeol. Prus zachodnich,
str. 17, 73 i 94. ;

Liebenthal (niem.), wś, pow. braniewski,
st. p. Lichtenau. Ks. F.

Liebenthal (niem.) 1.) daw.  Zoewentkal,
Leovallensis; mko, pow. lwowski na Szląsku,
nad rz. Winterseifenfluss, od 1221 do 1810
własność benedyktynek, których klasztor tu
fundowała Judyta al. Jutta z L., założycielka
tego zakonu; 1291 murem obwiedzione, 1802
poszło całe w perzynę, później odbudowane.
Piękny kościół paraf. katol. z r. 1725—30i 2
kościołki filialne. Kościół paraf, ewang. od
1842 r. Piękne okolice. Pięć jarmarków, 1870
mk. Seminaryum nauczycieli katol.; klasztor
urszulanek, gdzie się wyrabia sławny balsam
libentalski. Fabryki wstążek, koronek i przę-
dzy jedwabnej. 2.) L., al. Zeopołdowitz (ob.),
pow. wrocławski. 3.) I., kol., pow. mielicki,
par. Groszyce; założona 1770—80 r. 4.) Ł.
(Hohen-), r. 1370 Zybenial, wś, pow. szunow-
ski, par. Szunów, ma kościół par. ewang. z r.
1743. Piękny zamek. F. 8.

Liebenthal (niem.), wś na Szląsku anstr.,
w pow. osobloskim, ma 1879 mk., par. katol.,
szkołę ludową i st. pocztową. ES,
Liebenwalde (niem.), wś należąca do Gru-

dziądza, pow. grudziąski, w okolicy lesistej
prawego brzegu Wisły, o 0.75 mili od Gru-
dziądza; bud. 2, dm. 1, ew. 8. Parafia i poczta
Grudziądz, szkoła Pastwisko. Por. Nicpo-
nie. K. F.
Liebenwalde (dok.), ob. Zywałd i Klesz-

czewo. ą

Liebenzig (niem.), wś i dobra, pow. kożu-
chowski, ma dwa kościoły paraf,, ewang. i
katol.
Lieberose (niem.), ob. Zuboradz.
Liebersdorf (niem.), r. 1477 Zibersdorf,

wś, pow. kamienogórski, ma kościół katol., fil.
par. Fyrląd. AR
Liebeschau (niem.), ob. Zubieszowe,
Liebeseifen (niem,), pot., ob. Kalkgrund.,
Liebesort (niem.), ob. Jaworowice i Kocha-

miec.

Liebewaldt (dok.), ob. Rywałd,
Liebhausen (niem.), dobra, pow. prusko-

iławski, st. p. Reddenau.
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Liebichau (niem.) 1.) 1388 r. Zobchow, wś,
pow. bolesławski, par. Ober-Mittlau. 2.) L,

wś, pow.szprotowski, par. Kisenberg. 8.) IL.,

13837 r. Villa Libichae, wś, pow. walbrzyski,
par. Nieder-Salzbrunn.

Liebikowo, wś, pow. międzychodzki, niem,
Libuch, właśc. Lubikowo (ob.).

Liebitz (niem.), Zdbie, wś w zniemczonej
części dolnych Łużyc.

Liebken (niem.), al. Martin- Goerge-leuter,
(Zipka?), wś, pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda.

Liebiacken (niem.), dobra, pow. welawski,
st. p. Tąpiau.

Liebnicken (niem.), dobra ryc., pow. pru-
skoiławski, st. p. Wildenhoft.
Łiebon (niem.), ob. Ziboń.
Lieboschuetz (niem.), ob, Zuboszyce.
Liebrode (niem.), os., pow. ostródzki, st.

poczt. Miłomłyn. ©
Liebschau (niem.), ob. Zubiszewo.
Liebschauer-See (niem.), ob. Zudiszewskie

jezioro.
Liebschuetz (niem.), r. 1295 Zubsnicz, wś

i dobra, pow. kożuchowski, par. Rauden.
Liebsdorf (niem.) 1.) kol., pow. bytomski,

par. Bielszowice, ma wraz z kol. Paulsdorf 25
bud., 61 dm., 704 mk., 56 osad, 561 mr. ziemi,

2.) L., kol., pow. lubliniecki, par. Kochanowi-

ce, przy drodze z Lublińca (o 1.75 mil) do gra-
nicy Królestwa Polskiego, 10 bud., 14 dm,,
139 mk., 10 os., 90 mr. ziemi.

Liebsen (niem.), 1257 r. Zabesov, wś, pow.
żegański, par. Nieder-Hartmannsdorf.

Liebstadt (niem.), ob. Zbsztat.
Liebstein (niem.), wś, pow. zgorzelicki,

par. ewang. Kunersdorf.
Liebuch (niem.), wś, pow. międzychodzki,

ob. Zubikowo. toż:

Liebwalde (niem.), wś i dobra, pow. morą-

ki, st. p. Christburg.
Liedemaiten (niem.), wś, pow. nizinny,

st p. Skajzgiry.
Liedersdorf (niem.), wś, pow. welawski,

st. p. Lindenau.
Liednitz (niem.), w XIV w. Zelienicz, folw.,

pow. brzeski na Szląsku, par. ewang. Schei-

delwitz.
Liedtkenhof (niem.), folw., pow. holądzki,

st. p. Alt-Dollstaedt.
Liefart nad Homulą, ob. Zbląg, t. II, 329.

Liefiand, Zifland, Divland (niem.), ob. Zn-

flanty.
Liegen (niem.), pow. ostródzki, ob. Zigi.

Liegetrocken (niem.), wś, pow. gołdapski,

st. p. Gołdap.
Liegnitz (niem.), ob. Zżgnica.
Liehne (niem.), ob. Kargowa.
Liekeim (niem.), dobra, pów.

st, p. Barsztyn.

frydlądzki,
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Lienebalien (niem.), wś, pow. welawski,
st. p. Gr. Schirrau.

Lienfitz (niem.), ob. Zdnowiec.
Liep..., por. Zapp... (niem.).
Liep (niem.), ob. Zipa.
Liep (niem.), Kirche Liep, ob. Lipy.
Liep (niem.), Zdpa (?), wś i dobra, pow.

królewiecki, st. p. Królewiec,
Lieparten al. Zyparten (niem.), wś, pow.

ragnecki, st. p. Szillen.
Liepen (niem.), ob. Zipno.
Liepnicken (niem.), wś, pow. prusko-ilaw-

ski, st. p. Kobbelbude.
Liepowitz (niem.), ob. Zdpowiec.
Lieppinsken (niem.), ob. Zipieńskie.
Liepsa (niem.), ob. Zpsa. |
Lieren (niem.) al. Andres-Kurschen, wś, pow.

kłajpedzki, st. p. Kretynga Niemiecka.
Lies (niem.), ob. Zs.
Ljesahora, ob. Ziszakora.
Lieschnitz (niem.), ob. Ześniea.
Liesdorf (niem.), ob. Zouisdor/f (niem.).
Liesek, węg. Z,jeszek, wś w hr. orawskiem

(Węg.), kościół katol. filialny, płóciennietwo,
handel płótnem i drzewem, węgle kamienne na
gruncie wsi, jednak niedobywane; 1230 mk.
Por. Zasek. H. M.

Liesendorf, kol., pow. bydgoski, ob. Flzbie-
towo, należy do dom, Potulice.

Ljeska, kilka wsi tego nazwiska na Łuży-
cach. 1.) £., niem. Zieska beż Uhyst an der
Spree, na pruskich górnych Łużycach, w pow.
wojereckim. W r. 1571 dm, 18, mk. 92, wy-
łącznie ewang. Pod względem etnograficznym
Serbów w r. 1840: 83, w r. 1860: 67, wr.
1880 serbska ludność niezaznaczona, ale mimo
to Serbowie przeważają. 2.) L., niem. Zieska,
wś na dolnych Łużycach, w pow. grodkow-
skim. 3.) L., niem. Zdeschen, wś w zniemczo-
nej części dolnych Łużyc. da.

Ljeskej, kilka wsi tego nazwiska na Łnży-
cach. 1.) L., niem. Zieske lub Lieska bei Ossling,

wś serbska na saskich Łużycach w pow. ka-
mjeneckim. Wr. 1875 dm, 46, mk. 241, w tem
Serbów 180. 2.) L., niem. Zieske, wś na dol-
nych Łużycach, w pow. kalawskim. Kościół
ewang. filialny do Źołnowa; serbskie kazania
ustały od lat 50, pomimo to połowa wsi jest
jeszcze serbska. W r. 1880 z 30 dzieci szkol-
nych '/, była stanowczo serbską. W tymże
roku domów 36. 3.) Ł., niem. Zeskeł, wś
w zniemczonej części dolnych Łużyc. 4. J. P.

Liesken (niem.), domena, pow. frydlądzki,
st. p. Barsztyn.

Lieskendorf (niem.), wś, pow. gierdawski,
st. p. Abelischken.
Lieskow (niem.), pow. międzyrzecki, 2 dm.,

15 mk.; należy do miasta Międzyrzecza, Lieslberg (niem.), góra na płn. od Kozlau,
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pow. lipnieki, na Morawie; na wsch. stoku tej
góry, w wysokości 600 m. upm., źródła Odry.

Liesowiczi (rus.), ob. Zesowicze.
Liessau (niem.), ob. Zdsewo.
Liessmiihle (niem.), ób. Zysy młyn.
Liesson (dok.), ob. Zysonie.
Liesvorwerk (niem.), folw. do Konotopu,

pow. zielonogórski.
Łieswarthe, niem. nazwa Liczwarty.
Lieszcze, niem. Horno, wś na dolnych Ł£u-

życach, w pow. grodkowskim. Kościół para-
fialny ewangelicki z nabożeństwem serbskiem;
szkoła początkowa. Ludności z górą 500, pra-
wie wyłącznie serbskiej. dł 2.
Lieszyn (dok.), ob. Zysonie.
Ljetoń, niem. Zdtten, wś serbska na saskich

Łużycach, w pow. budyszyńskim. W r. 1875
dm, 12, mk. 91, w tem Serbów 81. 4.J.P.

Ljewałd, niem. Zawałde, wś w zniemczonej
części saskich Łużyce, w pow. lubijskim, W r.
1875 Serbów 11. AJP.
Lieven-Behrsen, ob. Ziwen-Berzen.
Liewenberg (niem.), wś, pow. lidzbarski,

ze stacyą pocztową.
Lievenhof (niem.), ob. Ziwenhof.
Liewern al. Kiaunoden-Peiter (niem.), wś,

pow. kłajpedzki, st. p. Karlsberg.
Ljeżyny, niem. Zeschen, wś na dolnych Łu-

życach, w pow. kalawskim, par. Skjarboszez
Mieszkańcy są w fazie germanizacyi; starsi
mówią po serbsku, młodzi po niem. 4.J. P.

Lifland (niem.), Ziflandya, Liwlandya, Liwo-
nia, Liflancka al. Iłyska gub., ob. ZnflantyiRyga.

Ligaj, zaśc. nad rz. t. n., pow. nowoaleksan-
drowski, okr. police. sołocki, 5 mk., młyn wo-
dny (1859).

Ligarki, nazwa skał w Pieninach, tuż nad
Dunajcem, nad lewym jego brzegiem, przy uj-
ściu Pieńskiego potoku, a na płd. od niego.
Na płd. od nich wznoszą się skały Przypiec-
kami zwane. Między L. a Przypieckami jest
dolinka „do Kamiennego Mleka'* (ob.). U stóp
Ligarek płynie Dunajec nader spokojnie; stąd
też to miejsce zwie się „Leniwe*. Br. G.
Ligasówka, także Zigaszówka, grupa chat

włościańskich w Zębie, przysiołku Zubsuchego,
wsi położonej w pow. nowotarskim., Br. G.

Ligaszówka 1.) grupa chat włośc. w obr.
gminy Tylmanowej, w pow. nowotarskim.
2.) L., ob. Ligasówka. Br. G.

Ligat (niem.), rz., lewy dopływ rz. Aa
w gub. ryskiej, Por. Gauja.

Ligen (niem.), folw, dóbr Kandawa w Kur-
landyi. |

Ligęza, młyn nad dopływem Liczwarty,
należy do wsi Bodzanowice. |

Ligęzów, wś, pow. radomski, gm. Wielogó-
ra, par. Cerekiew, od Radomia 11 w. Ziemi
włośc, mr. 353, dwors. I mr., dm. drewn. 16,  
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mk. 139. W spisie z 1827 r. nosi nazwę Z-
genza. Por. t. I, 934.

Ligęzowe, pustkowie do wsi W. Borek,
pow. olesiński,

Ligi, folw. szlach., pow. oszmiański, 1 okr.
adm., o 18 w. od Oszmiany, 1 dom, 17 mk.
katol. (1866).

Ligi, niem. Ziegen, folw., pow. ostródzki, st.
poczt. Miłomłyn.

Ligić, wś, pow. rossieński, par. Niemokszty,
Ligieniec, ob. Dalechowice.
Ligiowie, ob. Zygiowie.
Ligis, ob. Windawski kanał,
Ligmiany, ob. Zyngmiany, mko w pow. wi-

leńskim,
Ligmunt al. Zekbąd, niem. Zegbond, włośc.

wś, pow. chojnieki, w okolicy lesistej i piasz-
czystej borów tucholskich; obszerne bagna przy
wsi będące nawadniają się za pomocą kanała

z rz. Brdy tu pociągnionngo. Obszaru liczy
mr. 7629, bud. 162, dm. 76, katol. 511, ew. 9.
Parafia i poczta Czersk, szkoła w miejscu. Za
polskich czasów wś L. należała do dóbr sstwa
tucholskiego; lustr. tegoż sstwa z r. 1570 pi-
sze: Ligmunt, dzierżawy Jerzego Zalińskiego,
ma 1 włókę osiadłą i 1 ogrodn.; 3 karczma-
rzów tutejszych i 9 ogrodników zobowiązani
według przepisanej kolei wraz z innymi odby-
wać straż leśną w puszczy i barci czerskiej.

Lignica, niem. Ziegniitz, miasto stołeczne
niegdys udzielnego księstwa i po Wrocławiu
największe w całym Szląsku, leży w równinie
nad rz. Katzbach i Czarną. Ród Piastów, ksią-
żąt panujących, najdłużej przetrwał w L.;
wygasł dopiero na księciu Jerzym Wiihelmie
d. 21 listopada 1675 r. Śmierć jego stała się
później powodem wojny 7-letniej, po której
Fryderyk II L. do Prus przyłączył. Miasto
zdobił starożytny zamek, leżący niedaleko Gło-
gowskiej bramy, dawniej stołeczny książąt pa-
nujących. Nad nim wznosiły się dwie wieże,
jedna od południa nosząca nazwisko Piotra,
druga od strony miasta, zwana Jadwigi, w któ-
rej, podług podania miejscowego, ta święta
księżna mieszkała. Dzisiejszy zamek w ni-
czem starożytnego nie przypomina. Kościoły
katolickie godne wspomnienia są: kolegiata 8.
Jana r. 1848 przez księcia Wacława fundowa-
na, a przez Jerzego Rudolfa r. 1658 na nowo
uposażona, pozostawała w ręku jezuitów. Przy
tym kościele znajduje się wspaniała kaplica
grobowa książąt na Lignicy i Brzegu z rodu
Piastowskiego, założona w r. 1677 przez Lu-
dwikę, księżnę Anhalt, małżonkę ostatniego
księcia na Lignicy, Poprzednio zwłoki ich
spoczywały w klasztorze kartuzów, który za-
łożony w r. 1423 przez Ludwika, księcia na L.
i Brzegu, stał przed bramą głogowską. Gdy
w czasie reformacyi klasztor ten zamieniony
został na zabudowanie gospodarskie, książę
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Fryderyk III r. 1548 kazał zwłoki swych po-
przedników w trumny miedziane włożyć i do
grobów ś. Jana przenieść. Klasztor dominika-
nów w L. założył 1278 r. ks, Bolesław Łysy.
Prócz tych, były tu jeszcze: kościół farny 5.
Jana Nepomucena i kościół dawniej benedy-
ktynek uś. Krzyża, założony około r. 1877.
Kościoły ewangelików: ś8. Piotra i Pawła
w rynku. Najstarożytniejszym w L. jest ko-
ściół Panny Maryi. Z dachu tej świątyni spadł
wielki kamień w r. 1241 tuż przed Henrykiem
II Wrocławskim, wyjeżdżającym na walkę
z Tatarami i o mało go nie zabił. Ten wypa-
dek uważano za smutną wróżbę. Jakoż d. 15
kwietnia tegoż roku pod L, ku wsi Wahlstatt
na równinie zwanej ,,Dobre pole* (ob.) stoczo-
ną została krwawa mordercza bitwa, w której

-. Henryk poległ, a z nim tak wielka liczba ry-
. eerstwa, że Tatarzy, ucinając po jednem uchu,
' dziewięć worów napełnili. Głowę Henryka

odciętą i utkwioną na dzidę pohańcy w tryumiie
obnosili w około zamku ligpickiego, chcąc po-
strąchem zmusić oblężonych do otwarcia wa.-
rownych bram grodu. Nie mogąc tego wy-
módz, spaliwszy naokoło włości, gdyż sami
chrześcianie poprzednio zniszczyli ogniem mia-
sto L., cofnęli się do Odmuchowa. O tej krwa-

wej walce, w której syn ś. Jadwigi poległ; wspo-
mina Zękopis Królodworski, a August Bielowski
osnuł na tej treści piękny swój poemat, p. t.:
„Pieśń o Henryku Pobożnym*. Dziś L. jest
stolicą regencyi lignickiej w Szląsku pruskim
i razem z przedmieściami liczy do 25000 mk.;
jest ona siedliskiem władz regencyjnych, sądu
obwodowego, urzędu dominialnego i faktoryi
solnej. L. posiada akademią rycerską z biblio-
teką i muzeami, założoną 1708 r. przez cesa-
rza Józefa I, gimnazyum ewangelickie, szkołę
rzemiosł, instytut głuchoniemych, orąz różne
towarzystwa i zakłady naukowe, przemysło-
we, muzyczne, dobroczynne i ogólnego poży-
tku. Pięć jarmarków: 5 czerwca na wełnę.
Z gmachów publicznych zasługują na wzmian-
kę: zamek (w znacznej części spalony 1835 r.),
ratusz, teatr, poczta i stacya dr. żel., o 65 kil.
od Wrocławia, o 264 od Berlina (4 linie). Do
innych osobliwości należy gabinet modeli prze-
mysłu i kunsztów w komnatach zamkowych.
Jedną z ważnych gałęzi utrzymania dla mie-
szkańców L. jest uprawa roślin warzywnych,
przynosząca przeszło 100000 tal. rocznego do-
chodu. Fabryki cukru, tytuniu, sukna, mydła,
skór, fortepianów i w.i. Oprócz wymienio:
nych powyżej, zaszło tu jeszcze kilka pamię-
tnych bitew. W r. 1634 Sasi pod generałem
Arnheim pobili pod L. cesarskich pod genera-
łem Colloredo. W r. 1740 miasto zajęte zosta-
ło przez Prusaków, a w r. 1760 Fryderyk II
pobił tu, Austryaków pod Loudonem. Na tem
samem Dobrem polu, około wsi Wahlstatt,  
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gdzie w r. 1241 zaszła bitwa z Tatarami, sto-
czoną została w roku 1813 bitwa Prusaków
z Francuzami, w której zwyciężył Bliicher.
W L. urodził się 1803 r. znakomity meteoro-
log H. W. Dove. Dawne księstwo lignickie
obejmowało mniej więcej dzisiejsze powiaty:
lignicki, złotogórski i lubiński. Okrąg regen-
cyjny lignieki czyli łużycki, inaczej Sląsk
dolny, ma 242 mil kw. rozl. i około 1 miliona
mk. Dzieli się na 19 powiatów: lignicki, zło-
toryjsko-hajnowski, jaworski, szunowski, bol-
kowicki, kamienogórski, jeleniogórski, lwow-
ski, bolesławski, lubański, zgorzelieki, rozbór-
ski, wojerecki, żegański, szprotowski, kożu-
chowski, zielonogórski, głogowski i lubiński
al. bukowski. Pod względem religii ludność
dzieli się na 84.26 proce. ewang., 15.57 katol.,
0:15 izr. Pod względem narodowości 95.57 pr.
Niemców a 4.43 Serbów łużyckich (w pow.
wojereckim i rozbórskim). Główne rzeki: Odra,
Kacbacha, Bobrawa, Nissa łużycka i Czarny
Halsztrow. Powiat lignieki ma 11.25 mil kw.
rozl. i 73322 mk., po większej części ewange-
lików. Gręsto zaludniony, powierzchnię gruntu
ma płaską, glebę wyborną, produkuje dużo
zboża, owoców, jarzyn i buraków cukrowych,
ma słynne owczarnie, liczne trzody chlewne,
fabryki sukna i cukru oraz obiecujące próby
hodowli jedwabników. s 0.

Lignickie jeziora w dolinie Kacbachy, zna-
ne p. n. jeziór Kunitz, Koischwitz i Jeschken-
dorf, mają się łączyć wzajemnie pod ziemią.

Ligniszki, ob. Zaukiessa,
Lignorówka, Zignerówka, 08., pow. kolski,

gm. Izbica; ma 1 dm., 19 mk., w tem 10 ew.,
42 mr. gruntu. Mylnie Zinerowka. X. M.
Lignowy, właściwie Zubnowy, niem. Liebe-

nau, dwie miejscowości w pow. kwidzyńskim.
1.) L. Nowe, niem. Neu Liebenau, włośc. wś,
śród nizin praw. brzegu Wisły, przy bitym
nowym trakcie kwidzyńsko-lignowskim, na-
przeciwko Gniewu, nad Starą Nogatą. Obszaru
obejmuje mr. 427, bud. 16, dm. 7, katol. 55,
ewang. 17. Par. Gniew, szkoła w miejscu,
poczta Gniew. 2.) Ł. Szłach., niem. Adel, Lie-
benau, włośc. wś kościelna, na wzgórzu lewego
brzegu Wisły, pół mili od st. dr. żel. w Pepli-
nie, milę od Gniewu, na bitym trakcie gniew-
sko-tczewskim, śród żyznych i bogatych Fe-
trów. Obszaru liczy mr. 5139, bud. 119, dm.
46, katol. 560, ewang. 156. Parafia i szkoła
w miejscu, poczta Peplin. Luterscy oddawna
włościanie tutejsi, włók około 6—15 trzymają-
cy, w pięknych nowych dworkach siedzą niby
szlachta pańska. Ludek roboczy bez wyjątku
polski. Opodal wsi w stronę ku Rudnu, przy
bitym trakcie gniewsko-tczewskim, znajduje
się szaniec starożytny. Leży on po nad wiel-
kim parowem czyli wąwozem, na wzgórzach
stanowiących lewe wybrzeże Wisły. Północna
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część tego szańca zerwaną została skutkiem
budowy źwirówki. Zresztą jest on dość dobrze
zachowany. WŚ L. na żyznej glebie położona
śród bogatych Fetrów (Fetry, Feteracy, zniem-
czoną zapewne nazwa, od krzyżaków pochodzi
i oznacza glebę obfitą, fetter Boden), w ziemi
kiedyś wąskiej czyli gniewskiej, istniała bez
zaprzeczenia długo przed przybyciem krzyża”
ków, ludnością polską osadzona. Nazwę tylko
nieco odmienną, czysto polską miała, jak się
zdaje Lubnowyal.Lubnowo, z czego krzyżacy
utworzyli swoje Liebenau, a my ża nimi Lib-
nowy czyli, właściwiej wymowie polskiej, Li-
gnowy mówimy, pierwotnej nazwy, jak często
u nas, zapomniawszy. Łatwo też być może, iż
owe często w dokum. z XIII w. wspominane
Lelcow, Lelicowy, przez przepisywaczów prże-
kręcone (Lubnow na Lelcow), właśnie tę naszę
wś Lignowo oznacza, co się i z położeniem po-
dług dokum. zgadza. Por. Lelkowy. R. 1230 ks.
Mestwin wś L. (w dok. wyraźnie tak niena-
zwana) wraz z całą ziemią gniewską zapisał na
własność 00. cystersom w Oliwie, R. 1281 ks.
Mestwin II, znowu cofnąć zniewolony tę daro-
wiznę, ustąpił ją natarczywym i przebiegłym
krzyżakom, cystersów innemi posiadłościami
wynagradzając. Krzyżacy za swojem przyby-
ciem ludność polską wyrugowali z tej wsi
i niemcami osadzili, jak wyraźnie przywileje
ich świadczą. Pierwszy znany przywilej dla
tej wsi wydał landmistrz pruski krzyżacki
Helwig von Goldbach (1300—1302). R. 1340
Herman Kiihdorf, komtur gniewski (bo L. do
komturyi gniewskiej należały), potwierdza do-
kumentem, jako mieszkańcy zapisali 24 mr.
roli na utrzymanie kościoła tutejszego; kościół
lignowski zresztą, cały murowany, budowy na-
der trwałej i starożytnej, bez zaprzeczenia za
pomorskich książąt wzńiesiony został, podo-
bnie jak i pobliskie tczewski, gniewski, pepliń-
ski i w.i. R.1381 Winryk von Kniprode,
mistrz w. krzyżacki, poświadcza dokumentem
jako przywilej dla wsi L, wystawił był wspo-
mniony mistrz pruski krzyżacki Helwig von
Goldbach, ale ten już znacznie jest nadpsuty,
który dlatego na prośbę mieszkańców na nowo
daje przepisać. Włók było wtedy 69; z tych
miał sołtys 5 wolnych, proboszcz 4. Nadto
pobierał sołtys 3.ci grosz z sądów; prusacy
jednak i wszyscy inni nie Niemcy, niemający
mieszkań w tej wsi, wyjęci byli z pod juris-
dykcyi jego i samemu zamkowi krzyżackiemu
podlegli. Od innych włók dawać nam będą po
3 koree pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, 8
skot, i po 2 kury. Także mają posiadąć mie-
szkańcy łąkę, nazwaną. Rossewese, za 2 marki
rocznego czynszu, i ku użytkowipastwisk, sia-
na i drzewa bagno opodal wsi ich, które im
jest wskazane. (Czynsze z karczem i młyna,
Jako i co do nich należy, dla siebie zatrzymu-

Słownik geograficzny. Tom V. -— Zeszyt 51.

 

Lig 225

jemy. Za polskich czasów L. stanowiły dobra
intratne ststwa gniewskiego, wraz z pobliskiem
Rudnem, później i Gręblinem, tenutom osobnym
zazwyczaj wydawane. R. 1565 jest tu tenutą
Jerzy Konopacki, kasztelan chełmiński; o do-
chodach czytamy w lustracyi z tegoż r. 1565:
Rudno i L. od ststwa gniewskiego dzierżawi
Jerzy Konopacki, kasztelan chełmiński, za
prawem dożywotniem. Czynsz dają poddani
żuławski, włók 112, mr. 26, sołt. 9, karczem
4, ogrodn. 5, z których zboża, tak pszenicy, jak
jęczmienia, żyta i owsa, płacą łasztów 21. Su-
ma prowentów fi. 616 gr. 26. R. 1596 zacho-
dzi Przerębski, tenuta lignówski. Pod wzglę-
dem wiary zniemczeni tutejsi włościanie, nader -
bogato nadani, od początku do ńauki Lutra
skłaniali się. Około r. 1567 kościół katolicki
paraf. sobie przywłaszczyli, przy którym mi-
nistra swego trzymali przez lat niemal 40; oł-
tarze dwa boczne, wszystkie chorągwiei t. d.
usunęli z kościoła, natomiast zeszpecili go i
zbezcześcili, jak piszą wizytatorowie, „malowi-
dłami gorszącemi'', Dopiero w r. 1596 gorliwy
biskup kujawski Hieronim Rozrażewski napo-
wrót oddał ten kościół katolikom. Lud polski
roboczy chętnie powierzył się biskupowi, za
to niemieccy gburzy okazywali się pod ka-
żdym względem twardzi i hardzi. Wizytator
zauważył wprawdzie, że i oni przystąpiliby
znowu do kościoła katolickiego, byleby tylko
król. tenuta, naonczas Przerębski, ich pocią-
gnął. Tymczasem kiedy biskup odjechał, śród
śpiewów szyderczych na papieżai t. d. dom
nowo ustanowionego proboszcza tutejszego na-
padli, płoty poobalali, okna wybili i t. d.;
włościanin Pidger rozbestwioną hołotę uczę-
stował za to beczką piwa. Szkoła oddawna
istniała wtedy przy kościele. Około połowy
XVII w. jest tenutą dóbr lignowskich hr.
Denhof, po którym syn jego Władysław Den-
hof dzierżawę tę przejął, R. 1659 królewicz
szwedzki Adolf, brat króla Karola XII, w środe
ku miesiąca marca nadciągnął z pod Chojnie
i wojsko swoje pod Rudnem, Lignowami i
rarcem rozlokował. R. 1677 król Jam III do-
kumentem w Warszawie na sejmie wydanym
potwierdza, jako Władysław hr, Denhof, pod-
komorzy pomorski, pułkownik król., kościerski
it. d. ststa, pan na L,, Rudnie i Gręblinie,
uczynił w polskim języku spisaną ugodę czyli
kontrakt z wymienionemi powyżej wsiami,
tyczącą się praw, obowiązków i dorocznych
czynszów tych wiosek. Najprzód lądy i role,
jako od dawnych czasów, do dworów ich fale-
żały, i teraz należą dziedzicznie i właśnie bez
wszelkich usług i szarwarków pańskich. Do
młynów dla mielenia według upodobania je-
chać mogą, także piwo warzyć i cudze skąd
chcą przywozić, według upódobania, do stołu
swego mogą. Karczmarze, hakarze, ogrodnicy

5
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wolni, młynarz i wszystka czeladź wolna soł-
tysowi i wiejskiej jurysdykeyi podlegli być
mają, którzy oraz czynsze zwierzchności wiej-
skiej oddawać powinni, salva tamen appella-
tione we wszystkich sprawach tanquam ad

- dominum directum superiorem, coby nad 20 zł.
było. Każdemu obywatelowi wolno być ma
własność swą zaprzedać, przearendować albo na
wyderek zafantować, jako to od dawnych cza-
sów zwyczajem bywało. Co się jednak wszyst-
ko za wiadomością i dozwoleniem zwierzchno-
ści wyższej stać ma, Przytem żaden dwór
gospodarzem nowym obsadzonym być nie ma,
oprócz tym, któryby się zwierzchności upodo-
bał. Sołtys z sądów swoich otrzyma trzeci
grosz, resztę nam zwróci i sprawę zda, jako i
doroczne czynsze odda. Z powodu że grunta
wielkim ciężarom podległe są przy tamach
król., pozostawiamy ich przy częściowej sumie
czynszów, jaką dotąd opłacali, t. j. złp. 5500,
każdy złoty po 30 gr. licząc. A że też poddani
blisko 100 lat liberum exercitium relig. august.
confess, zażywają, tylko prrywileje czasu wo-
jen szwedzkich utracili, przy temże liberum
exercitium ich zostawiamy i o nowego przy-
wileja wygotowanie postaramy się. R. 1686
jest jeszcze tenutą tenże Wład. Denhof. Z ksiąg
kościelnych dowiadujemy się, jako luteranie
podówczas wolność chrztów swoich i innych
obrządków pewną ilością owsa, który brał
prob. lignowski, opłacali. R. 1736 Adam Kos,
urodzony z matki heretyckiej, który zawierał
aź trzy małżeństwa, jedno nawet tajemnie,
z kilku żołnierzy na niego napadających zabił
jednego, został od wszystkich tych przeszkód
przez papieża Klemensa XII zwolniony, po-
czem na kapłana wyświęcony proboszczem li-
gnowskim, następnie liwońskim i kujawskim
kanonikiem mianowany. R. 1789 ks. -Adam
Czartoryski, tenuta lignowski. Par. lignowska
w dek. gniewskim liczy dusz 1749. Kościół
tyt. $. Marcina i $. Małgorzaty, patron. rządo-
wego. O fundacyi i konsekracyi niewiadomo.
Szpitalu pwmy nim nie ma, bractwo różańcowe
istnieje od r. 1731 i bractwo trzeźwości od r.
1854. Wsie parafialne: L., młyn lignowski.
Szprudowo, Kursztyn, Cierpice, Janiszewo,
Sztokmil, Nowe Janiszewo, Pomyje. Szkoły
katol.: w L. dzieci katol. 78 (naucz. zarazem
organistą) i w Pomyjach 42; 52 dz. katol. od-
wiedza szkołę ew. w Szprudowie, 54 w Kur-
sztynie, 31 w Kulicach (jest katol. szkoła).
Dawniej istniał kościół paraf. w Janiszewie,
filialny wSzprudowie i publ. kaplica w Kur-
sztynie. Ob. Documenta varia str. 65 i 98,
ręk. w arch. w Peplinie. Kś. F.

Lignowy, pow. suski, ob. Zubnowy.
Ligocka zmyślona, folw., pow. ostrzeszo-

ski, 2 dm,, 26 mk.; należy do dom. Zigoty.
Ligojnie 1.) wś rząd., nad jez. Ligojną,  
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pow. trocki, 1 okr. adm., 12 w. od Trok, 2 dm.,
12 mk. katol. 2.) Ł., wś rząd. tamże, 18 dm.,
175 mk, katol. (1866). Por. Gudełki.
Ligoławka, zaśc. szlach., pow. święciąński,

2 okr. adm., o 53 w. od Święcian, 3 dm., 25
mk, katol. (1866).

Ligopanie (?), jez. między rz. Omulew a je-
ziorem Ruskiem.
Ligocka Kuźnica, niem. £liguther- Hammer

al. Karstenkitie, huta do Ligoty Górnej, pow.
rybnicki, 28 bud., 33 rodzin, 168 mk.

Ligota, por. Lgota i Wola.
Ligota 1.) wś, pow. sieradzki, gm. Maja-

czewice, par. Burzenin (Łaski, Lib. ben. z,

426); odl. 12 w. od Sieradza. Ma 293 mk.,
w tem 5 izr.; rozl. mr. 970: dwór 420 mr. roli
or., 98 mr. łąk; włościanie 400 mr. roli or., 52
mr. łąk. L. należała niegdyś do Porajów Pstro-
końskich, potem do hr. Śchliebenów, Grrudziec-
kich, Dąmbskich, Wierzchlejskich, Siemianow-
skich, Zachorskich, Mazurowskich, Nowickich,
Piaszczyńskich, dziś Garszyńskiego. 2.) L.,
por. Lgota. J.K.

Ligota, niem. Ellgui, wś, pow. ostrzeszow-
ski, 34 dm., 244 mk., 42 ew., 202 katol., 79
analf. 2.) L., domin. tamże, 2838 mr. rozl., 3
miejse.: 1) L.; 2) Blewąska, karczma; 3) Zmy-
ślona Ligocka, folw.; 12 dm., 162 mk., 21 ew.,

141 katol., 68 analf. St. poczt. Kobyla góra
o 3 kil.; st. kol. żel. Ostrzeszów o 11 kil. 3.)
L., folw., pow. krotoszyński, l dm., 46 mk.;
należy do księstwa krotoszyńskiego (Łaski,
Lib. ben. II, 20). M. St.

Ligota, niem. Zliguth, na Szląsku Pruskim:

1.) L., folw. do Żywocie, pow. opolski. 2.)
L.-proszkowska, niem. Proskau-E., wś, pow.
opolski, par. Proszków, o 2.25 mil od Opola;
163 bud., 101 dm., 760 mk., 61 osad, 1683
mr. ziemi, kościół fil. (już 1582 istniał) i szko-
ła. Do gminy L. należą pustki: Hellerfieiss
z r. 1794, 13 mr. ziemi, i Smolnik z 1672, osad

13, mr. ziemi 112. 8.) L.-Z7urawska, niem.

E.-Turawa, wś, pow. opolski, par. Kotarz, o 25
kil. od Opola, śród lasów; 85 bud., 104 dm.,
838 mk., 74 osad, 1619 mr. ziemi, kościół fil.
dla 2200 dusz. 4.) L.-Brynicka, wś kol. do
wsi L.-Wołczyńska, pow. kluczborski. 5.) L.-
Dolna, niem. Nieder-E., wś, pow. kluczborski,
par. Kluczborek, na praw. brzegu Stobrawy,
przy szosie z Kluczborka do Oleśnicy; 41 bud.,
54 dm., 411 mk., 44 osad, 700 mr. ziemi, szko-
ła ewang., cmentarz i kaplica pogrzebowa.
6.) L.- Górna, niem. Ober-E., wś, pow. klucz-
borski, par. Kluczborek, o 3 kil. od Kluczbor-
ka, nad Stobrawą; 54 bud., 58 dm., 389 mk.,
54 osad, 700 mr. ziemi, szkoła ewang., cmen-
tarz i kaplica pogrzebowa. 7.) L.- Wołczyńska,
niem. Konstadt-E., 1406 Elgot, wś i dobra,
pow. kluczborski, o ćwierć mili od Wołczy-
na; 63 bud., 64 dm., 506 mk. WŚ ma 49
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osad, 1132 mr. ziemi nad Brynicą, młyn, bro:
war, szkołę ewang. Dobra, do 1792 właśność
Posadowskich, potem rozdrobnione i częściowo
mieszczanom wołczyńskim sprzedane, mają
dziś tylko 260 mr. ziemi. Do gminy L. należą
kol. L.-Brynicka, kolonia Wołczyńska i folw.
Heinrichsfeld (320 mr. roli). 8.) IL.-Zamecka,
Zamkowa, niem. Schloss.E., wś, pow. kluczbor-
ski, par. Kluczborek, o ówierć mili od Klucz
borka; 50 bud., 28 dm., 259 mk., 21 osad, 360
mr. ziemi, młyn nad Stobrawą. 9.) L., niem.
Elgot-Zabrze, wś, pow. toszecko-gliwieki, par.
Gliwice; 40 bud., 51 dm., 492 mk., 1472 mr.
ziemi, 52 osad. 10.) L., niem. E. von Qroe-
ling, wś i dobra, pow. toszecko-gliwicki, par.
Laband, o milę od Gliwice, nad strugą do Kło-
dnicy płynącą; 60 bud., 39 dm., 397 mk, Wś
ma 28 osąd, młyn, 234 mr. ziemi, Dobra
z folw. Niederhof: 1440 mr. ziemi, stawy ry=
bne, młyn. Według Knie'go należą do gminy
Ligoty: gorzelnia Kradziejów i młyn Goralo-
wy. 11.) Ł., niem. 7ost-Flgot, wś i folw.,
pow. toszecko-gliwieki, par. Pluszniea, 0 pół
mili od Toszka; 28 bud., 41 dm., 259 mk, WŚ
ma 32 osad, 445 mr. ziemi, wysoki piec i młyn
wodny. Kościół filialny z XVII w. 12.) Ł.,
folw. do wsi Sobiszowice, pow. toszecko-gli-
wieki. 13.) L.-Sternalicka, niem, E.-Sternalite,
wś i dobra, pow. olesiński, par. Sternalice,
o milę od Grorzowa; 62 bud., 50 dm., 361
mk., 1693 mr. ziemi, 42 osad, szkoła. -14.) L.,
dziś wolne wójtostwo Leźnica (ob.), pow. wiel-
ko-strzelecki. 15.) L., niem. £.-Tschammer,
wś, pow. wielkostrzelecki, par. Izbicko, o 10
kil. od W. Strzelec ku Opolu; 23 bud., 54 dm.,
516 mk., 49 osad, 1184 mr. ziemi, szkoła. 16.)
L.-Dolna, niem, Nieder-E., wś i dobra, pow.
wielkostrzelecki, par. Wysoka, przy drodze
z W. Btrzele do Gogolina; 20 bud., 18 dm., 129
mk. Wś ma 13 osad, 160 mr. ziemi a dobra
820 mr. ziemi, dopiero po 7-letniej wojnie
wykarczowanej. Do gminy L. należy kol.
Maehr.-E. czyli Ligotka al. L.-Morawska (7
08., 76 mr. ziemi, 53 mk.). 17.) L.-Górna,
niem. Ożer-E., wś, pow. wielkostrzelecki, par.
Wysoka, o 1.18 mił od Leźnicy; 19 bud., 23
dm., 156 mk., 19 osad, 300 mr. roli. 18.) L.
Morawska, ob. L.-Dolna, pow. wielkostrzele-
:ki. 19.) L. pod Dobrodniem, 1304 r. Lgotha,
wś, pow. lubliniecki, o 3 mile na zach. od Lu-
blińca, par. Dobrydzień; 81 bud., 66 dm., 621
mk., 50 osad, 1459 mr. ziemi, młyn, szkoła.
Do L. (według Knie) należał folw. Blachów
i pustkowie Konieczne al. Pach. Por. Dobry-
azień. 20.) L. pod Woźnikami, al. Woźnicka,
niem. E.- Woischnikk, wś, pow. lubliniecki, par.
Lubszo, o pół mili od Woźnik; 109 bud., 105
dm., 819 mk., 103 osad, 3086 mr. ziemi, szko-
ła, DoL. należą (według Knie) folw. Frie-.
drichshof, kol. Pakuły i Skrzeszówka (Skrzy-  
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żówka), pustkowia Góral i Scehwernol. 21.)
L., wś i dobra, pow. pszczyński, par. Miko-
łów, o pół mili od Katowie; 87 bud., 59 dm.,
566 mk. Wś ma 31 osad, 618 mr. ziemi, pie-
ce do wypalania wapna, młyn parowy. Do
dominium należy tu znaczna huta żelazna zwa -
na Idahiitte z r. 1827, z przystankiem dr. żel.
Wilhelma. 22.) Ł., al. 7.- Górna, wś, pow. ry-
bnieki, par. Boguszowice, o pół mili od Rybni-
ka ku Zórawiowi; 58 bud., 108 dm., 887 mk.,
1174 mr. ziemi, 69 osad, młyn amerykański.
Do L. należy folw. L. 437 mr. ziemi i kol. Li-
gocka Kuźnica (ob.). Por. Karstenkitte. 28,)
L., niem. Herzoglich-Eliguth, wś, pow. racibor-
ski, par. Lubowice, dawna własność klasztoru
raciborskiego ś. Ducha, od 1811 książęca; 38
bud., 24 dm., 141 mk., 15 osad, 677 mr. zie-
mi. 24.) Ł., niem. ZFligoth, kol. do Bluszczo-
wy, pow. raciborski. 25.) IL., Luigotka, niem.
Elgoth-Hultschin, wś, pow. raciborski, par. Hul-
czyn, nad Odrą; 37 bud., 59 dm., 410 mk., 46
osad, 597 mr. ziemi, ezęścią już za Odrą,
w Austryi. 26.) L.-Tworkowska, niem. Ellgoth-
Tworkau, wś i dobra, pow. raciborski, par
Tworkowo, na praw. brzegu Odry, do 1554
r. własność Pawłowskich; 19 bud., 29 dm., 196
mk. Wś ma 26 osad, 210 mr. ziemi a dobra
385 mr. Do L. należy, według Knie, osada
Ruttken. (Porównaj też pod 38, poniżej).
27.) IL.-Mała, niem. Kletn-E., 1531 parva
Blgota, wś i dobra, pow. kozielski, par. Polska
Cerkiew, o 2 milę na płd.-zach. od Koźla; 76
bud., 41 dm., 282 mk. Wś ma 31 osad, 482
mr. ziemi, a dobra 717 mr. ziemi i gorzelnię,
28.) L.- Wielka, niem. Gross-E., 1532 Ellgott,
wś i dobra, pow. kozielski, par. Kościęcin, nad
rz. Dwornicą, dopływem Straduny, o 12 kil.
na płd.-zach, od Koźla; 16 bud., 34 dm., 320
mk. Wóz kol. L. ma 28 osad, 272 mr. zie-
mi, szkołę; dobra 1464 mr. ziemi, 29.) Ł.,
niem. Ellguth, 1870 r. Elgotha, wś, pow. gro-
tkowski, zwana też Z.-Królewska, o 5 kil. na
płn.-zach. od Odmachowa po drodze do Pacz-
kowa; 102 bud., 103 dm., 664 mk., 33438 mr.
ziemi, 105 osad, młyn wodny, kościół fil. do
par. Odmachów. R. 1741 pierwsza zwycięska '
ze strony pruskiej potyczka; na jej pamiątkę
wzniesiony monument marmurowy z napisem,
że tu się zaczęła sława oręża Fryderyka W.
30.) L., niem. E.-Heinrich, wś i dobra, pow.
niemodliński, do 1840 zwana L.-Ścinawska, E.-
Steinau, przy drodze z Fyrlądu do Ścinawy; 3
bud., 7 dm., 32 mk, Wś ma 30s., 9 mr,,
a folw. 387 mr. ziemi. 31.) L.-Fyrlądzka, niem.
E.-Friedland, wś i dobra, pow. niemodliński, o
15 kil. na płd, od Niemodlina; 101 bud., 59
dm., 423 mk. Wś ma 44 osad, 702 mr. zie-
mi, młyn, szkołę; dobra 2916 mr. ziemi. 32.)
L., niem. £.-Griben, folw. dóbr Griiben w pow.
niemodlińskim. 33.) L.-Tylowicka, niem. E.-
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Tillowitz, wś i dobra, pow. niemodliński, nad
rz. Steina, par. Tylowice, przy szosie z Fyrlą-
du, do Niemodlina; 35 bud., 66 dm., 537 mk.
W$ ma (wraz z kol. Rutka) 42 osad, 677 mr.
ziemi; dobra 9913 mr. ziemi, głównie lasu. 34.)
L.-Ścinawska, ob. Z, niem. F.-Heinrich. 35.)
L., 1531 r. Klgota, 1534 Zhotta, wś, pów. prą-
dnieki, par. L., o pół mili od Białej (Ziilz); 56
bud., 84 dm., 511 mk., 73 osad, 1898 mr. zie-
mi i kościół katol. Par. L, dek. bielskiego
1869 r. miała 1920 katol., 19 ewang. 36.)
L., 1358 r. Rychwinsdorj i Reicheuinsdorf, wś,
pow. namysłowski, par. Namysłów. W XIV
w. wspomina tu Stenzel młyn p. n. „„Lomol.*
37.) IL. Dziesławska, niem. Eliguth- Distelwitz,
wś, pow. sycówski, par. Dziesławice. 38.)
L.-Rypińska, niem. £.-Ryppin, wś, pow. sy-
cowski, par. Syców. '/Należą do niej folw. Fo-
lusz i młyn: Osowiec. 39.) IL - Wielka, niem.
Gross-E., 1427 Elgotha, wś, pow. oleśnicki,
par. Oleśnica. 40.) Ł.-Nowa, niem. ' Neu-E.,
wś, pow. oleśnicki, par. Sadewitz. Wapienio-
łomy. 41.) L.-Połska, niem. Polnisch E., wś,
pow. oleśnicki, par. Schollendorf, Należą do
niej: folw. Hejdany, oraz kol. Dzieliniec i Lor-
ke. 42.) I-Książęca, niem. Fźrstlich-E., WŚ,
pow. oleśnicki, par. Miękinów, ma kościół pa-
raf. ewang. 43.) L.-Mała, 1435 r. Cleyn-Fl-
gott, wś, pow. oleśnicki, par. Oleśnica, - ma ko-
ściół paraf. cewang., który już 1595 miał tu
istnieć. 44.) Ł., niem. Kłoch-K, al. Camżtz-H.
al. Masselisch-F., wś, pow. trzebnieki, par. Zir-
kwitz. 45.) ., niem. Schmarker-E., wś, pow.
trzebnicki, par. Heinzendorf. Do L. należy
folw. Schmarker. 46.) u.-Piękna, niem. Sohoen-
H., wś, pow. trzebnieki, par. Kopska wieś. 47.)
L.,r. 1380 Elgot, 1861 Elgoth, wś, pow. no-
wotarski na Szląsku, par. Schoeneiche. 468.)
L.-Mała, 1266 r. Elegoi, wś, pow. niemczyń-
ski, par. Niemczyn. 49.) L.-Dolna i Górna,
dwie wsie, pow. górski, par. Tschirnau. 50.)
Ł.- Wielka, 1371 Klgot, wś, pow. rychbachow-
ski, par. Girlachsdorf. POW
Ligota na Szląsku austryackim. 1.) Ł., al.

Ligotka, inaczej [,-Kameralna, niem. Cameral-
'Ellgoth, wś, pow. cieszyński, na płd. od Cie-
szynao 1.5 mili; droga bita i wygodna pro-
wadzi przez malowniczą górską okolicę Hnoj-
nika i Ropicy; miejscowóść wzniesiona o 450
m. nad powierzchnię mórza, ma z jednej strony

_ górę Godulę, z drugiej Kiczerę i Gronkę, tu-
dzież mnóstwo strumieni, źródeł, ocienionych
świerkowym i bukowym lasem. WŚ ma 164
dm. i 1164 dusz ludności polskiej, przeważnie
ewangielickiej, kościół z wieżą i zegarem, szko-
łę z dwoma nauczycielami, parę zajazdów,
rzeźnie, sklepy wiktuałów, 2 piekarzy i zakład
hydropatyczny na nowo i wzorowo urządzony,
w którym ordynuje dr. Jan Ziembiński z Kras|
kowa, Powietrze tutejsze przy żętycy i wy- 
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śmienitym nabiale zbawiennie działa na cho-
rych. Kś. Jerzy Heczko, pastor tutejszy
pierwszy, na mocy postanowienia rady para-
fialnej, wprowadził do tutejszego kościoła pa-
rafialnego jęz. polski zamiast czeskiego. L. ma
par. ewang., szkołę lud., posterunek Żand. i st.
pocztową. Par. ew. od r. 1782 tu istnieje i
ma 1143 ew., t.j. w L. 888 a w filii Stare
Hamry 260.  Katoliecy mieszkańcy L. należą
do par. w Hnojniku. Gmina L. ma 3454 mr.
rozl. 2) 1. Z. allodialna, niem. Allodialgut
Hligoth, wś, pow. cieszyński, w gminie Koco-
będz, w par. katol. Cieszyn; rozł. morg. 398,
ludn. 266. 3.) L., niem: £ligoth, wś, pow. biel-
ski, rozl. mr. 4200, ludn. 1651. Ma kościół
paraf. katol., szkołę ludową. Należy do par.
ewang. Miedzierzyce. Par. L. dek. bialskiego
ma 1328 katol., 136 ewang. i 14 izr. 4.) L.-
Dolna, niem. Unier-K., wś, pow. frydecki, 657
mr. rozl., 436 mk., par. katol, Dobra; ma szko-
łę ludową. 5.) L.-Górna, niem. Ożer-E, al.
Koschły, wś tamże, 1995 mr. rozl., 1304 mk.,
par. katol. Dobra i Morawka; ma szkołę ludo-
wą i posterunek żandarmeryi. 6.) L.- Górna,
niem. Ober-K, al. £. bei Koenigsberg, L. pod
Kknkowicami, wś, pow. opawski, ma 276 mk.,
szkołę ludową. 7.) L.-Mała, niem. Klein-£.,
wś tamże, 455 mk. 8.) Ł., Lhota, wś tamże,
170 mk. F, 8.

Ligotka, por. Ligota, Lgota i t. p.
Ligotta, tak piszą zwykle Ligotę, pow.

ostrzeszowski i krotoszyński.
Ligówko, wś, pow. lipnowski, gm. Osiek,

par. Ligowo, odl. o 22 w. od Lipna, ma 20
dm., 187 mk., 640 mr. gruntu. W 1827 r. 20
dm., 146 mk. Drobna szlachta. R. 1789 było
tu 10 części szlacheckich, na których wysie-
wano 90 korcy żyta.
Ligowo, wśifolw., pow. lipnowski, gm.

Osiek, par. Ligowo; odl. 22 w. od Lipna. Po-
siada kościół par. drewniany, szkołę początko-
wą i karczmę. W 1827 r. było tu 21 dm,,
168 mk.; obecnie wś ma 15 dm., 232 mk., 157
mr.; folw. zaś 5 dm., 11 mk., 600 mr. (180
ornej roli); os. prob. 3 dm., 17 mk., 6 mr, By-
ła tu dawniej gorzelnia. Kościół w Sudragach
stanowi filią L. WŚ ta zostawała długó w rę-
ku rodziny Zielińskich (Gawarecki, Ziemia
Dobrżyń., str. 90), Par. L., dek. lipnowski,
daw. dobrzyński, 3580 dusz. R. 1789 na czę-
ści Anton, Rzeszotarskiego wysiewano 16 kor-
cy żyta, 3 k. pszen,; na części Józefa Strusia 9
k.żyta, a na probostwie 4 k. żyta. Według
Tow. Kred. Ziems. folw. L. (z.wsią L. i Ada-
mowo) rózległy mr. 724, grunta' orne i ogr.
mr, 140, łąk mr. 10, pastw. mr. 50, lasu mr.
450, nieuż. i place mr. 50. Wś L. osad 20,
z grun. mr. 45; wś Adamowo osad 12, z grin.
mr. 25. % Br. Ch.
Ligowszczyzna, ob. Wiazyń.
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Ligucie, dwór, pow. rossieński, par. szwe-
kszniańska. Własność hr. Platera.
Ligudy, wś, pow. szawelski, gra. gruździew-

ska, przy trakcie z Gruźdź do Szawel; 47 osad,
255 dzies, ziemi, wiatrak. PPPEC
Liguma, rz. w pow. nowoaleksandrowskim

gub. kow., ma źródło w jez. Szapełki, wpada
do. Antokrewna.
Ligumy, mko i dobra, pow. szawelski, 3

okr. polie., gm. i par, L., o mil 3 od Szawel
a 4 od Janiszek, nąd rz. Kroją. Mko ma 32
osąd, 280 dzies. ziemi; przyległa wś Poligumy
6 os., 88 dzies. ziemi. Dobra L. mają 50 włók
ziemi. August II nadał je geometrze Qzap.
skiemu za ogólny pomiar dóbr stołowych. Na-
stępnie dziedzictwo Bouffałów i Riymkiewi-
czów, a po 1868 nabyte z obowiązkowej sprze-
daży przez Juliusza Riennenkampfa. Feliks
Rymkiewicz założył tu był pierwszy w po-
wiecie browar bawarski i przed uwłaszczeniem
włościan rządowem, uwłaszczał ich dobrowol-
nie. Na rzeczee Kroi jest tu młyn. Paraf.
kościół katol. św. Trójcy, 1426 wzniesiony
z drzewa przez Lucyana Wiekowicza a 1793
przebudowany przez ks. Wolfa. Parafia katol.
dekanatu sządowskiego: dusz 4907. Filia
w Stączunach, Kaplice: w Staczunach, Serej.
kąch i L. (na cmentarzu paraf.), _ -J. God.

Liguna, os. młyn., pow. częstochowski, gm.
Opatów. Należy do dóbr Iwanowice, (ob. t.
ILI, 318). |
Liguniówka, potok, ob. Rudno.
Liguny, folw., pow. nowoaleksandrowski,

był własnością Aleksandrowiczów, dziś Jerze-
go Mejera, 784 dz. ziemi; ma kaplicę par. so-
łockiej, leży niedaleko Dukszt,
Ligusze, wś rząd., pow. święciański, I okr,

polic., mk. katol, 33, dm. 3 (1866).
Ligutten (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

grobiński, par. Durben.
Łihbi, ob. Zdwowie.
Lihositowa, ob. Jabłonka, j
Lijewo, folw., pow. włocławski, gm. Śmi-

łowice, par. Kruszyn. Czyt. Kod. dypl. pol.
LI, 505. Według Tow. Kred. Ziemsk. folw.
L., od Kowala w. 4, rozległy mr. 125, grunta
orne i ogr. mr, 113, łąk mr. 3, pastw. mr. 2,
nieuż, i place mr. 7, bud, mur. 3, z drzewa ł;
płodozmian 8-polowy, pokłady torfu. Br. Oh.

Lik, Zyk, Łyk, Ełk (ob.), rz. i miasto.
ikajcie, wś, pow. szawelski, gm. janiska,

20 osad, 144 dzies. wybornej ziemi. J. G.
Likańce, folw. pryw., pow. lidzki, 5 okr.

adm., od Lidy o 54 w., od Ejszyszek 19, mk.
13 katol. (1866). .- i |
Likawka, także Dikanka, Lykawa, wioskasłowacka, w hr.liptowskiem (Węgry), w do-

tzeczu Wagu, w dystrykcie niżnio-liptowskim,
w pow. różeńskim, u południowo-zachodnich
stóp Małego Chocza, szczytu zachodnich koń-
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czyn /Tatr, nad potokiem Dubową, przy drodze
z Rożenia (Rozembergu) do Kubina Dolnego,
tuż na północ od doliny Wagu i miasta Roże-
nia. Par. łać, w Rożeniu. Liczba dusz rzym.-
katol. 1739, nieun. 183, żydów 2, razem 1924.
(Szem. dyec. spiskiej 1878). Według oblicze»
nia z r. 1880 (30 grud.) liczba dm. 160, mk.
1637; obszar zaś wynosi 3010 sążni kw.; kat.
mieszkańcy mówią przeważnie po słowacku.
Należy do sądu powiat. i urzędu podatkowego
w Rożeniu. St. p. w Rożeniu. Na obszarze
tej wsi, na północ od niej, nad wschodnim brze-
giem potoku Dubowy, na południowo zacho-
dniej odnodze skalnej Małego Chocza, wznoszą
się zwaliska niegdyś słynnego i warownego
zamku Zikawą zwanego, a przez Rakoczanów
na początku XVILI wieku (1707 r.) do szezętu
zburzonego. Założyć go miał Maciej Korwin,
według innych prawdopodobniej na początku
XIV wieku założył go za czasów Karola I hr.
Donch, jeden z przybyszów włoskich i ulu-
bieńców królewskich. Zamek ten pozostawał
w rękach rodziny Donchów od r. 13825—1402.
Elżbieta, wdowa po Albrechcie I, cesarzu nie-
mieckim, królu czeskim i węgierskim (1437—
1489), osiądła po śmierci swego męża w zam-
ku trenczyńskim, Nie chcąc uznać władzy
Władysława Warneńczyka (1440 — 1444),
którego Węgrzy na pana swego obrali, gdyż
uważała za prawnego następcę tronu węgiers.
Władysława. Pogrobowca, którego po śmierci
Albrechta na świat wydała, wezwała, w celu
poparcia praw swojego syna do tronu węgier-
skiego, znanego z bitew czeskiego wojownika
Iskrę (Giskrę) z Brandysu i jemu trenczyński
zamek, wraz z całą doliną Wagu, więc i zamek
|Likawę, wydała. R. 1442 umarła Klżbieta,
Iskra uznał Władysława Warneńczyka za
'swego monarchę, lecz górne Węgry zatrzymał
w swojem posiadaniu przez cały czas panowa-
nia nietylko Warneńczyka, ale i Władysławą
Pogrobowca (1445—1457), Dopiero syn sła-
wnego Hunyadego, wybrany królem ,węgier-
skim Maciej Korwin (1458—1490), zmusił
Iskrę do ustąpienia z zajętych przez siebie
ziem, jako też z zamku Likawy. Tak posiadł
r. 1462 zamek Maciej Korwin. Tenże go zre-
staurował, wzmocnił i należycie obwarował.
Po śmierci jego dzierżyłgo syn jego Jam Kor-
win. Herby Węgier, Czech, Dalmacyi i Wo-
łoszczyzny nad zachodnią bramą świadczą o
dzierżeniu tego zamku przez Korwinów. Nad
zewnątrzną bramą miał być rok 1436. Od
Ferdynanda I otrzymał zamek Lwdwik Pekry
z Petrowny, żupan liptowski r. 1531. Tenże
powiększył go i przyozdobił r. 1534. Nad
wewnętrzną bramą czytamy napis: „,Arma
Magnifici Dni Ludovici Pekry de Petrovna,
supremi capitanei regiae Martis, Arma illu- stris Dominaę Sophiaę, Ducis Massoviae,
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Russiae.'* Po obu bokach rok MDXXXIV.
Poniżej za8: „Nisi Dominus custodiverit civita-
tem, in vanum laborat, qui eustodit eam.*
Tenże, nie doczekawszy się potomstwa z mał-
żonki swojej Zofii, księżniezki mazowieckiej,
zmarł bezdzietnie; król oddał więc zamek Ja-
nowi Krusith'owi (Kruzie?) z Lepogławy.
Wdowa po nim Katarzyna Palffy poszła za
późniejszego palatyna Stefana  Illeshazy'ego
(1588), który posiadłości do zamku należące
od Rudolfa II kupił koło r. 1588. Tenże
dzierżył zamek do r. 1609, w którym umarł,
Po nim r. 1609 (1 wrześ.) objął zamek Kaspar
Illeshazy, z pomiędzy krewnych przez bez-
dzietnego Stefana Tlleshazy'ego za syna przy-
swojony. On wzniósł wieżę i bramę wscho-
dnią, jak świadczy napis: , Illustrissimus Comes
Caspar Illeshazy, perpetuus a Trenchin, eius-
demque et Liptoviensis hacreditarius comes ac
Arvensis comitatuum supremus comes, s. e.
reg. maiestatis consiliarius. (Dum fuveret
Suecus Moravorum tecta petendo), et Silesiącos
rumperet ense focos (hanc ego suspendi tabu-
latam pondere portam), ut sit aperta bonis, non
pateatque malis. (Magne Deus, serves haee
propugnacula tanquam, perpetuae gratum po-
steritatis opus), Anno 1642.* R, 1645 umarł
Kasper Illeshazy. Po nim nastąpili jego sy-
nowie Jerzy i Gabryel. Gabryel sprzedał za-
mek i dobra doń należące Stefanowi Tókólyi'e-
mu, który zamek upiększył i obronniejszym
uczynił. Zródło w południowej stronie zamku
położone zasklepił murem, 2 sążnie grubym
i na nim wzniósł basztę, Dzieło to 70000 złr.
kosztować miało. Do źródła prowadziło 30
schodów z piwnicy. Podanie jest, że wapno
zarabiano winem i jajami z całej Orawy i Lip-
towa skupionemi. Syn Stefana Emeryk utra-
cił r. 1707 zamek, który przeszedł ną własność
rządu. Tegoż samego roku odebrał go cesar-
skim Franciszek Rakoczy II, po dłuższem
oblężeniu. Do Likawy należały: Łuczki, Li-
skowa, Św. Marcin, Likawka, Czernowa, Grom-
basz, Rewuca niżnia, Łużna, Osada, Wilkolińce
(Spelunca luporum), Biały Potok, część Lu-
drowy, Sossów (Szuszów), Hrubotowa, Riber-
pole, Selnica miasto i część Sokolców (Szo-
koles), Br. G.

Likiec, Zikieć, wś, folw. i rumunki, nad rz,
Grozdownicąi jez. Likiec, pow. rypiński, gm.
Rogowo, par. Gójsk, odl. 21 w. od Rypina.
W 1827 r. było tu 18 dm., 327 mk.; obecnie
w ogóle'42 dm., 430 mk. Dobra L. mają młyn
wodny, wiatrak i 686 mr. Rumunki (kol.) L.
nad jez. t. n. mają 19 os., 21 dm., 138 mk.,
757 mr. (680 ornej roli). Wś włośc. L. wraz
ze wsią Turka ma 11 dm., 32 os., 208 mk. i
381 mr. (z tych 225 mr. do folw. Turka), We-
dług Tow. Kred. Ziem. folw. L. rozległy mr.
495: grunta orne i ogr. mr. 232, łąk mr. 78,  
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pastw. mr. 16, lasu mr, 148, nieuż. i place mr.
21, bud. mur. 1, z drzewa 6, pokłady torfu.
WŚ L. 08, 57, z grun. mr. 860. Folw. L.-Nowi-
ny rozległy mr. 616: grunta orne i ogr. mr.
205, łąk mr. 14, wody mr. 98, lasu mr. 130,
zarośli mr, 80, nieuż. i place mr. 9, bud. z drze-
wa 4; wody stanowią jezioro. A. Pal.

Likiec, jez. w pow. rypińskim, leży na pra-
wo od drogi z Sierpca do Chrostkowa, na płn.-
wsch. od folw. Likiec-Nowiny. Rozległe 100
mr., głębokie 8 do 10 st. Brzegi lesiste, wy-
niosłe (422 stóp npm.); nad jeziorem mieszczą
się od wsch. kolonie (rumunki) likieckie.

Likiszki Małe, wś i L. Wielkie, wś, pow.
kalwaryjski, gm. i par. Olita, odl. 51 w. od
Kalwaryi. W 1827 r. L. Małe wś rząd., miały
31 dm., 215 mk.; obecnie 50 dm. i 392 mk.
IL. Wielkie mają teraz 51 dm., 320 mk. -

Likiszki, wś gm. Butrymańce, pow. trocki,
4 okr. adm., 48 w. od Trok, 5 dm., 42 mk.,
z tego 41 katol., 1 prawosł. (1866).
Likoppen (niem.), folw. dóbr Essern w Kur-

landyi, pow. goldyngeński, par. Frauenburg.
Likowice, wś w pow. nowogródzkim, o

wiorst 2 na południe od miasteczka Turca po-
łożona, ma osad 31, miejscowość bezleśna, okr.
police. mirski. 4. Jelski.
Likowitz (niem.), według Knie folw. do

Brzezinki, pow. toszecko-gliwicki.
Liksna, Zizna, po łotew. Lejksna, wś w pow.

dyneburskim, przy zbiegu Likśnianki z Dźwiną,
własność Zybergów (wraz z okolicznemi wsia-
mi: Kirup,Nidzgal, Owsiejowo). Kościół w L.
pod wezw. Jezusa, Maryi i Józefa (oraz pię-
kny pałac 1861 zgorzały) zbudował 1798 r.
Józef Zyberg. W dokumentach krzyżackich
L. zowie się Zdzten. Par. L. katol. dek. dolno-
dyneburskiego: dusz 7423. Kaplica w Patma-
lu. Jest w L. fabryka terpentyny i piękna
pasieka; st, dr. żel, rysko-dyneburskiej, o 14
w. od Dyneburga a 16 od Niegalu. W XIV
w. przebywali tu komturowie dyneburscy,
o działaniach i sprawach litewskich donosząc
swoim mistrzom, W r. 1626, podczas wojny
0 Imiłanty ze Szwecyą, pobity został Horn pod
L. przez Aleksandra Gąsiewskiego, wojewodę
smoleńskiego. Por. Tłłukszta i Kolup.

Likśnienka, Ziksna, rzeczka mała ale spła-
wna, dopływ Dźwiny z prawej strony, wypły-
wa z jez. Strop a uchodzi do Dźwiny między
Dyneburgiem i Liksną.

Liksudy, wś, pow. telszewski, okr. polie.
szkudzki, o 41 w. od Telsz, 18 dm., 186mk,,
młyn wodny (1859).

Likszany, niem. Disainen, dobra, pow. mo-
rąski, st. p. Zalewo; leżą nad jez. Jezierzyce.

Likszele, dobra, pow. szawelski, par. szaw-
kiańska, o milę od Szawkian ku Krożom, nad
Wentą, rozl. włók 70. Niegdyś własność Ju-
cewiczów, potem Bohuszów, którzy około 1850
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r. sprzedali je, zostawiwszy sobie tylko folw.
Poszwagry. Do L. należy kilka innych fol-
warków; jeden większy Leonówka z 2-piętro-
wą stajnią. Ziemia wyborna, łąki nadrzeczne,
las sosnowy. Dziedzic L. major Aleksander
Korybut Daszkiewicz ulepszył wiele uprawę
roli. Por. Kurtowiany. J. Godl,

Likucie, folw., pow. szawelski, par. szaw-
kiańskiej, 8 włók ziemi; należy do Władysła-
wa Jankiewicza. J. G.
Likusy 1.) Zykusen al. Dikussen, wieś na

Warmii (dok. Zyckusen, Lykkosen), pow. o0l-
sztyński, st. poczt, Olsztyn. L. należały da-
wniej do kapituły warmińskiej. Ciekawy jest
przywilej erekcyjny tej wsi; pokazuje bowiem,
że często nowe osady brały nazwę od założy-
cieli. 1 marca 1356 r. zapisuje kapituła warm.
wiernemu Likusowi 24 włók na prawie chełm.
celem założenia osady, mającej się tak nazy-
wać jak założyciel (Contulimus fideli nostro
Lyckusen XX mansos et IIII mansos ad vil-
ląm Jure Culmensi locandam ac eodem nomine
Lykusen nominandam), Do sołectwa mają na-
leżyć 3 wolne włóki, mniejsze sądownictwo i
trzecia część kar od większego sądownictwa;
nadto przysługuje sołtysowi prawo rybołóstwa
w jeziorze Aucul, t, j. Okole na potrzebę stoło-
wą. Od reszty włók będą posiadacze po 7 wol-
nych latach płacili pół grzywny i po 2 kary
od włóki na gody. (Ob. Cod. dipl. Warm. II,
str. 234). R. 1656 donosi urzędowa lustracya,
że w L. było wtedy 24 wł., między temi jedna
pusta, | sołtys, 6 gburów, | karczma. Czynsz
wynosił 40 kur, 20 gęsi i 10 flor. R. 1857
było tu 144 mk. 2.) L., niem. Zikussen, dok.
Liekhawsen, wś, pow. niborski, przy granicy
pow. ostródzkiego, w tak zwanych starych, po
większej części polskich luterskich Prusach,
przez polskich osadników założona i trzymana.
R. 1872 Winryk von Kniprode, mistrz w.
krzyżacki, nadaje Likusowi i Kulnikowi 10
włók nad Brzezinkiem na prawie pomezań-
skiem. R. 1600 W. i M. Likusy mają samą
ludność polską, Ob. Kętrz., Ludność polska
w Prusiech, str. 339. Kś. F.i Fr.

Lilańce, wś rząd., pow. lidzki, 4 okr. adm.,
od Lidy o w. 42, od Wasiliszek w. 23/,, dm,
12, mk. 88 katol. (1866). |
„Lilejki 1.) zaśc. nad jez. Tojła, pow. świę-

ciański, 2 okr, adm., o 14 w. od Święcian; 2
dm. 22 mk. katol. (1866). 2.) L., wś, pow.
swięciański, 3 okr. adm., 037 w. od Święcian,
14 dm., 73 mk, katol., 4 izr. (1866).

Lilejkiany, wieś, pow. rossieński, parafia
teneńska.

Lilia, tak nazywają niektórzy Gilią, północ-
ną spławną odnogę rzeki Niemna przy ujściu.
la uzupełnienia nadmieniamy fu jeszcze, że

L pierwotnie nie była spławna; stąd statki
daleką musiały odprawiać podróż przez Rusę
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i niebezpieczną zatokę Kurońską do Królewca.
Ale między r. 1613—1616 przekopano od wsi
Skópen począwszy aż do wsi Lappienen kanał
nowy Gilią zwany, który jest 2'/, mili długi.
Starą zaś Gilią zatamowano groblami. Odtąd
Nowa Gilia stanowi dla statków kupieckich
główną drogę komunikacyjną. Niziny między
Gilią a Rusą położone są wprawdzie od wy-
lewów tych rzek zabezpieczone mocnemi gro-
blami, stoją jednak otworem wielkim powo-
dziom ze strony zatoki Kurońskiej. I po lewej
stronie Gilii ciągną się groble 7 mil długie, nie
są jednak dość wysokie, by całkiem zabezpie-
czyć niżej położone części owej okolicy. Przed
ujściem odłącza się od Gilii jeszcze jedna od-
noga pod wsią Tawellningken, która pod wsią
Tawe uchodzi także do zatoki Kurońskiej. (Ob.
"Weiss: Preuss. Littauen und Masuren, LI, 44).
Ob. Gilia. Por. Kuronowie pruscy. Kś.F. i Fr,

Liliendorf (niem.), ob. Sławsk ( Wielki).
Lilienhain (niem.), leśnie., pow. krotoszyń-

ski, I dom, 6 mk., należy do dom. Pogorzeli,

Lilienhecke (niem.), wś włośc., pow. złoto-
wski, 422 mr. ziemi, 76 bud., 43 dm., 58
katol., 188 ewang., szkoła. Parafia Sypniewo,
poczta Więcbork. Ks, E'

Lilienthal (niem.), 1367 r. Poswetne, 13879
Poswantne, 1481 Widawe al. Lilienthal, wś,
pow. wrocławski, par. Prótsch.

Lilienthal (niem.), wś, pow. braniewski,
st. p. Lindenau.

Lilikawe al. Zdlikowe (niem.), wś, pow.
mielicki, par. Mielice.

Liliopol, wś, pow. kutnowski, gm. i par. Dą-
browice, par. ewang. w Przedczu; ma dm. 7,
mk. 219, gruntu mr. 221. Szkoła elementarna
ewang. od 3-ch lat nie ma nauczyciela z powo-
du szczupłego uposażenia. W 1827 r. wś rząd,
ma 11 dm., 94 mk  L. powstał na gruntach
należących do dóbr rządowych Kłodawa (ob.).

Liliowe, przełęcz w Tatrach nowotarskich,
łącząca Skrajną Turnię z Beskidem (1977 m.
szt. gen.), a tworząca przejście z doliny Grąsie-
nicowych Stawów (Podhale nowotarskie) do
doliny Cichej (Podhale liptowskie), Ważną ona
jest we względzie geologicznym, gdyż granit
spoczywa tutaj na wapieniu, ten ńa granicie
Skrajnej Turni. To samo widzieć można w do-
linie Cichej na przestrzeni milę długiej aż do
góry Kondratowej czyli Czerwonego Wierchu
Kondrackiego. Nazwę nosi od obficie tam ro-
snącego zawilca alpejskiego (Anemone alpina
L.). Przełęcz ta przedstawia się jako na 38
m. szeroka, bujną trawą porosła równinka.
Wzniesienie: 1934.4 m. (Zejszner), 1925.9 m.
(Kreil), 1948.77 m. (Janota). Br. GQ.

Liliszken (niem.), wś, pow. kłajpedzki, st.
poczt. Aglonen.

Liliszki 1.) wś, pow. rossieński, par. bo-
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tocką. 2.) L., folw., pow. wiłkomierski, par.
owancka; własność Józefa Burego.

Lilki, ob. Zeonpoł, |
Lilla, folw., pow. krotoszyński, 5 dm., 46

mk.; należy do dom. Baszkowa. *
Lillischken al. Titern-Jahn (niem.), wś,

pow. kłajpedzki, st. p. Karlsberg.
Lilsupie (?), por. Jaswojnie.
Liłowiany, wś i dwór (własność Abramo-

wicza), pow. rossieński, par. pogromoncka.
Liman, ob. Zimany.
Limańcie, wś rząd., pow. wileński, 2 okr.

adm., o 60 w. od Wilna, 14 dm., 168 mk.
kątol. (1866). |
Limanowa (do drugiej połowy XVIII w.

Illmanowa), msto pow. w Galicyi, leży w ma-
łej równinie, otoczonej ze wszystkich stron gó-
rami, 405 m. npm., nad potokiem Starą wsią,
dopływem Sowliny, uchodzącej z praw. brzegu
do Łososiny, o 25 kil. od N. Sącza, o 40 kil.
od Bochni, o 105 od Biały. Miasto jest zabu-
dowane w czworobok parterowemi, po wię-
kszej części drewnianemi domami. Z rynku
rozchodzi się kilka bardzo krótkich ulic. Do-
my mają starym sposobem poddasza, przez co
całe połacie wydają się jakby były pod je.
dnym dachem. Przez miasto prowadzi muro-.
wany gościniec z Bochni do Nowego Sącza i
droga powiatowa do Chomranie (na wschód),
Miasto ma powierzchni 246 mr. i 730 sążni
kwadr., 187 dm., w tem 3 mur., 1408 mk.,
z których 1010 wyznaje religią rzym.-katol.
a 398 izr. Rzemieślników 27, sklepów 31,
szynków 8. Majątek gminy wynosi 4850 zł.,
dochód z r. 1882 przyniósł 1240 zł. w.a. Lu-
dność trudni się przeważnie szewstwem, szcze-
gólniej wyrobem grubego obuwia, używanego
przez włościan, które spienięża na jarmarkach
w miejscu i sąsiednich miasteczkach. Jest tu
parafia rzym.-katol., c. k. starostwo i urzędy
z niem połączone, rada powiatowa, sąd powia-
towy, urząd pocztowy, stacya telegraficzną i
apteka. Oprócz tych urzędów, zajmujących
murowane domy, jest jeszcze szkoła 4-kląsowa
mieszana, wydział okręgowy towarzystwa kre-
dytowego ziemskiego i szpital ubogich, założo-
ny przez plebana ks, Jana Duszyńskiego w r.
1834, dla zaopatrzenia 10 ubogich chrześcian,
utrzymywany z dochodow pobliskiej wioski
Lipowego. W najbliższej przyszłości ma być
tutaj otworzona stacya kolei żel. transwersal-
nej na linii Żywiec-Nowy Sącz. Z przeszło-
ści L. wypada jedynie zanotować mężną i sku-
teczną obronę mieszczan przed napadem zapi-
łych i rozjuszonych tłuszcz w czasie smutnych
wypadków lutowych w r. 1846. W L. odby -
wają się jarmarki: w pierwszy dzień po No-
wym roku, po święcie P. Maryi Gromnicznej,
po niedzieli Laetare, po niedzieli Conduetus,
w.dzień ś$. apostołów Filipa i Jakóba, ś, Wa-
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wrzyńca, nazajutrz po ś. Michale, po Wszyst-
kich Świętych, w dzień ś. Marcina bisk. i ś.
Tomasza, t.j. 8 razy na rok. Kościół paraf.
jest drewniany, niewiadomej fundacyi i zało-
żenia. Przechowują się przy nim metryki od
r. 1640. Do r. 1602 zawiadywali parafią ka-
nonicy regularni de Poenitentia, zwani w Pol-
sce Markami, później zaś duchowieństwo świec-
kie. Do majątku paraf. należy rola „,Gorzeń-
skowka'* i wś Lipowe, zapisana przez plebana
ks. Jana Duszyńskiego w 1834 r. na utrzyma”
nie wikaryusza i domu ubogich. Na cmenta-
rzn znajduje się drewniana kaplica, fundowana
przez plebana Stefana Duszyńskiego w r. 1799,
obecnie prawie zupełaie zrujnowana. Parafia
należy do dyec. tarnowskiej, dek. tymbąrskie-
go, obejmuje wsie: Lipową, Starą Wieś, Mor-
darkę, Sowliny i Szarysz. Ludność całej pa-
rafii liczy 5987 rzym.-katol. i 450 izr. Pos,
więk. Józ. i Fr. Marsów ma 14 mr.roli; mniej-
sza 235 roli i 64 mr, lasu. Graniczy na płn.
z Sowlinami, na wsch. z Mordarką, na płd.
z Starą Wsią a na zach. z Lipową. Powiat
limanowski ma obszaru 9.4434 kwadr. miriam.
(16.41 mil kwadr.) i 67692 mk. (z tej liczby
38050 męż., 34642 kob.; 65617 rzym.-katol.,
6 gr.-katol., 51 'ewang., 2018 izr.; po polsku
mówi 67567, po niemiecku 116), w 97 osa-
dach i 92 gmin. katastralnych, Obejmuje kraj
pagórkowaty i górzysty, średniej urodzajności,
wznoszący się ku płd.; w dorzeczu Łososiny
w części płn. i wsch., w dorzeczu Raby w czę-
ści zach. a w dorzeczu Dunajca w części płd.
Na milę kwądr. wypada 44838 mk. czyli 80 na
klm. kwądr. Są tutaj oprócz L. dwa miaste-
czka: Tymbark i Mszana dolną i dwa sądy po-
wiatowe: w L. i Mszanie dolnej. Ostatni utwo-
rzony został w r. 1883. Pod względem ob-
szaru i ludności należy ten powiat do średnich
w Galicyi. Gleba jest przeważnie żytnią, w do-
linach jednak rodzi się pszenica, jęczmień i
rzepak. Z ogólnej liczby użytków 211561 mr.,
wypada na role orne 106681 (posiadł. więk.
24345, mniej. 82336) mr., łąki i ogrody 40524
(pos. więk. 12481, mn. 28043) mr., pastwiska
na uboczach gór, działach i w miejscach pod-
mokłych 18316 (pos. więk. 3422, mn. 14894)
mr., lasy 46040 (pos. więk. 44694, mn. 1346)
mr. Lasy w stronie płn. są przeważnie jodło-
we i bukowe, w części płd. świerkowe. Lu-
dność jest polska, należąca w części płd. do
szczepu równiaków, nieróżniących się strojem
ami gwarą od mazurskich włościan pow. bo-
cheńskiego, w płn. części do szczepu górali,
nieodróżniających się znowu od kliszczaąków,
t. j. mieszkańców pow. myśleniekiego koło Lu-
bnia, Poimia i Mszany dolnej. W całym po-
wiecie głównym środkiem zarobku, dostarcza- jącym także produktów zbytu, jest. uprawa
roli, Szkoły 4-klasowe 2, 2-klas. 2, |-klas, 9.
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Powia( graniczy na płn. z powiatami: wielie-
kim, bocheńskim i brzeskim, na wsch. z nowo-
sądeckim, na płd. z nowotarskim a na zach.
z myślenickim. Mac.
Limanowee, folw. pryw. nad rz. Dzisienką,

pow. dzisieński, o 183 w. od Dzisny, | okr.
adm., 1 dom, 11 mk, (1866).
Limany, wyraz z języka tureckiego, znaczy

tyle co wylewy morskie, odnogi. Dziś nazwą
limanów oznaczają jeziora, powstałe z wyle-
wów morskich, które oddzieliły się od morza
wałami naniesjionego piasku. Morze Czarne,
jak wiadomo, nieustannie się zmniejsza; otóż |
w chwili swego cofania się zostawiało przed |
laty po sobie rozległe pasma wód, które przez
pewien czas pozostąwały jeszcze w bezpośre-
dnim związku z właściwem morzem,— ale gdy
w długim szeregu lat fale morskie, wyrzucając
z bezdennych otchłani masy piasku i muszli,
utworzyły między niemi przegrodę stałą, prze-
obraziły się w obszerne jeziora. Tego rodzaju
jeziór okolice Odessy na wybrzeżąch morza
Czarnego posiadają kilka; głównemi są: jezioro
Chadżybęjskie, Kleinlibentalskie i Kujalnickie
(ob.) czyli Andrzejowskie. Różnią się one je-
dynie koncentracyą wody, gdyż co do jako-
ściowego składu są sobie prawie równe. Lite-
ratura dotycząca limanów odeskich jest bardzo
nieliczną. Tu należą: Dr. Bernard Abramson:|
„Limany odeskie, ich własności lecznicze i za-
stosowanie w różnych chorobach*. 1850. Odes-
sa (po rosa.), Prof. Hassaągen: „Wyniki roz-
biorów chemicznych wody i iłu jeziór i lima-
nów kraju noworossyjskiego*. 1852. Odessa
(po ross.), Dr. Moczutkowski: „Materyały do
zbadania pod względem lekarskim limanów
odeskich*. 1876. Odessa (po ross.).
Limarz (niem), jez. w Kurlandyi, por. t.

IV, 899. |
Limbarg al. Zimbórk, niem. Zimbarg, wś

serbska na dolnych Łużycach, w pow. chocie-
buskim, W r. 1880 mk. 300. AJ.2,
Limbasza, ob. Zemsal.
Limbsee (niem.), ob. Zimża..
Limburg, Neu- (niem.), kol., pow. brzeski

na Sląsku, par. W. Lubieś.
Limbuschen (niem.), dobra w Kurlandyi,

pow. talzeński, par. Erwalen.
Limenis, staroż. nazwa Bałakławy.
Limierzysko, pot. górski, wypływa w o-

brębie gm. Maniów, w pow. nowotarskim, na
południowych stokach Grorców, ze źródeł le-
snych. Wartkim pędem toczy swe wody ka-
mienistem łożyskiem z płn. na płd. a opłyną-
wszy wieś od wsch. i płd. wpada do Dunajca
z lew. brzegu. Zabiera liczne potoki górskie,
między nimi Piekiełko z Palenicą, Hubanką i
Koszarskim pot. Dług. biegu 6 kil. Br. G.
Limmarz-See (niem.), ob. Zimarz (niem.).
Limna, ob. Zona.  
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Limonia, lewy dopływ Szczary, lewego
dopływu Niemna. Płynie na Hołynkę, również
jak Bereza w kierunku północnym.

Limontowsżczyzna, dobra niedaleko jez.
Świętego, pow. wileński, gm. giełwańska, par.
bogusławska, o 63 w. od Wilna, 15 włók rozl.
Własność Jana Hryniewicza. Przyległe wsie:
Bzeniuńce, Piple, Niewierańce, zaścianek Mel-
cheryszki.
Limontyszki, wś, pow. rossieński, parafia

jurborska,
Limsee (niem.), ob. Zdmża.
Limsza, rz., pow. trocki, ob, Juryzdyka,
Limża, niem. Zimbsee, dok, Lintzen, rycer.

dobra, pow. suski, ćwierć mili od m. Kisielice.
Obszaru liczy ornej roli hekt. 570, łąk 47,
pastw. 29, lasu 78, nieuż. 19, wody 36, ogó-
łem obszaru hekt. 781; bud. 27, dm. 10, katol.
1, ewang. 188; dziedzic von Dallwitz, Parafia
Święte (dla ewang. Kisielice), szkoła w miej-
seu, poczta Kisielice. R. 1520 Job nadaje Ja-
nowi Kospotowi dobra L., Pawłowo (Pawels-
dorf) i Butowo. Kospotowie przejęli następnie
od tej wsi Pawłowo nazwę Pawłowskich i ist-
nieją jako Polacy w Prusiech zachodnich do
dziś dnia. Ob. Kętrz., Ludność polska w Pru-
siech, str. 200. Ks. F.

Lin, ob. Zejno,
Lina, niem. Zahna, ob. Zyna i Zyny.
Linarczyk, także Zinarczek, Lenarczek, włoś.

wś, pow. grudziąski, nad jez. Rudnik, do któ-
rego tu struga uchodzi, w lesistej okolicy pra-
wego hbrzegu Wisły. Obszaru obejmuje mr.
171, bud. 9, dm. 7, ewang. 38 (katol. ?). Par.
Błędowo, szkoła Piaski, poczta Grudziądz.
[WŚ L. należała dawniej do ststwa grudziąskie-
g0, nowo założona około połowy XVIII w,,
wydawana była włościanom na czynsz. Roku
1765 Jan Jeszke, Herman Hey i Piotr Kaszmin
dają czynszu 25 f. 24 gr. Roku 1768 osadzo-
no tu czwartego gbura. R. 1781, 1803 i 1828
trzy gburstwa wydano pojedyńczo w wieczy-
stą dzierżawę. Wreszcie r. 1838 wszystkim
4-rem osadnikom nadano prawa własności za
rocznym czynszem 9 tal. Ob. Frólich, Gresch.
des Kreises Graudenz, str. 197. Ks. F.,

„ Linbudy, ob. Zżpowe budy,
Lińce al. Złóźce (por.), mko, pow. lipowiecki,

przy ujściu rzeczułek Sobka i Wiazowicy do
rz. Sobu. Już w XVI w. L. należały od dłu-
giego czasu do dziedzicznego terrytoryune rodu
Obodeńskich, którzy w Obodnem, koło Bracła-
wia, założyli byli główną swoją rodową sie-
dzibę, i z niej Obodeńskimi się pisali. Herba-
rzo-pisarze nasi o rodzinie tej, nie wspomnieli,
chociaż był to dom możny i w ziemi swej;pe-
wnego używający znaczenia. Znaczne dziedzi-
czne ich obszary powiększone jeszcze były
spadkiem niemałym, jaki wzięli po babce swej
Jerzowej Janczyńskiej, zwanej „Kalniczanką*,
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(por. Kalnik). 1 tak widzimy z dokumentów,
które nam służą, że w 1580 r. posiadają L.
czyli Ilińce: Semen i Bohdan Obodeńscy.
W tym też roku zastrzegają się oni, że przywi-
leje, opisujące granice Iliniec, zgorzały. Atoli
był to czas, w którym najazdy tatarskie naj-
bardziej nad ziemią bracławską zaczęły się
srożyć, i być może, że w skutek takowych
Tlińce uległy zniszczeniu, bo już w dokumen-
tach nie jako „„sioło** alo jako puste „,„sieli-
szcze* występują. W 1590 r. Semen Baszko-
wioz (tak) pozywa Janusza Mikołajewiczaks.
Zbaraskiego, że ten go „wybił z gruntu puste-
go sieliszcza Ilińców*. Jednakże widać, że
Ilińce niedługo były pustką, albowiem rychło
potem dokumenta mówią już o nich jako o mia-
steczku. Semen Obodeński umarł bezdzietny,
iw 1612 r. nastąpił dekret między Obodeń-
skimi, synami Bohdana a synowcami Semena,
względem działu dóbr po tymże Semenie pozo-
stałych, jako to: mka Iliniec, części w Kalni-
ku, w siołach Cybulowie, Pariówce, siele Ma-
łych Jackowiczach, części w siole Piatnicza-
nach, Wójtowcach i Obodnem. W Ilińcach już
wtedy było „miasto stare i nowe*. Tymcza-
sem, około tego czasu, po całej prawie Bracła-
wszczyźnie grupować się zaczynają wielkie
kompleksa dóbr magnackich, bo oto kniaziowie
z Wołynia, w kruszec zasobni, dziedziczne sku-
pują obszary ed szlachty miejscowej, która
odtąd marnieje i powoli spada już w poczet
ziemian bez ziemi-— nieposesyonatów. Jednak-
że Obodeńscy byli z tych niewielu, którzy się
długo dóbr ojczystych trzymali i nie sprzeda-
wali, chociaż dokoła księżna Joachimowa Ko.
recka, krewnych ich, co wraz z nimi wzięli
byli spadek spory po Jańczyńskich, wykupiła
była z dóbr, jako to Kalnika, Cybulowa i in-
nych. Atoli z czasem, bądź co bądź, i na Obo-
deńskich taż sama, nieuchronna, jak widać,
przyszła kolej wyprzedania się z dóbr. Jakoż
widzimy, że r. 1641 Andrz. Obodeński przedaje
ks, Samuel. Karolowi Koreckiemu nowe i stare
Ilińce, część w Pariówce, Dąbrowińcach, Hałej,
także części w granicach kalnickich i babiń-
skich za 25000 zł. (z archiwnm ks. Koreckich
w Horodnicy i z papierów Podhorodeńskich).
Do tej przedaży zniewoliło ich prawdopodobnie
zniszczenie przez Tatarów Iliniec, wydarzone
jeszcze, jak wiemy z dokumentów, w 1612 r.,
które i Kalnik i całą okolicę dotknęło. Za po-
siądania już ks. Samuela Karola Koreckiego,
nie tylko L. zniszczone i wyludnione podnio-
sły się, ale tu stanął zameczek, który odtąd
służył jako schronienie dla ludności miejsco-
wej w czasie niebezpieczeństwa. Roku 1644
Stanisław Koniecpolski, hetmanw. kor., idąc
na wyprawę przeciwko Tatarom, których pobił
następnie ped Ochmatowem, w Ilińcach noco-
wał u ks. Koreckiego „gdzie nas, mówi Oświe-  
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cim, bardzo uprzejmie przyjmował sługa jego
p. Stokowski. (Kiew. star., Dzien. Oświecima
1862, zesz. I, str. 138). Tymczasem nadeszły
wojny kozackie i L. wypadły z rąk ks, Korec-
kich. Kozacy stali tu załogą, złożoną z sotni,
należącej do pułku kalnickiego, której sotni-
kiem był w 1649 r. Iwan Turowiee a pisa-
rzem Wasyl Tupałowiez (Regestra wojska za-
poroż., wydał Bodiański, str. 188). Jednakże
w 1651 r. wojska kor. chwilowo zajmują zno-
wu Lińce, ale wypiera je stąd Neczaj, który
wkrótce ginie pod Krasnem (Dzien. Oświeci-
ma). R. 1660, po zwycięstwie pod Słobody-
szczami, też wojską kor. znowu L., jak i inne
miasteczka ukraińskie, zajmują i „,z kozakami,
jak mówi Jemiołowski, wespół spokojnie zo-
stają”. (Dispositio hiberny ete. rkpsm). Samuel
Karol ks, Korecki umarł w 1651 r. bezpoto-
mny i ostatni z rodu, i cała jego fortuna spadła
na Samuela Leszczyńskiego, wojewodzica derp-
skiego, urodzonego z ks. Koreckiej, siostry
jego stryjecznej a córki sławnego w dziejach
wojownika ks. Samuela Koreckiego. Jakoż,
widzimy, że tenże Samuel Leszczyński, woje-
wodzie derpski, staroście dubiński, r. 1651 in-
tromituje się do dóbr Korca, Międzyrźecza
ate. na Wołyniu, a na Ukrainie do Biłołówki,
Hubina, Kalnika, Iliniee i Pariówki i t.d.
(archiw. w Horodnicy ks, Koreckich). Wsze-
lako wkrótce potem Ilińce są już własnością
Stefana Czarnieckiego, który w 1664 r., w mie- -
siącu czerwcu, w zamku białocerkiewskim,
wydaje dokument Pawłowi Teterze Morzko-
wskiemu, hetmanowi wojsk zaporoskich J. K.
Mości, kwitujący tegoż z summy 12000 zł. za
„komutacyą dóbr Iliniec na Steblów*, z tym
wszakże dodatkiem, że jeżeli Tetera nie wyje-
dna dla siebie aprobaty na sejmie na posiada-
nie Steblowa, to w takim razie Czarniecki od-
da. mu sumę równą, a sam wróci do posiadania
Iliniec (archiw. w Lipówce Piaseszyńskich,
Rościszewskich). Jakoż mamy ślad, że Tetera
starał się na sejmie w 1665 r. o aprobatę na
Steblów (Instrukcya dana Iskrzyckiemu na
sejm 1665 r., w zb. Konst. Świdzińskiego).
Tymczasem, jak wiadomo, Stef, Czarniecki zdo-
był był w 1664 r. Steblów na Kozakach i od-
dał go na łup Tatarom, a w 1665 r. w miesią-
cu styczniu sam życie stąrgane twardą żoł-
nierką zakończył we wsi Sokołówce w pow.
złoczowskim, trzy mile od Brodów. Anonim
Raczyńskiego powiada, że Czarniecki, przy-
bywszy do wioski Sokołówki, słabieć począł,
do mizernej wniesiony chatki, pytał się czy
daleko jeszcze do Dubna? Istotnie, chciał on
zdążyć do Dubna, czyli dzisiejszej Dubienki
(w gub. lubelskiej, pow. hrubiesz.), posiadanej
podówczas jako ststwo przez Władysława Le-
szczyńskiego, podkomorz. brześciańskiego (ob.
Księga pam, Michałow. „str. 812) a stryja Na-
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muela Leszczyńskiego, oboźnego kor., który,
jak należy przypuszczać, L. był drogą dobro-
wolnej ugody Czarnieckiemu ustąpił i który
z tymże Czarnieckim był skoligacony, bo wia-
domo że córka Czarnieckiego, Konstancya, była
za Wacławem Leszczyńskim, wojew. podlaskim.
Ale po śmierci Stefana Czarnieckiego Ilińce
wszakże nie przechodzą do jego córek (Lesz-
czyńskiej i Branickiej), jak to widzimy z do-
kumentów, lecz znowu są w posiadaniu Sa-
muela Leszczyńskiego, oboźnego kor., który,
jako bezdzietny, w 1674 r. zapisuje je Andrze-
jowi Leszczyńskiemu, bratu stryjecznemu (ar-
chiw. w Horodnicy). Atoli bunty kozackie
nie ustawały, i pułk kozacki w Kalniku i Iliń-
cach trzymał z Doroszeńkiem, Od czasów
jeszcze Bohdana Chmielnickiego, ludność poje-
dyńczych wiosek ukraińskich była wszystka
skoncentrowaną w tak zwanych „horodach,*

skąd takowe wzrosły nad miarę i do znaczne-
go poprzychodziły zaludnienia. Właściwie
formowały one jakby obwarowane obozy, bę-
dące ciągle w wojennem pogotowiu, i mogące
w każdej chwili stawić czoło nieprzyjacielowi.
I Ilińce były ,,horodem;*-——ufortyfikowane sil-
nie wałem z ziemi, z palisadami na nim, i oto-
czone wielkiemi przedmieściami i ogrodami.
Werdum podaje, że były tu wtedy cztery cer-
kwie greckie i jeden kościół katolicki (papi-
stowski, jak on go nazywa), ale chyba w rui-
nie? (Liske, Cudzoz. w Polsce, str. 151). Roku
1671 Jan Sobieski, podczas wyprawy pko Kal-
nikowi, przechodził z wojskiem kor. przez
Lińce d.' 15 paźdz., ale pomimo, że to mezko,
jak tylko co mówiliśmy, było obronne, nie zna-
lązł wódz polski w niem ,,żadnego człowieka,
bo ich pułkownik kalnicki, gwałtem pobraw-
szy im żony i dzieci i bydło, do Kalnika do
wspólnej obrony: ponaganiał.* Wojsko tylko
zboża znalazło podostatkiem, co go odbiegli
byli tamtejsi chłopi (Sp. ojczyste, 180 i nast.).
Nazajutrz ruszyło wojsko ku Kalnikowi, i So-
bieski z mogiły Soroki rekognoskował Kalnik
i okolicę. Rozprawa wszakże nie poszła łatwo
z Kalnikiem; nie zdołano go zdobyć, i wojska
kor. d. 19 paźdz. znowu stały obozem pod
Ilińcami, skąd, jeszcze raz uczyniwszy wy-
cieczkę, acz daremną, pod Kalnik, wyruszyły
nareszcie ku Bracławiowi, który się poddał
(Sp. ojezyst., II, str. 338). W roku następnym
(1672) tenże Sobieski, zbiwszy Turków pod
Chocimem, odbiera Ukrainę z ich rąk, i załogi
swoje rozmieszeza po „,horodach* (w tych liez-
bie w Kalniku i Ilińcach). Jednakże w 1678
r. ustąpić one znów musiały z tych miejsc,
ato gdy Turcy wzięli Czehryn, Jurko Chmiel-
nicki ząś usadowił się w Niemirowie (Let. sa-
mowidca, str. 70). Tymcząsem kraj ten, wy-
stawiony na wszystkie okropności pustoszącej
Wojny, wyludnił się znacznie; a nareszcie tąk 
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zwany „zhin* czyli przerzucenie ludności ca
łej za Dniepr, w zupełną go zamieniło pusty-
nię, Owoż do tej pustyni dopiero teraz po-
wracają dziedzice. Dziedzicem  Iliniec jest
około tego czasu Kazimierz Leszczyński, ssta
winnieki (Arch. JZR., część III, t. I, str. 484).
Ale zaledwie kraj zaczął przychodzić do roz-
woju pokojowych stosunków, gdy bunty Pa-
leja znowu go na czas jakiś zawichrzyły. EB.
1702 niejaki Fedoryn i Tryhub ze zbójecką
kupą wpadli dó Liniec, zrabowali bydło gro-
madzkie a gubernatora Dębickiego zrąbali i
pokaleczyli (tamże). Tymczasem, jeszcze za
życia Kaz. Leszczyńskiego, sądownie z preten-
syami swemi odezwali się Lubomirscy, Czar-
toryscy i Sanguszkowie, jako sukcesorowie
dóbr „po ks, Koreckich, dowodząc, że cała sub-
stancya po ks. Koreckich, po śmierci Samuela
Leszczyńskiego, oboźnego kor., urodzonego
z Koreckiej a bezdzietnego, powinna była spa-
dać nie na Leszczyńskich, dalszych krewnych
onegoż, ale na nich, jako idących w prostej
linii od siostr rodzonych Samuela i Karola ks.
Koreckich. Musieli też ten proces: wygrać,
skoro widzimy ks. Antoniego i Franciszka
Lubomirskich w 1728 r. dziedzicami już Liniee
(archiw. horodnickie). Następnie z podziału
ks. Antoni Lubomirski, sstą kazimirski, wziął
Lińce z przedmieściami, mezko Babin, wieś
Jabłonówkę, Borysówkę, uroczysko Dańkow-
ce, wieś Ułanówkę, Numenki, Świniarnię, Tia-
hun, Pawłówkę i Strzyżawkę, a z klucza Bi-
łołówskiego dodano mu nadto Ohijówkę, Nie-
mierzyńce, Kniażyki, Zurbińce i Mecherzyńce
wołoskie (tamże). Około tego czasu guberna-
torem Liniee był niejaki Sławek. Mamy
ślady, że się krzątał pilnie około zasiedlenia
tych dóbr (tamże). Tymezasem znowu ciężkie
nastawały czasy. Wojska tak zwane „auxy=
liarne'* zalały kraj. Dla ich utrzymania ścią-
gano podatki. Posłowie z województwa braeł.
wysłani na sejm w 1735 winstrukcyi swej
mają zlecone prosić króla, aby gen. Weisbach
uwolnił od podatku pewne dobra w wojewódz-
twie a między innemi i Lińce (Arch. JZR.,
część III, t. III, str. 127). Niemniej teź i haj-
damactwo zaczęło być, z dnia na dzień, plagą,
coraz dotkliwszą. Oto tegoż jeszcze roku
(1735) wpadają do Liniec hajdamacy, „żydów
i poddanych'* rąbią, i, wkradłszy. się do za-
meczku, gubernatora Nowiekiego ranią a trzech
ludzi zabijają. Nowicki żalił się sądownie na
„zdrajcę żyda, Lejbę Trumczyna, który po-
przednio trzymał w arendzie burty salitrzane
i całą włość liniecką, ale, nie zapłaciwszy raty,
uciekł do Niemirowa;—ten to żyd, mając list
i uniwersał od gubernatora dóbr połońskich,
Antoniego Bogurajskiego, ostrzegający 0 na-
padzie hajdamaków, schował go ,,przez zdradę”
i nie oddał Nowiekiemu, który, nie mając in-
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tormacyi, podcząs hajdamackiego napadu „,o-
strożności i zgromadzenia ludzi dla obrony
nie miał'* (Arch, JZR., część III, tom III, str.
142). Lińce, z położenia swego, okolonego
lasami, „nadbohską puszczą'* nazwanemi i po
pod Kitajgród, Daszów, Sitkowce, Żorniszcze cią-
gnącemi się szeroko a nastręczającemi liczne dla
hajdamaków schronienia, często na ich napady
były narażone. Wprawdzie wojska tak zwa-
nej partyi ukraińskiej uwijały się wciąż -zą
nimi i wyśledzały ich kryjówki. Oto np. czy-
tamy ordynans, datowany 1750 r. d. 4 augu-
sta, w obozie pod Sokołówką regimentarza
Antoniego z Ossy Ożgi, w którym tenże to-
warzyszowi znaku pancernego referendarzowi
kor., rotmistrzowi chorągwi białej, Wróblew-
skiemu, polęca, aby, za odebraniem onego, szedł
ku Lińcom, Lipowcowi, Niemirowu aż do
Winnicy i znosił, gdzie napotka, hajdamaków,
pędząc gromady z faszynami, biorąc zewsząd
po drodze horodowych kozaków (w Zb. K.
Swidzińskiego). Ale w końcu i hajdamaków
doba przeszła i kraj zagospodarowywał się,
uwalniał się z barbarzyństwa i niepłodności,
Około 1748 L. już należały do ke. Sangusz-
ków. W 1775 klucz liniecki składał się z 17
wsi; w samych L. było 200 domów, na przed-
mieściąch 107 (Baliński). Wracając król Sta-
nisłąw August z Kaniowa (1787 r.) przybył
tu, mówi Fląter, d. 15 maja, na godzinę piątą.
Miejsce to było wtenczas dziedziczne ks. San-
guszki (Hieronima), wojew. wołyńskiego, któ-
ry miał naprzód za sobą Potocką, Eustachego
niegdyś gener. artylęryi córkę, zmarłą ze
skutków połogu, potem ks. Sapieżankę, kan-
clerzankę lit., która, po rozwodzie, wyszła za
Seweryna Potockiego, nareszcie wdowę z do-
mu Pruszyńską. Sama księżna, ks. wojew.,
siostra jego żony, niezamężna, i druga Kordy-
szowa, przyjęły tu króla późnym już obiadem,
na którym tak gęsto krążyły kielichy, że NPam
uciec od stołu musiał i udał się na przechadz-
kę ku laskowi o wiorstę od miasta oddalonemu.
Król później, odwiedziwszy księżnę, resztę
cząsu spędził w swoich pokojach, a towarzy-
stwo bawiło się doll-ej. R. 1804 ks. Hieronim
Sanguszko fundował w L. kościół, z nadaniem
ziemi mr. 20, annuaty 1600 zł. Kaplice były
w Troszczy i Linorach. Był to kościół z drze-
wa. Ks. Eustachy Sanguszko, syn wojew. wo-
łyńs., wydźwignął nowy z muru. Plebanąmi
tu byli: w 1819 r. ks. Jan Deręgowski, eks-
jezuita, w 1822 r. ks, Tomasz Staruszkiewicz;
około 1850 r. świątły i uczony ks. Antoni
Korniłowicz (Zb. pam. Włodz. z Broólu Pla-
tera, t. LV, str. 287 i ztych lat księga archi-
diąk. kijow.). Są też tu trzy cerkwie. Przy
jednej z nich dzwony, dotąd istniejące, pocho-
dzą, według tradycyi, ze Stawiszcz, R. 1665
Stefan Czarniecki, po zdobyciu tego zbuntowa»
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nego miasteczka, kazał ja zabrać za karę, iż
mieszkańcy bili w nie, buntując pospólstwo,
i kazał odwieźć ten łup do Liniec. L. były
miejscem urodzenia dwóch poetów: Tomasza
Padurry i Seweryna Groszczyńskiego. Pierw-
szy się rodził w 1801 r., drugi w 1808. Ojciec
Tomasza Padurry, Jan, otrzymawszy r. 1790,
od króla Stan. Augusta, dyplom na komornika
przysięgłego i zostawszy komornikiem bra-
ceławskim, trudnił się pomiarem gruntów, głó-
wnie w dobrąch Tomasza Ostrowskiego i ks.
Hieronima Sanguszki. Od księcia wojewody
otrzymał też nadożywocie dworek z gruntem
ornym w L., na przedmieściu, przy młynie
Litwinowym. Dawniej szlachta dla poratowa-
nia zdrowia nie miała zwyczaju rujnującego
jeżdżenia za granicę do wód, panom tylko
wówczas znajomego, ale za to na maj zjeżdżała
się do miasteczek wsławionych pobytem repu-
towanych lekarzy. Owóż przed r. 1818 Lu-
bar miał swego Minicha, Sławuta Chirnesa
a L. Eichhorna, Około 1833 r. ks. Eustachy
Sanguszko przedał L. Ignacemu hr. z Broćlu
Platerowi, po którego śmierci w 1854 r. L.
przeszły w posiadanie najstarszego z synów
jego, hr. Konstantego. Do L. należały wsie:
Pawłówka, Ułanówka, Łysahora, Krasneńkie,
Borysówka, Neminki, Tiahun. Po 1863 r. L.
z przyległościami zostały skonfiskowane. Obe-
enie sąmo mczko należy do Demidowa księcia
San Donato. L., dzielą się na trzy części: Ho-
liczki, Barbarówkę i Morozówkę i na przed-
mieścia: Olszana i Rajki. Dawny dom dzie-
dziców murowany, z bramą wjezdną murowa-
ną. Domy w mczku porządnie zabudowane,
pokryte czerwoną dachówką; sklepy, śród ryn-
ku, murowane. W 1856 L. liczyły ludności
męskiej płci 3116, żeńskiej 3213. Jest tu fa-
bryka cukrowa. Grunt urodzajny. Majętność
w lasy zamożna. Trakt, który idzie z Umania
do Winnicy na L., włościanie nazywają szla-
kiem ,„naliwajskim* a także „kozackim* lub
„bałaksyńskim.* Między mczkiem L. a wsią
Kalnikiem jest mogiła, którą „Soroką* nazywa-
ją; lubo do połowy rozkopana, należy do naj-
większych mogił w Ukrainie. Ed. Rulikowskt.

Linciszki, wś włośc, nad rz. Degutką, pow.
lidzki, 5 okr. adm., od Lidy o w. 45, od Ej-
szyszek 31, dm. 7, mk, katol, 78 (1866).

Linda, os. nad rz. Lindą, pow. łęczycki,
gm. Chociszew, par. Ozorków, odl. od.Łęczy-
cy w. 15; dom I, mk, 4. |
Linda al. Zenda, dok. Linde, wś włośc.,

pow. chełmiński, na bitym trakcie chełmińsko-
fordońskim, zaledwie pół mili od Chełmna,
śród wyżyn praw. brzegu Wisły. Obszaru li-
czy mr, 752, bud. 14, dm. 6, katol. 37, ewang.
41. Par. Starogród, szkoła Watorowo, poczta
Chełmno. Wieś ta oddawna istniała i od po- 'czątku, wyjąwszy cząsy krzyżackie, wraz z cR=
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łym kluczem starogrodzkim do biskupów cheł-
mińskich należała. Jeszcze r. 1670 wizytacya
Olszowskiego pisze: wś L., własność biskupia,
w par. starogrodzkiej. Nieco późniejsze źródła |-
kościelne donoszą, że dobra te zapisane zostały
na uposażenie seminaryum duchownego w Cheł-
mnie. ;W końcu jest pewna wiadomość, że pp.
benedyktynki w Chełmnie wieś tę posiadały,
nie wiadomo tylko, którego roku albo jakim
sposobem nabytą. R. 1761 zapisują akta ich
klasztorne: ze wsi L. gburzy dają czynszu zł.
380. Po okupacyi rząd pruski zajął tęwieś i
wydał potem na własność osadnikom. Chwalą
tu dobre gospodarstwo mleczne i hodowlę za-
rodowych owiec. Ks. F.
Linda (niem.) 1.) wś, pow. lubański, ma

kościół par. ewang. Do L. należą attynencye
Lindenfeld i Lindenhóh nad granicą czeską.
2.) Ł., os. do Hammerstadt, pow. rozbórski.
3.) ., por. Zindau, F. S.

Linda, rz., dopływ Bzury, ma źródło na
terytoryum wsi Luómierz. Inaczej zwana Z4-
dzianka (0b.). Por. Jedlicze, Kopce, Krzemień,
Lindau (niem.), 1295 r. Zunda, wś, pow.

kożuchowski, ma kościół filialny par. Neustaed-
tel, a częściowo należy do par. Popschiitz, Do
L. należy młyn Wilkermiihle.
Lindaw, po niem. Zżadchen, wś na dolnych

Łużycach, w pow. kalawskim. dz YW.
Linde (dok.), ob. Zinda, Lipnica, Lipiogóra,
Linde (niem.), ob. powo, Linia, Linie, Lip-

ka, Lipski młyn.
Linde (niem.) 1.) majątek prywatny, pow.

szczycieński, st. p. Szczytno w Prusach wśch.,
nowa osada, która na dużej specyalnej mapie
Reymanna nie jest zaznaczona. 2.) L., folw.,
pow. gierdawski, st. p. Grierdawy.
Linde (niem.) al. Griinlinde, folw. i przys.

do Schimmelwitz, pow. trzebnicki.
Lindebuden (niem.), ob. Zipowe budy.
Linden (niem.), łot. Daugawas-mujża, dobra,

pow. zelburski w Kurlandyi, par. Ascheraden.
Linden (niem.), wś, pow. gnieźnieński, ob.

Lindery. 2.) Ł., leśn., pow. obornicki, ob.
Lipka i Boruszynko. :

Linden (niem.) 1.) 1360 r. Zindeńow, wś,
pow. brzeski na Szląsku, par. Brzeg, ina ko-
ściół paraf, ewang. i przystanek dr. żel. mię-
dzy Brzegiem a Olawą, o 6.5 kil. od Olawy.
Do L. należy osada Pammel (Pammeln al.
Bammeln). 2.) L., wś, pow. bolesławski, par.

_ Liehtenwaldau, z 08. karczemną Strass. 3.) IL.,
wś, pow. głogowski, par. Tschepplau. Do dóbr
L. należą folwarki; Birkwitz, Linderei, Mor-
genstern i Steinitz, i
Łinden (dok.), ob. Zdpa i Lipowo, |
Lindenau (niem.), kol. niemiecka, pow. cie-

szanowski, należy do gm. Lipowca (ob.), o 26
kil. na płd.-wsch. od (ieszanowa. Łomy ka-
mieni młyńskich. Filiał par. ewang. Reichau.  
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Łindenau (niem.); ob. Zandenowo.
Lindenau (niem.), Zindenaw (dokum.), ob.

Linowo.
Lindenau (niem.), 1.) wś kościelna i dobra

zwana „,L. bei Braunsberg*', o 11 kil. od Bruns-
berka, na gruntach piaszczysto-gliniastych,
Ma 291 mk. ewang. Park założony przez b.
dziedzica ks. Holstein-Beek. 2.) L., wś i do-
bra ryc., pow. gierdawski, st. p. Friedenberg.
3.) L., wś ios., pow. labiewski, st. p. Grold-
bach. 4.) ., wś, dobra i os., pow. królewiee-
ki. Jest tu st, dr. zel. i st. poczt. zwana „,,L.
bei Koenigsberg in Pr.* 5.) Ł., wś, pow.
fyszhuski, st. p. Powayen.
Lindenau (niem.) 1.) wś, pow. grotkowski,

1360 r. zw. Zindenow, na granicy b. księstw
nissańsko -grotkowskiego i ziębickiego; 171
bud., 204 dm., 1310 mk., 137 os., 5349 mr.
ziemi, browar, młyn; kościół z pięknemi boa-
zeryami i kalwaryą, szkoła. Olawa, rzeka, ma
swoje źródła na gruntach L. Par. L. dek. pacz-
kowskiego, 1869 r. miała 2470 katol., 23 ewan.
2.) Ł., r. 1298 Zandinowe, wś, pow. kamieno-
górski, par. Liebau i Gruessau, do 1810 wła-
sność cystersów w Griissau. F. 8.
Lindenau (niem.), al. Zingen, wś zniemczo-

na, pow. wojerecki, nad Polśnicą, najbardziej
na zachód wysunięta na Szląsku miejscowość,
pod 31?”28 18 dłg. g. F. Kościół paraf,
ewang., szkoła, piękny zamek, majorat rodzi-
ny zu Lynar.
Lindenberg (niem.), 1.) ob. Zśpowa góra.

2.) L., ob. Lipiogóra. 3.) ., leśn., ob. Lipia»
góra. 4.) L., majątek chełm., pow. reszelski,
st. poczt. Reszel w Prusach wsch, w odległ.
1 kil. od miasta powiat., ma obszaru 176 ha.:
roli ornej i łąk 134, łąk 9, pastw. 10, lasu
20, nieuż. 3 ha.; czysty dochód z roli dochodzi
do 13860 mrk. Mleczarnia i cegielnia. Ę.) Ł.,
dobra prywatne, pow. szczycieński, st. poczt.
Szczytno, nowa os. 6.) IL., kol., pow. ostródz-
ki, st. poczt. Olsztynek. 7.) Ł., folw., pow.
ostródzki, st, poczt. Ostróda. 8.) L.., dobra,
pow. wystrucki, st. p. Aulowoehnen. 9.) L.,
folw., pow. świętosiekierski, st. poczt. Balga.
10.) I., os., pow. królewiecki, st. p. Lindenau.
11.) L., os., pow. fyszhuski, st. p. Thierenberg,
Lindenberg (niem.), lenny folw. w komen-

dzie Groerisseifen, pow. lwowski.
Lindenbruch (niem.), os. do Chyloni, pow.

wejherowski, przy trakcie bitym gdańsko-wej-
herowskim, w okolicy lesistej. !
Lindenbrunnen (niem.), os., pow. lidzbar-

ski, st. p. Dobre miasto.
Lindenburg (niem.), wś, pow. wyrzyski,

ob. Kosowo.
Lindenbusch (niem.), 1.) ob. Wierzchlas.

2.) IL., leśnic., pow. wystrucki, st, p. Bersch-
kallen,
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Lindenbusch (niem.), 1424r. Zinden Possch,
wś, pow. lignicki, par. Lignica, piękne położe-
nie, nad rz. Czarną, pomnik z r. 1817 na pa-
miątkę bitwy pod Kacbachą i pomnik Bliichera,
Lindendorf (niem.), 1.) ob. Zipowo. 2.) L.,

wś, pow. nizinny, st. p. Neukirch. 3.) L., wś,
pow. welawski, st. p. Welawa.

Lindenfeld (niem.), niemiecka kol. w pow.
lwowskim, 29 kil. na płd. ode Lwowa, 12 kil. |.
na płd. wsch. odsądu powiat. w Szczereu, tuż
na płd. zach. od urzędu poczt. w Brodkach. Na
płn. zach. leżą Dobrzany, na płn. wsch. Brod-
ki, na płd. wsch. Łubiana, na zach. Demnia
w pow. żydaczowskim i Horbacze w pow.

lwowskim (należące do r. 1882 do pow. rudec-
kiego). Wody płyną na płd. do Żubrzy. Na
granicy zach. wznosi się jedno wzgórze do 320
m. W r. 1880 było 143 mk. wyznania prote-
stanekiego, sprowadzonychz nad Renu za cza-
sów Józefa LI. Par. ewang. w Dornfeld. Ni-
zina, w której ta osada leży, ma raczej pozór
ogrodu, zarosłego drzewami owocowemi, prze-
platanego łąkami, (Rkp. Ossol. Nr. 1825).
Ob. Zubiana. - : Lu. Dz,

Lindenfeld (niem.), ob. Kleszczewo.
Lindenfeld (niem.), ob. Zinda, pow. lu-

bański.

Lindenhoeh (niem.), ob. Zinda, pow. lu-
bański,
Łindenhof (niem.), 1.) folw. dóbr Runde,

pow. bowski w Kurlandyi, par. Bowsk. 2.) L.,
folw. dóbr Schoedern, pow. i par. Iłłukszta.

Lindenhof (niem.), 1.) folw., pow. plesze-
wski; 1 dom, 24 mk.; należy do dom. Klenki.
2.) Ł., dom., pow. krobski, 549 mr. rozl.; 4
dm.; 47 mk.; 38 ewang., 9 katol.; 8 analf,
Poczta, tel, i st. kol. żel. w Rawiczu o 3 kil.

Lindenhof (niem.), 1.) ob. Zapniczki. 2.) IL.,
08. do Człuchowa, pow. człuchowski, 4 bud,,
2 dm., 1 katol,, 14 ewang. 3.) LL., dobra,
pow. kościerski, obejmują roli ornej 156, łąk
3, pastw. 6, lasu 50, nieuż. 3, ogółem 218.41
ha, obszaru, Por. Czarnocińskie piece. 4.) IL.,
ob. Przewóz, pow. kartuski.
Lindenhof (niem.), 1.) al. Kerneuschienen,

wś, pow. darkiemski, st. poczt. W. Karpowo.
2.) IL., 08., pow. morąski, st. p. Zalewo. 3.) L.
al. Haderwaldhaus, o8s., pow. frydlądzki, st. p.
Domnowo. 4.) L., 0s., pow. wystrucki, st,
p. Berschkallen. 5.) Ł., dobra, pow. kłajpedz-
ki, st. p. Immersatt. 6.) L., wś, pow. króle-
wiecki, st. p. Lindenau. 7.) L., pow. lecki,
ob. Zripowydwór.
Lindenhof (niem.), folw. do Eckersdorf,

pow. kładzki,
Lindenhoff (niem.), 1.) os., pow. morąski,

st. p. Libsztat. 2.) IL., os., pow. Świętosie-
kierski, st. p. S. Siekierka,
Lindenkrug (niem.), ob. Kargowa.
Lindenkrug (niem.), 1.) dwie miejscowości,  
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pow. sztumski: a) włość z karczmą do Zaje-
zierza (Hintersee), nad jeziorem, bud. 4, dm.
2, katol.] 3, ewang. 10. Par. Sztumska wś,
szkoła Podzamcze sztumskie, poczta Sztum.
b) szkoła do Klecewka, w okolicy lesistej,
przy granicy pow. kwidzyńskiego, dom 1, ew.
6. Par. Straszewo, poczta Ryjewo. 2.) L.,
os. pod Gąbinem,

„. Lindenmedie (dok.), ob. Zakmedie,
Lindenmiihle (niem.), 1.) al. Zindenruk,

młyn do Rauschwitz, pow. głogowski, 2.) L,
młyn do Goerisseifen, pow. lwowski.
Lindenow (dok.), ob, Zdnden.
Lindenowo, 1.) niem. Zindenau, wś włośc.,

pow. malborski, nad Lindenowską łachą, śród
Żuław malborskich. Obszaru liczy włók 128,
gbur. 18, zagr. 13, katol. 213, ewang. 223,
men. 6, dm. 33. Par. Tannsee, szkoła w miej-
seu, poczta Mausdorf; odległość od Malborka
1*/, mili, WŚ L. powstała na wykarczowanym
lesie. Pierwszy znany przywilej wydał Karol
z Trewiru, mistrz wielki krzyżacki, r. 1321.
Zniemczeni tutejsi mieszkańcy skłonniejsi byli
do luteranizmu. Pierwszy pastor luterski Scheil
przybył tu r. 1620. 2.) I., wś, pow. ostródz-
ki, przy granicy pow. malborskiego, na pustej
ziemi dawniejszej saskiej, nowo założona przez
Piotra Leskiego i towarzyszów po r. 1321.
Około r. 1414 mieszkali w L. Aleksander i
Piotr. R. 1477 przeszło L. w posiadanie Kost-
ków. Później zachodzą tu Janoszycowie i Lin-
denowscy. Ob. Kętrz., Ludność polska w Pru-
siech, str. 279, 297, 305, 306. K. PF.
Lindenruh (niem.), 1.) jeden z 18-stu folw.

dóbr Lignica. 2.) £., ob. Zdndenmiżle.
Lindenstadt (niem.), przedmieście, pow.

międzychodzki, ob. Zsdpowiec, Lipa.
Lindenthal (niem.), wś, pow. inowrocław-

ski, ob. Krusza Duchowna,
Lindenthal (niem.), 1.) ob. Gołębiewo. 2.) .,

wś, pow. ragnecki, st. p. Rautenberg. 3.) Ł.,
08., pow. królewiecki, st. p. Lindenau. 4.) L.,
08. karczemna pod Reszlem.
Lindenvorwerk (niem.), folw., pow. prą-

dnieki, należy do Prądnika.

Lindenwald (niem.), dom., pow. wyrzyski,
ob. Wąwelno,

Lindenwald (niem.), posiadłość gburska,
pow. malborski, w lesistem położeniu przy
granicy pow. sztumskiego. Obszaru obejmuje
włók 32, gbur. posiadł. 1, zagr. 58, kat. 251,
ewang. 119, bapt. 6, dm, 60. Par. Dąbrowa,
szkoła w miejscu, poczta Malbork, dokąd odle-
głość wynosi | milę. Do większych posiadaczy
zalicza się tu Emil Hinz z obszarem ha. 161.
Lindenwalde (nieńn.), ob. Zipowo.
Lindenwerder (niem.), kol., pow. chodzie-

aki, ob. Lipna Góra.

Lindenwerder (niem.), 1.) oe. do Jastrc-
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wia, pow. wałecki, r. 1870 założona.
08., pow. morąski, st. p. Zalewo.

Linderei (niem.), ob. Zdaden, pow. gło-
gowski.

Linderode (niem.), ob. Zindroz.
Linderówka, część wsi Siółko, pow. pod-

hajecki.
Lindery, niem. Zdnden, wś, pow. gnieźnień-

ski; 4 dm., 61 mk.; 58 ewan., 3 katol.; Hanalf.
Najbliższa poczta, telegraf i stacya kolei żel.
w Czerniejewie.

Lindewiese (niem.), 1370 r. Zyndenweże,
wś, pow. nissański, par. L., o pół mili od Op-
persdorf; 89 bud., 170 dm., 1061 mk., 138 os.,
3737 mr. ziemi, młyn, wiatrak, 2 olejarnie,
browar, gorzelnia; kościół paraf. z r. 13800.

— Lindewiese (niem.), ob. Zżpowa na Szląsku
austryackim.
Lindhard (niem.), 1409 r. Zynthart, wś,

pow. lubiński, par. Kaltwasser.
Lindhof (niem.), ob. Zipnica.
Lindicken (niem.), wś, pow. ragnecki, st.

p. Willkischken. 2.) LL.., wś tamże, st. p. Bud-
wethen. 3.) L., wś, pow. wystrucki, st. p.
Aulowoehnen. 4.) L. al. Endruscheiten, wś,
pow. piłkalski, st. poczt. Lasdeny. 5.) L. al.
Gross-Paszuiszen, wś tamże, st. p. Szyrwinty.
Lindinowe (dok.), ob. Zdndenau.
Lindmansdorf (niem.), wś, pow. braniew-

ski, st. p. Lichtenau.
Lindmuehle (niem.), ob. Schwedlich, pow.

grotkowski.
Lindorf (dok.), ob. Zipowe budy.
Lindów 1.) wś, pow. błoński, gm. Pieka-

ry, par, Osuchów; 267 mk. 2.) ., kol., pow.
częstochowski, gm. Lipie, par. Danków, 0 43
w. na płn. od Częstochowy, ma szkołę począt-
kową, 55 dm., 260 mk., 448 mr. ziemi włośc.,
9 mr. do osady karcz. należącej. Br. Ch.

Lindroz, niem. Zinderode, wś w zniemczo-
nej części dolnych Łużye, w pow. żarowskim.
Lindwald (niem.), dobra, pow. braniewski,

st. p. Frauenburg.
Łindwurmmiihle (niem.), młyn wodny do

Ober-Panthenau, pow. niemczyński.
Lindziszki, wś, pow. szawelski, gm. wiek-

szniańska, 15 osad, 54 dzies. wybornej ziemi.
Line (niem.), ob. Zdnie.
Line, niem. Zeine, wś w zniemczonej części

dolnych Łużyc, w pow. lubińskim. 4.J. P.

Linfitz (niem.), ob. Zśnowiec.

Lingauer-See (niem.), dosyć znaczne jez.
w płd. części pow. licbarskiego; tuż nad jezio-
rem leży wioską Lingnau.

'Lingen (niem.), ob. Zindenau.
Lingen (niem.), wś, pow. kłajpedzki, st. p.

Proekuls.

Lingi, wś włośc., nad bezimienną strugą,
pow. oszmiański, 3 okr. adm., od Oszmiany

2) L,
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o w. 55, od Dziewieniszek 20; dm, 5, mk, ka-
tolików 58 (1866).

Lingie, dwór rząd, i wś, pow. rossieński,
par. girdyska.

Lingieniszki, wś, pow. rossieński, par. koł-
tyniańska.

Linginka, mała rzeczułka w pow. boryso-
wskim, tuż na granicy pow. orszańskiego, po-
czyna się około wsi Masałaje, płynie w kie-
runku południowym wiorst prawie 3 i wpada
dorz. Bóbr z prawej strony. A. Jelski.

Linglack (niem.), wś. pow. reszelski, st. p.
Bisztynek.
Lingmiany, ob. Zyngmiany.
Lingnau (niem.), wś, pow. lidzbarski, st. p.

Dobremiasto.
Lingowskiszki, folw., pow. szawelski, par.

szawkiąńska, 1 włókę rozl., należy do Karola
Rodowicza.

Lingwaniszki, wś, pow. nowoaleksandrow-
ski, gmina bachmacka.
Lingwarowen (niem.), ob. Zęgwarowo.
Lingwart, niem. Zengward, węg. Lengvdrd,

wś w hr. spiskiem (Węg.), w dystrykcie le-
wockim, na zach. od Lewoczy, na płn. od go-
ścińca wiodącego z Czwartku do Lewoczy, gra-
niczy od wsch. z obszarem Lewoczy, od płn.
z Hradyskiem i Wilkowcami, a od zach. i płd.
z Drawcem. Wzniesienie wsi 613 m. (szt. gen.).
Należy do par. łac. w Czwartku. W miejscu
jest kościołek filialny pod wezw. ś. Jerzego.
Liczy 215 dusz, między niemi 195 rz.-katol.,
15 nieun., 5 żyd. Istniała na początku XIV
w. (1312 r.). Fejer wspomina o niej pod na-
zwą Zandvdr, Br. G.

Linhartowy al. Zenariowy (ob.), niem. Gep-
persdorf. Jest tu par. katol. i szkoła ludowa.

Linia, wś, pow. warszawski, gm. Góra,
par. Nowydwór.

Linia, zaśc. szlach., pow. dziśnieński, 3 okr,
adm., o 67 w. od Dzisny, 1 dom, 7 mk. (1866).

Linia, folw., należy do dóbr Ewersmuj-
ża (ob.).

Linia, niem. Zdnde, wś włośc., pow. wejhe-
rowski, przy granicy Pomorza i pow. kartu-
skiego,o4i pół mil od Wejherowa. Obszaru
włók 215, gbur. 54, zagr. 4, katol. 402, ew.
35, dm. 59, szkoła. Parafia Strzepcz, poczta
Mirachowo. Por. Zyne, Kś. F.

Linie, por. Dobrzyń, t. II, 88.

Linie 1.) niem. Ziene, 0s., pow. babimoski, 1
dm., 17 mk.; należy do gm. Kargowy. 2.) L.,
folw., 2 dm., 12 mk.; należy do dom. Kargo-
wy. 3.) Ł., niem. Zinde, wś, pow. bukowski,
21 dm., 254 mk., 91 ew., 163 katol., 39 analf.
4.) L., dom, i gm., 2796 mr. rozl.; 2 miejsc.:
a) L., dom.; b) Algier, folw.; 9 dm., 185 mk.,
31 ew., 154 katol., 55 analf.; gorzelnia paro-
wa. Poczta i tel. we Lwówku o 6 kil., st. kol.
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żel. w Nowym Tomyślu o 18 kil.; własność
Stanisława NStablewskiego. M. St.

Liniec, st. p. w pow. newelskim,
Linietz (niem.), ob. Zyniec.
Linieja, Zania, ob. Fwersmujża.
Liniewicze, zaśc. w południowej stronie

powiatu ihumeńskiego, przy gościńcu handlo-
wym mińsko-słuckim, pomiędzy Starzycą i Pe-
reszewską Słobodą, nad rzeczką Starzycą, do-
pływem Wyni, ma osad 22, w glebie lekkiej;
miejscowość dość lesista; okr. polie. użdzieński,

- par. katol. użdzieńska. Al. Jelski.
Liniewiec, ob. Zdnowiec.
Liniewko 1.) niem. Ziniewken, dobra ryc.,

pow. starogrodzki, w lesistej okolicy nad małą
strugą, tworzącą zaczątki rzeki Motławy,
ćwierć mili od stacyi kol. żel. w Swarożynie.
Obszaru liczy roli ornej hekt. 190, łąk 8,
pastw. 25, lasu 100, nieuż. 4, wody 8, ogółem
obszaru hekt. 341, katol. 33, ew. 48, dm. 6.
Parafia Lubiszewo, szkoła Wętkowy, poczta
Starogród, dokąd odległość wynosi 1*/, mili;
obecny dziedzic Klemens freiherr von Paleske
ze Swarożyna. R. 1590 posiadała te dobra
Kat. Wojanowska. BR. 1656 d. 10 sierp. zra-
na przybyło tu 19 zakonników cystersów i 5
laików, uchodząc przed Szwedami, z Peplina;
przez całą noc lasami i polami Śpieszyli się,
żeby dojść do Gdańska. W L. ukryli się w le-
sie, by nie zdradzić tajemnej ucieczki. Nie-
mały popłoch wszczął się między nimi, gdy
przypadkiem czterech konnych Szwedów prze-
jeżdżało drogę. Wszyscy się rozbiegli. Ale
na szczęście Szwedzi ich nie spostrzegli. O 3
godz. ruszyli ojeowie z lasu i bez przypadku
stanęli pod wieczór w Gdańsku. 2.) L., niem.
Liniewken, dobra rycer., pow. kościerski, nad
jeziorem, o 2 mile od Kościerzyny Obszaru
2090 mr. (315 hekt. roli ornej, 20 ha. łąk, 121
pastw., 54 lasu, 2 nieuż., ogółem 518.66 ha.),
2 działy szlach., 9 gbur., 97 katol,, 46 ew., 16
dm. Parafia Garczyn, szkoła Sobącz, poeżta
Nowa karczma, Kś. F,

Liniewo, samotne śród błot niedostępnych
jezioro w pow. pińskim, w obrębie gminy cho-
tynickiej, w okolicy wsi Rozdziałowicz, ma
obszaru około 15 mr. Al, Jelski.

Liniewo, pow. prużański, st, dr. żel. mosk.-
brzeskiej, między 'Tewlami a Berezą, o 67 w.
od Brześcia. Właściwie: Zdnówka. Por. Zi-
nowa,
Liniewo 1.) niem. Gr. Zdniewo, dok. Zenevo,

„Leniwe, ryc. dobra i wś włośc., pow. kościer-
ski, nad jeziorem, na bitym trakcie kościersko-
zblewskim. Obejmuje Liniewo Małe i Ro-
goźno, obszaru mr. 5115, gbur. 5, katol. 303,
ew. 1389, dm. 29. W miejscu jest szkoła i
karczma, parafia Garczyn, poczta Nowa karcz-
ma. Odległość od Kościerzyny 2 mile. L.,
ako rycer. dobra liczą osobno obszaru hekt. 
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783.04. R. 1883 nabył je od Blumhofia Que-
dner z Berlina za 360000 marek. R. 1224
Świętopełk II potwierdza, jako ojcieć jego
Mestwin darował pp. norbertankom w Żuko-
wie z tej wsi rocznie 5 miar (urnas) miódu.
Ob. dr. Perlbach, Pommer. Urkunden. Ma tu
być urządzona stacya kol. żel. projekt, ko-
ściersko-pszczółkowskiej. 2.) L.-Małe, niem,
Kl. Liniewo, folw. do rycer. dóbr Liniewa,
pow. kościerski, opoda!. traktu bitego kościer-
sko-zblewskiego. K. F.

Linin, wśi folw., pow. grójecki, gm. i par,
Czersk. W 1827 r. wś rząd. 10 dm., 82 mk,
Według Tow. Kred. Ziems. folw. L. (z wsia-
mi: L., Wineentów, Karolina, Ludwinów, Ale-
ksandrów i Józefów) rozległy mr. 107: grunta
orne i ogr. mr. 36, łąk mr. 42, pastw. mr. 15,
nieuż, i place mr. 4, w osadzie wieczysto SĄ,
szowej mr. 10, bud. mur, 1, z drzewa l. WŚ
L. osad 14, z grun. mr. 296; wś Wincentów
osad 16, z grun. mr. 336; wś Karolinów osad
6, z grun. mr. 87; wś Ludwinów osad 2, z grun.
mr. 24; wś Aleksandrów osad 6, z grun. mr.
78; wś Józefów osad 12, z grun. mr. 123.

Liniscza (dok.), ob. Zisewo.
Link (?), folw. nad rz. Hożą, pow. augu-

stowski.
Link, mały zaśc. w południowej stronie

powiatu ihumeńskiego, w okr. polic. uździeń-
skim, w parafii katolickiej uździeńskiej, 0-
podal rzeki Starzycy i traktu handlowego
mińsko-słuckiego; grunta lekkie, Al. Jel,

Linkajcie, wsie, pow. szawelski: 1.) gm.
gruździewskiej, 66 osad, 484 dzies, ziemi. 2.)
L., gm. radźwiliskiej, 28 osad, 200 dzies, zie-
mi. 3.) L., gm. janiskiej, 18 osad, 48 dzies.
ziemi. J. Godl.
Linkańce 1.) czyli Narwidziszki, wś, pow.

wileński, 3 okr. adm, 033 w. od Wilna, 6
dm., 87 mk., ztego 18 praw., 69 kaątol. 2.)
L., zaśc. szlach. tamże, | dom, 9 mk. katol.
8.) L., drugi zaśc. tamże, 1 dom, 5 mk. katol.
(1866).
Linkau (niem), wś i dobra ryc., pow. fy8sz=

huski, st. p. Girmo.
Linkehnen (niem.), dobra rye., pow. we-

lawski, st. p. Lindenau pod Królewcem.
Linken (niem.) 1.) ob. Zdnkż. 2.) L., dobra

rye., pow. królewiecki, st. p. Waldau.
Linkenau (niem.), wś i folw., pow. morąski,

st. p. Maldeuten.
Linkenmiihle (niem.), os., pow. fyszhuski,

st. p. Drugehnen.
Linker (dok.), ob, Ząkorz.
Linki, wieś nad rzeką Wiszniewką, pow.

oszmiański, 4 okr. adm., 48 w. od Oszmiany,
7 dm., 58 mk., z tego 29 prawosł., 29 katol.
(1866).

Linki, niem. Zinken, dok, r. 1380 Zynken,
ryc. dobra, pow. sztumski, przy granicy Prus
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wschodnich. Obszaru roli ornej zajmuje hekt.
215, łąk 87, pastw. 2, lasu 25, nieuź. 7, wody
2, ogółem obszaru hekt. 400; bud. 15, dm. $,
katol. 57, ew. 70. Parafia Krasnałąka, szkoła
Sztembark, poczta Stary Kiszpork.  Dziedzie
Augustyn Beyffarth. Utrzymuje się znaczna
melkarnia na 40 krów rasy najwięcej krzyżo-
wanej holenderskiej. Wś L. oddawna nale-
Żała do obszernych dóbr sztembarskich. Jest
to osada prastara. Pierwotnie nazywała się:
pole Broidin, przez Prusaków pogańskich upra-
wiane. R. 1258 wdowa Udalgardis nabyła
prawem chełmińskiem 18 włók od Konrada
z Broidin. Od początku XVIII wieku posia-
dają tę wś Zakrzewscy. R. 1660 odkupił ją
od nich Schack von Wittena. Ob. Schmitt,
Gesch. des Kreises Stuhm, str. 252.

Linkischken (niem.), wś, pow. gołdapski, |
st. p. Gołdap.

Linkiszki, wś, pow. rossieński, par. szy-
łelska,

Linkiszki, zaśc. szlach., pow. święciański,
2 okr. adm., o 20 w. od Swięcian, 1 dom, 16
mk, katol. (1866).
Linkorn (dok.), ob. Ząkorz.
Linków al. Budy Pokrzywińskie, kol., pow.

rawski, gm. Wałowice, par. Kurzeszyn. Ma
12 dm., 78 mk., 207 mr. ziemi.
Linków 1.) mko, pow. poniewieski, o 57

w. od Poniewieża, o 48 od Szadowa, nad Kro-
ja, 500 mk., szpital, szkoła, st. poczt., 72 dm.
Wielki jarmark 16—24 lipca, Paraf. kościół
katol. M. B., 1503 wzniesiony z muru kosztem
obyw. Katarzyny de Żejmis. Na ementarzu
kaplica drewn. z r. 1815. Parafia katol, deka-
natu Janiszki: dusz 6770. Kaplica w Łaba-
rach. 2.) L., dwór, pow. kowieński, par. czer-
wonodworskiej, na praw. brzegu rzeki Wilii,
od Kowna w. 2; zabudowania dworskie muro-
wane; niegdyś ten majątek należał do jezuitów
kowieńskich; po kasacie tego zakonu nabył go
Fergis, od którego kupił Milanowski; dziś po-
zostaje w ręku jego córki Bożenny z Milanow-
skich Dunajewskiej; obszaru posiąda wł. 80,
dwa młyny; z czasów władania jezuitów po-
zostaje ogromny kościół, dziś część takowego
przemieniono na mieszkanie, a od strony wiel-
kich drzwi zrobiono lamus.
Linkówek, ob. Kalnica, pow. rossieński,

Por. Kroże, t. IV, 720.
Linkowiec 1.) dwór pryw. w pow. rossień-

skim, nad Krożentą, o 47 w. od Rossien, z kae
plicą katol. parafii Kroże; własność Przewło-
ckiego, 2.) Ł., dwór nad Linkówką i Nie-
Wiażą, na praw. brzegu ostatniej, pow. ponie-
wieski, okr. police. nowomiejski, par. Krakinów,
między Krakinowem a Surwiliszkami, o 37 w.
0d Poniewieża, 30 mieszk., gorzelnia i młyn
(1859). Była własność Syruciów, Prozorów,
Zawiszów. Był tu młyn i jedyna w całej

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt, 52.
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Źmujdzi hamernia. 38.) L., dobra, pow. ponie-
wieski, b. majątek rządowy, pojezuicki, 659
dz. gruntu, 19 dzies. nieużytków. Dziś wła-
sność Podoleckiego.

Linkówka, rz., lewy dopływ Niewiaży,
uchodzi powyżej rz. Abeli, pod Linkowcem.
Linkowo, por. Kowale, pow. trocki.
Linkowszczyzna, folw. rząd, nad jez. Głę-

bokiem i Ciecierką, pow. dziśnieński, 3 okr.
adm., o 49 w. od Dzisny, 2 dm., 31 mk,, z tego
4 prawosł., 27 stąroobrz. Urząd gminy prze-
grodzkiej. Była to królewszczyzna (1866).
Linksmokalnie (Zinkiemokalnie), wś, pow.

maryampolski, gm. i par. Pilwiszki; odl. 24
w. od Maryampola. W 1827 r. było tu 2
dm., 19 mk. (wieś rząd.); obecnie 2 dm., 17
mieszk,

Linkuhnen (niem.), wś i dobra, pow. ni-
zinny, st. p. Jędrzychów.

Linmorgi 1.) wś, pow. maryampolski, gm.
Michaliszki, par. Płutyszki; odl. 25 w. od Ma-
ryampola, ma 4 dm., 54 mk.; w 1827 r. wś
rząd. 1 dm., 19 mk. 2.) L, wś, pow. ma-
ryampolski, gm. Gudele, par. Skrawdzie; odl.
22 w. od Maryampola, ma 9 dm., 64 mk.
W 1827 r. wś rząd. 2 dm., 29 mk. Br. Ch.
_Linne 1.) wś i folw., pow. turecki, gm, Ko-

wale Pańskie, par. Dobra (Łaski, Lib, ben. I,
402), odl. 18 w. od Turku; własność Skórzew-
skich. Ma 227 mk., dm. 18. W grudniu 1769
była tu bitwa konfederatów barskich z rosya»
nami (Szaniawski z Drewiczem); poległych
było 500 konfederatów, a między nimi Mikołaj
Jabłkowski. Do dziś są resztki mogił w czę-
ści już rozoranych. Ob. Dobra (t. II, 65)i
Długawieś warcka, 2.) Iu., wś, folw. i rumunek,
pow. rypiński, gm. Czermin, par. Sadłowo.
Leży o 5 w. od Rypina, we wzgórzystem po-
łożeniu. Ma 317 mk. (150 męż., 167 kob.), 20
dm., z tych 2 mur., 40 osad włośc., powierzch-
ni mr. 827; w tej liczbie 107 mr. należy do
włośc.; przy wsi znajdują się: wiatrak, karcz-
ma, kuźnia. Kol. rumunki Linne posiada 10
dm., 10 osad, 53 mk., 246 mr.; w tej liczbie
222 mr. roli. W1827 r. było tu 31 dm., 169
mk. L. istniało już w 1367 r. Br. Ch.

Linnica, jez. w pow. lidzkim, rozległe 14
dzies,; brzegi górzyste, porosłe lasami, Wy:
pływa z niego rzeczką t. n., na której jest
młyn. Por. Uła, W. S.
Linnowen (niem.), ob. Zónowo,

- Linnowitz (niem.), ob. Zinowiec, pow. lu-
bawski. |

Lino, ob. Zejno.

Linoff (dok,), ob. Zdnowo.
Linogiry, dobra, pow. poniewieski, pod sa-

mą Remigołą, Do 18638 r. własność Gtąbro-
wicza. J.K. G.

Linomary, zaśc. rząd., pow. wileński, 4

16
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okr. adm.,, o 48 w. od Wilna, 3 dm., 24 mk.
katol. (1866). Por. Bystrzyca (1, 510).
Linów 1.) Stary i Nowy, wś nad rz. Wisłą,

pow. opatowski, gm. Lasocin, par. Trójea. Le-
ży na krawędzi wyniosłego brzegu doliny
Wisły; odl. od Opatowa 31 w. Posiada młyn
wodny i fabrykę znanych w kraju całym płu-
gów, wyrabianych według pomysłu właści-
ciela L., Romana (Cichowskiego. W 1827 r.
było tu 79 dm., 451 mk.; obecnie jest gruntu
dworsk. 2400 mr., włośc. 232 mr., dm. drew.
51, mur. 2, mk. 477. Opis fabryki R. Cichow-
skiego przez J. K. Gregorowicza w ,„Kłosach*
t. 15. W XV wieku L. należał do par. w po-
bliskim Zawiehoście i był dziedzictwem Jana
Linowskiego h. Rawa. Istniała również w po-
bliżu Linowska Wola, zwana obecnie L. Nowy
(Dług. I, 196 i IT 494), Według Tow. Kred.
Ziemsk. dobra L. składają się z folwarków: L.
Górny, L. Dolny i Góry. Rozl. wynosi mr.
2609; folw. L. Grórny: grunta orne i ogr. mr.
398, łąk mr. 42, lasu mr. 628, nieuż. i place
mr. 31, razem mr. 1094, bud. mur. 1, z drze-
wa 18; folw. L. Dolny: grunta orne i ogr. mr.
458, łąk mr. 157, pastw. mr. 196, wody mr.
6, lasu mr. 145, nieuż. i place mr. 74, razem
mr. 1036; bud. mur. 2, z drzewa 12; folw.
Góry: grunta orne i ogr. mr. 193, lasu mr.
279, nieuż, i plące mr. 7, bud. z drzewa 7; pło-
dozmian po folwarkach zaprowadzony 7-mio, 8
i 14-polowy. WŚ L. osad 40, z grun. mr. 202.
2.) IL., wś włośc., pow. kozienieki, gm. Susko-
wola, par. Sucha, od Kozienic odl. 23 w.
Gruntu 555 mr., 36 dm., 271 mk. W 1827
r. wś rząd. 9 dm., 62 mk.
Linow (dok.), ob. Górale.
Linowa, dobra, pow. prużański, okr. polic.

szereszowski, o 22 w. od Szereszowa, o 180 od
Grodna, o 7 w. od Prużany, o 8 w. od stacyi
Linówka drogi żel. brzesko-moskiewskiej (prze-
zwanej Liniewo). Z wsiami L., Horodniany,
Słonimce, Olszany, Zahorze, Smolany, Po-
dziensienie, Worotne, Zaniewicze, Obsze, nale-
żały do ekonomii prużańskiej; przedane Trębi-
ckiemu, do wnuka którego i dziś należą. Mają
3800 dzies. rozl. WF a
Linowe al. Zinowo, dok. Zynojfen, nazywało

się kiedyś jezioro przy Boguszewicach poło-
żone, w pow. grudziąskim. R. 1425 Paweł
von Russdorf, mistrz w, krzyżacki, uczynił za-
mianę z Henrykiem z Bąkowa, podług której
zamiast wsi jego dotyeliczasowej Boguszewice
z jeziorem Linowe i młynem, w obwodzie wte-
dy radzyńskim, ustąpił mu wś Orle w rogo-
zińskim obwodzie leżącą wraz z jez. Czyste

i lasem Somoszyn. Ob. Frólich, Gresch. des
Kreises Graudenz, str. 234.

Linówek, os. włośc., pow. kozienicki, gm,
Tczew, par. Zwoleń, od Kozienice w. 28, Uruntu  mr. 30, dm, drew. 2, mk. 10.
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Linówek 1.) folw. do Linówca, pow. lu-
bawski, nad strugą Wel; bud. 3, dm. Ż, katol.
59. Paralia Grodziczno, szkoła Wólka, poczta
Lubawa. Dziedzice Feliks Kaweczyński. 2.)
L., niem. Zinoweg, włośc. wś, pow. starogrodz-
ki, w okolicy lesistej i piaszczystej, przy gra-
nicy pow. chojnickiego, o 5 mil od Starogrodu.
Obszaru mr. 836, gbur. 4, zagrodn. 13, dm.
19, katol. 96, ew. 12. Parafia i poczta Śliwi-
ce, szkoła Osieczno. Kś, F.
Linowiec 1.) wś, pow. mogilnicki, 11 dm.,

85 mk., 13 ew., 72 katol., 32 analf. Cegielnia.
Kościół katol. paraf. dekan. gnieźnieńskiego
św. Michała (Łaski, Lib. ben. I, 200). Poczta
w Orchowie o 5 kil., tel. w Grembicach o 11
kil., st. kol. żel. w Mogilnie o 19 kil. 2.) Ł,
dom. tamże, 1978 mr. rozl., 4 miejsc.: a) L.,
dom.; folwarki: b) Mlecze; e) Kosakowo; d)
Przybroda; 29 dm., 349 mk., 34 ew., 315 kat.,
62 analf. Własność Aleksandry Zakrzew-
skiej. M. St.
„Linowiec 1.) al Ziniewiec, niem. Zienfitz,

włośc. wś, pow. starogrodzki, na bitym trakcie
starogrodzko-skarszewskim, przy granicy pow.
kościerskiego, podług dok. nad jeziorem, które
się zwało Linowiec. Obszaru liczy mr. 3078,
gbur. 13, zagr. 10, katol. 200, ew. 172, dm.
37. Parafia Kokoszki, szkoła w miejscu, poczta
Starogród, dokąd odległość wynosi 1 milę.
W XIIIi XTV wieku L. był własnością ryce-
rzy zakonnych joanitów, nadaną im przez
pomorskich książąt. R. 1359 Henning von
Wartenburg (przezwany Starogród), komtur
joamitów w Starogrodzie, poświadcza, jako
jego poprzednik Jan von Vorkfeld wystawił
był pierwszy przywilej dla tej wsi; włók było
wtedy 50, prawo chełmińskie; sołtys Piotr
Wojciech otrzymał 3 wł. wolne, 4 przeznaczo-
ne były dla proboszcza. Od reszty włók po
15 latach wolnych dawać nam będą po 3 wiard.
iQ kury. Sądzić miał prawo sołtys mniejsze
przekroczenia aż do 4 szelągów, od których
dostawał grosz trzeci; większe przewinienia
wyłącznie do komtura należały. Nadto po-
bierał sołtys połowę czynszu z karczmy, miał
wolne łowy na zające w granicach wsi, a coby
ubił z większego zwierza, jednę czwartą odda
na zamek, W jeziorze Linowcu wolno mu
ryby łowić ku własnej potrzebie. Ponieważ
później znalazł się we wsi nadmiar 10 włók,
roku wspomnionego 1359 nazwany komtur
Henning wystawia nowy przywilej, prawa
wszystkie dawniejsze jako i powyższy przy-
wilej swojego poprzednika potwierdzając; jako
granicę oznaczył wtedy między innemi: od
Wierzycy do drogi grzymysławowej, do drogi
starogrodzkiej, do drogi do Orchau (?), napo-
wrót do Wierzycy. Kościół dawniej w L.
istniał, nie wiadomo kiedy na pewno założony,
wspominany pierwszy raz w powyższym przy-
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wileju z r. 1859; prob. posiadał 4 włóki,
z ezego wnioskować należy, iż był to kościół
parafialny. Czynszowe księgi krzyżackie z r.
1487 wyraźnie to potwierdzają, w których
czytamy krótki zapisek: Lienfitz-Pfarre. Z za-
pisku tego wynika nadto, że kościół tutejszy
pomienionego r. 1487 jeszcze istniał, Kiedy
zaginął, nie wiadomo, ale stało się to zapewne
w następnych zaraz wojnach krzyżackich, po-
nieważ w XVI wieku nawet w regestrze u wi-
zytatorów biskupich więcej nie zachodzi. W r.
1702 ani znaku nie było po kościele; tylko
krzyż stał jeszcze na jego miejscu. O włó-
kach kościelnych pisze wizytacya Szembeka
biskupa, że je rozebrali skarszewscy starosto-
wie. Ob. Varia acta w archiwum w Peplinie
i Utracone kościoły w dyec. chełmińskiej. 2.)
L., niem. Zinowitz, wś włośc. i rycer. dobra,
pow. lubawski, nad strugą Pęchra (Pęcherz)
do Welu uchodzącą: a) rycer. dobra i wś, razem
zajmują obszaru mr. 38796, bud. 69, dm. 31,
katol. 556, ew. 15; osobno rycer. dobra wraz
z przynależnym folw. Linówek liczą obszaru
ornej roli hekt, 304, łąk 52, pasów. 9, nieuż.
5, wody 15, ogółem obszaru hekt. 385; przy
tych dobrach jest gorzelnia, młyn wodny ice-
gielnia; hoduje się bydło rasy holend. i bydło
tuczone sprzedaje; dziedzic Feliks Kaweczyń»
ski. Parafia Grodziczno, szkoła Wólka, poczta
Lubawa. Przy wsi znaleziono toporek staro-
żytny, który się przechowuje u dziedzica; b)
włośc. wś, obszaru liczy mr. 1901, bud. 54,
dm. 28, katol. 211. Parafia, szkoła i poczta
w Kurzętniku. Od dawna wieś ta wraz z ca-
łym kluczem kurzętnickim należała do dóbr
stołowych kapituły chełmińskiej, Po oku-
pacyi przez rząd pruski zabrana i następnie
wydana na własność osadnikom, 3.) ., niem.
Linowietz al. Lynowiiz, rycer. dobra, pow. cheł-
miński, przy bitym trakcie chełmińsko-wą-

_ brzeskim, 17/, mili od Chełmna, nad małem
jeziorem, Obszaru liczy ornej roli hekt. 306,
łąk17, pastw. 10, nieuż. 9, wody 4, ogółem
obszaru hekt. 347; bud. 22, dm. 9, katol. 138,
ew. 26. Parafia Wabcz, szkoła w miejscu,
poezta Lisewo, dziedzie Ryszard kaabe; ow-
czarnia zarodowa; wyprzedaż tuczonego by-
dła, «20 RB
Linowiec, jez. w dobrach Kazimierz (III,

924), pow. słupecki.
Linowiec, dok. Zynofz, nazywało się da-

wniej jezioro w pow. grudziąskim, leżące opo-
dal wsi Boguszewice, w obwodzie radzyńskim.
beenie na mapach pod tą nazwą nie jest po-

dane, Por. Linowe.
Łinowitz (niem.), ob. Zinówek i Dinowiec.
Linówka, ob. Zdniewo.
Łinówka, strumień, ob. Rokiżna,
Linówko, jez., ob. Kołpaki, pow. olsztyński.
Linowo 1.) wś kościelna i włościańska  
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(dok. Lindenaw, Dyndenaw), pow. grudziąski,
st. poczt. Linowo szłąch, Ma areału 2749.19
mr.; r. 1866 było tam dm. 103, mk. 389, i to
260 ew., 111 katol.; podatek od gruntów wy-
nosił 321 tal., od budynków 32 tal. Szema-
tyzm dyecezalny z r. 1867 podaje o L. następ.
wiadomości. Parafia linowska należy do de-
kanatu radzyńskiego i liczy 850 dusz. Kościół
pod wezw. Ś. Michała Archanioła jest patrona-
tu rządowego. Przy kościele jest bractwo
trzeźwości, założone 21 lut. 1855 r. W skład
parafii linowskiej wchodzą następ. wioski:
wś Linowo liczyła 1867 r. 106 dusz, Rychno-
wo 10) dusz, Swiecie 55 dusz, Buchwałd 46
dusz i Linowo szlach. 96 dusz. Katol. szkoły
nie ma w L.; 8 katol. dzieci uczęszcza do ew.
szkoły w Buchwałdzie; 17 do ew. szkoły w L,,
Il do ew. szk. w Świeciu, a 7 także do ew.
szk. w Rychnowie. Kościół linowski należy
do najstarszych w dyecezyi chełmińskiej, zo-
stał bowiem już r. 1259 zbudowany. Stoi na
stromym pagórku i jest od dołu aż do góry
murowany z gładkich kamieni polnych, wcale
nie ciosanych. Miał on przedtem tylko 4 ma-
łe okienka na południowej stronie, dziś jest
ich tąm więcej, a owe stare 4 zostały znacznie
powiększone. Wszystko to wskazuje, że ko-
ściół ten, podobnie jak inne, służył pierwo-
tnie celom obronnym, że był niejako twierdzą,
do której się w cząsie niebezpieczeństwa mie-
szkańcy chronili. Potwierdza to zdanie także
kanonik Strzesz, który w swej wizytacyi z r.
1667 zakrystą kościoła nazywa: „,receptacu-
lum confugientium cum frumentis et utensilibus
grassante milite.* (Ciężka i niska wieża z ce-
gły została dopiero w XVI wieku do kościoła
przybudowana staraniem Jana Dąbrowskiego,
starosty radzyńskiego. Warto także wspo-
mnieć o znajdującym się w kościele rzadkim
zabytku sztuki złotniczej. Jest to rzeźbiona
z drzewa figura Matki Boskiej z dzieciątkiem
Jezus na ręku, 1'/, stopy wysoka. Matka Bo-
ska pokryta jest z przodu powłóczystą suknią
z kutego srebra misternej niezawodnie gdań-
skiej roboty, z XVII wieku pochodzącej; prze»
guby wykładane są sztucznie złotem. Nie
mniej ciekawe są szczegóły, które o historyi
Linowa zestawił Froehlich w swej hist. pow.
grudziąskiego (str. 197 — 200). Pierwotny
przywilej dla L. wystawił r. 12938 w. mistrz
krzyżacki Meinhard von Querfurt przez kom-
tura radzyńskiego Hartunga, nadając sławetne-
mu sołtysowi z Radzyna Grobelinowi 60 włók
na prawie chełmińskiem: „„exposuimus honesto
viro Grobelino, seulteto de Redino, ad locandum
jure Culmensi in villa Lindenaw sexaginta
mansos, infrą lącum Alden (t.j. Mielno) et
infra granicies villae Starkenberg et infra bona
Boguschin.* Sołtys i jago spadkobiercy mieli
posiadać dziesiątą włókę, a więe 6 włók, wol-
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nych od wszelkiego czynszu, prócz tego karcz-
mę i sołectwo (tabernam et officium seultetiae).
Od kar sądowych miał pobierać trzecią część,
a drugie dwie części miały wpływać do kasy
zamku radzyńskiego. Kościołowi parafialnemu
przypadło mocą tegoż przywileju 6 włók; po-
siądacze reszty 48 włók zostali zobowiązani po

upływie ośmiu lat odstawiać do zamku radzyń-
skiego co rok na Zielone Świątki od włóki 2
kury i pół grzywny (,„dabunt annis singulis
pro censu dimidiam marcam denariorum et
duos pullos nostrae domui in Redino*'). Gdyby
się miało wykazać, że granice wyżej określone
obejmują więcej jak 60 włók, natenczas ma się
sołtysowi i od tych włók należyć kaźda dzie-
siąta; od reszty zaś mieli posiadacze płacić ten
sam czynsz, jak od wyżej wymienionych 48.
Prócz tego miał sołtys i jego spadkobiercy
mieć prawo rybołóstwa w pobliskiem jeziorze
Mielnie, ale tylko dla swego użytku i małemi

- narzędziami (,,„ad suam coquinam cum modicis
instrumentis*). Datum in Redino anno Dni
1293 octavo calendas Oetobris. Z przywileju
tego wynika, że L.. jest prastarą osadą polską,
bo istniała już przed r. 1293 jako wieś,
której starożytność wykazują także odosobnio-
ne urny, które tam już nieraz znaleziono.
Dalszych wiadomości o L. dostarczają nam
zakonne księgi szkodowe (Schadenregister) z r.
1414, według których przed wojną we wsi
było 78 włók osadzonych; był tam i kościół
murowany i wszystko w dobrym znajdowało
się stanie. Po wojnie atoli pozostało tylko 7
gburstw z zabudowaniami, reszta zgorzała, i
kościół uległ wówczas po części zniszczeniu;
monstrancya iinne drogie naczynia kościelne
także zaginęły. (Cała szkoda wynosiła 1900
grzywien. Przywilej wsi wtedy też zaginął
igdy wskutek tego powstały spory co do
czynszu, udał się sołtys Piotr do Malborga i
odebrał od w. mistrza Michała Kiichmeister 6
stycz. 1422 r. nowy zapis. Według rejestrów
krzyżackich z r. 1435 było wtedy wewsi tylko
40 włók osadzonych i karczma, a 1446 r. 69.
Za, polskich rządów nadaje wojewoda chełmiń-
ski i starosta radzyński de Lusianis r. 1539
karczmarzowi Marcinowi Korańczykowi karcz-
mę i należące do niej 3 dawniej puste włóki,
wolne od robocizny i tłoki (ab angawiis et la-
boribus), z obowiązkiem płacenia rocznie 4
grzywien i 2 kur od włóki do zamku radzyń-
skiego. Miało mu także przysługiwać prawo
rybołówstwa w jez. Mielnie trzy razy w ty-
godniu. Jednemu z poprzedników Korańczyka,
karczmarzowi Tomaszowi Grzywnie, nadał był
ten sam starosta de Lusianis prawo warze-
nią piwa w karczmie. Przywilej ten spalił się
podczas zaburzeń wojennych, dla tego r. 1543
został odnowiony. Oba dokumenta potwier-
dził król Zygmunt r. 1550 i 1548; i odpis wy-  
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stawionego przez w. m. Michała Kiichmeister
przywileju uwierzytelnił król własnoręcznym
podpisem w sierpniu 1541 r., a Zygmunt III
na prośby ówczesnego dziedzicznego sołtysa
szląchetnego Andrzeja Zalińskiego 12 lip. 1610
r. na nowo go zatwierdził. Z r. 1639 prze-
chował się przywilej wybraniecki, nadający
dwom lemanom po 2 włóki pod zwykłemi
warunkami. Później zwolnił król August TI
ówczesnych dwóch lemanów: Bogumiła Giese
i Jana Hinz od służby zbrojnej, ale zobowią-
zał ich za to płacić rocznie 100 f. na utrzyma-
nie żołnierza kwarcianego. Kiedy r. 1667
kanonik Strzesz z rozkazu bisk. Olszowskiego
wizytował dyecezyą chełmińską, zastał kościół
w L. wprawdzie staraniem Jana Dąbrowskie-
g0, starosty radzyńskiego, odnowiony, ale ko-
munikantów było ty!ko 40. Że przedtem we
wsi była i szkoła, wnioskuje Strzesz stąd, że
jeszcze wówczas znajdował się tam tak zwany
ogród szkólny; stary szpital był całkiem
zniszczony. Do probostwa należało 6 włók,
ale proboszcza podówczas nie było; pastory=
zacyą zajmowali się okoliczni księża z kolei.
Inna wizytaącya z r. 1789 donosi, że r. 1782
skradziono w kościele wszystkie srebrne na-
czynia; dalej, że włościanie płacili mesznego 15
korcy żyta i tyleż owsa, a właściciel dóbr
szlacheckich linowskich po 10 korey od każde-
go z tych gatunków; i wreszcie, że szkoły we
wsi nie było dla braku funduszów na opłace-
nie nauczyciela. Mocą recesu z d. 23 marca
1881 r. nadał rząd pruski 10 włościanom, t. j.
Pawłowi Giese i towarzyszom 57 wł. 21 mr.
1119 pr. kw., które dotychczas posiadali tyl-
ko w wieczystej dzierżawie, na własność i
zwolnił ich od robocizny i tłoki. Za to mieli
teraz płacić rządowi czynszu rocznie 274 tal.
29 sbr. 4 fen. i na żądanie 43 korcy żyta, za-
miast którego mogli dać i pieniądze, korzee po
20 sbr. rachując. 26 czerwca 1841 r. zamienił
rząd czynsz zbożowy na podatek pieniężny,
licząc korzec żyta po 1 tal. 15 czerwca 1852
r. zamieniono całą daninę na rentę amortyza-

cyjną; 23 marca 1840 r. nadał rząd lemanom
w Linowie 78 mr. i 91 pr. kwadr. na obsza-
rze wyciętego buchwałdzkiego lasu za zaku-
pnem wynoszącem 51 tal. i rocznym czynszem
w kwocie 9 tal. 10 sbr. 2.) Ł., niem. Ad/.
Lindenau, majątek szlach., graniczący ze wsią
t.n., pow. grudziąski, ma obszaru 612.20 ha.,
mianowicie: roli or. i ogr. 560.19, łąk 33.74,
pastw. 6.96, nieuż. 9,49, wody zajmują 1.82
ha., czysty dochód z gruntów wynosi blisko
11000 mrk. Właścicielem jest obecnie niemiec
Fugen. Bieler, Tamże jest st. poczty i kolei
grudziąsko-jabłonowskiej, Par. katol. wś Mel-
no, par. ewang. Radzyn; szkoła jest w Melnie.
R. 1868 było tam 23 dm., między tymi 9 pry-
watnych, 156 mk., 58 ewang., 98 katol.; po-
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datek od gruntu wynosił 334 tal., od budyn-
ków 12 tal. Kiedy ta posiadłość została odłą-
czoną od wsi i nabrała prawa dóbr szlachec-
kich, niewiadomo, W XVII w. dzierżył te
dobra Marcin Waclewski, a r. 1687 byli dzie-
dzicami bracia Adam i Bartłomiej Grzywna;
dla tego nazywał się ten majątek wówczas
„Linowo Grzywnowszczyzna', która to nazwa
zachowała się u ludu i później, chociaż r. 1689
odziedziczyli te dobra Czapscy. Po okupacyi
pruskiej podzielono przy spisywaniu ksiąg
hypotecznych r. 1788 tak wś jako i majątek
szląch. na 8 części: na L. szlach. czyli Grzy-
wnowszczyznę, na dziedziczne sołectwo czyli
Kubaczyznę i na wś włośc. Linowo. Pierwsze
dwa majątki posiadali wówczas bracia Czap-
scy, Tomasz i Paweł; dobra szlach. obejmowa-
ły 15 włók, których wartość wynosiła 10000
fi. Prócz starego dworu były tam także
zabudowania gospodarcze, browar z drzewa
i 6 chałup czynszowych, a nad drogą do
Brodnicy prowadzącą stała karczma i jeszcze
jedna chałupa czynszowa; 15 morgów zajmo-
wała mała brzezina. Ponieważ właściciele ro-
ścili sobie prawo warzenia piwa i wódki, są-
downictwo i wolne polowanie, a nie mogli na
to pokazać żadnego przywileju, dla tego wszczął
się spór między Czapskimi a fiskusem. Rząd
utrzymywał bowiem, że te dobra szlacheckie
należały pierwoćnie do ststwa radzyńskiego i
że Czapscy posiadali je dawniej tylko jako sta:
rostowie. Proces toczył się 3 lata od r. 1792—
1795 przez trzy instancye; wypadł atoli na
niekorzyść rządu. Do dziedzicznego sołectwa,
Kubaczyzną zwanego, należało 1783 r. 9 wł;
szacowano je na 3000 fi Reskryptem z d. 14
czerwca 1858 r. została ta posiadłość przyłą-
czoną do powyż wymienionych dóbr szlachec-
kich, przez co obszar tychże wzrósł do 1847
mr. i101 pr. kwadr.; 22 lut. 1854 r. rozporzą:
dziła władza, że dobra szlach. miały się odtąd
nazywać po niem. Lindenow dla odróżnienia
od wsi, która swą dawną nazwę zatrzymała,

8.) Ł., niem. Zeynaw (dok. Zeynow, Dynaw),
wś na Warmii, należąca dawniej do kapituły
warmińskiej, pow. olsztyński, par. katol. W.
Bartołty, st. poczt. Olsztyn (Allenstein). Roku
1857 mk. 207. WŚ ta jest przeważnie polską.
23 maja r. 1348 zapisuje kapituła ,„fidelibus
nostris Theodorico Dangil Willun panstlen Jo-
niken octo mansos circa lacum Lynaw* pod
zwyczajnemi warunkami. Dalej daje mu pra-
Wo rybołówstwo na swoją potrzebę „in lacu-
bus nostris in exteriori solitudine'* i prawo po-
lowania „in extrema nostro solitudine more
aliorum pruthenorum*, Zagłówne ma wynosić
0 grzywien i po 5-ciu latach wolności będzie

od każdych 4-ch włók zobowiązany do stawie-
nią jednego jeźdźca ze zbroją; prócz tego będzie
Pomagał przy budowaniu warowni. Datum et  
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actumjin Bertingen (Bertąg). (Ob. Cod. dipl.
Warm. II, str. 118). R. 1476 27 czerw. Enoch
z Kowalek, proboszcz katedralny, nadaje na
prawie chełm. Mikołajowi Kopcowi 24 włók
we wsi L., z których, gdy jeszcze nie były
puste, czyniono 6 służb pruskich, celem zało-
żenia wsi danniekiej, mającej zatrzymać da-
wniejsze nazwisko. Sołtys otrzymuje 2 włóki
i rybołóstwo w jeziorze Cukulnia. (Ob. Kętrz.,
O ludn. pols. str. 548). Z r. 15754. 22 stycz,
datuje przywilej na wystawienie karczmy w tej
wsi. R. 1656 było pustych 1'/, wł. R. 1864
dm. 24, mk. 226, którzy wszyscy są katolicy
i mówią po polsku. 4.) I., dok. Zinof, Zei-
ne, Leynau, Wagilsdorf, Weigilsdorf, wś, pow.
szezycieński, na prusko-luter. Mazurach, przez
osadników polskich założona i trzymana, st.
poczt. Szezytno. Ma 47 włók rozl. R. 1387
Konrad Zóllner von Rothenstein, mistrz w.
krzyżacki, nadaje Maciejowi i Staśkowi, bra-
ciom, 20) wł. między jeziorami saskiem a Kli-
nem na prawie chełm. i pozwala je dzielić na
dwa działy ale nie więcej. R. 1426 nadaje
Szymon Wagil (t.j. Wagilewicz) z L., pani
dziedzic dóbr linowskich, wiernemu Marcino-

wi, synowi Pawła Bartosza z Trelkowa (Tril-
kow t. j. Gr. Schón-Damerau), celem lokacyi
wsi dannickiej, 4 wł. sołeckie na prawie cheł-
mińskiem, z których służyć mu winien po ko-
niu wartości 4 grzyw. Świadkami byli Paweł
Sąd (Pawel Samd) i Olbrycht. Ob. Kętrz,,
Lndn. polska w Prus., str. 387, 388. Wolni
osadzeni w L. (freie) mieli dawniej obowiązek
pomagać przy budowie zamków krzyżackich;
r. 1586 przejęli za to przewóz książęcej poczty
(Postfahr). Ob, Tóppen, Gresch, Masurens, str.
3139. Trudno jednak wiedzieć, czyby to była
wś tego samego powiatu, ponieważ Tóppen
bliższego położenia nie podaje. R. 1857 było
tu 385 mk, 5.) Ł., niem. Zinnowen, wieś,
pow. gołdapski, st. poczt. Dubeningken, wła-
sność fiskalna. Kś. F.
Linowskie jez. w pow. gołdapskim, por.

t. II, 668.
Linsen (niem.), wś, pow. mielicki, par.

Ober-Frauenwaldau.
Lińsk, folw. w pow. ihumeńskim, własność

Okołowa, ma obszaru 636 mr. A. Jelski,
Lińsk al. Zyńsk, dok. Lynsk, Lynski, wś,

pow. świecki, w okolicy lesistej i piaszczystej,
blisko granicy pow. chojnickiego. Obszaru li-
czy mr. 4968, bud. 154, dm. 72, katol. 428,
ewang. 50. Parafia i poczta Śliwice, szkoła
w miejscu. Za krzyżaków istniały dobra we
wsi L., dziedzie pełnił 1 służbę wojenną kon-
ną. W początkach XIV w. należał do L. także
Niewieścin, jak podaje z ksiąg krzyżackich
R. Wegner (Kreis Schwetz), który to dodatek
zdaje się innej wsi L. wymagać, aniżeli naszą,
odległa, przy Sliwicach położona. R. 1442
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zachodzi dziedzic tejże wsi (Otto Łyński,
W wojnie z Polską policzono strat poniesio-
nych w obudwu dobrach 600 mrk.  Kś.F,

Lintupka, ob. Zyniupka,
Liny, ob. Zyny.

Linyna, Zinynka (rus.), ob, Lenina.

Linzvorwerk (niem.), folw. do Zapplau,
pow. górski. :

Liona (?), wś szlach., nad Lioną, pow. tro-
eki, 2 okr. adm., 47 w. od Trok, 5 dm., 69 mk.
katol. (1866).

Lip..., por. Liep..., Lipp...
Lipa, nazwa znanego drzewa, które, obok dębu,

zarówno swą wielkością i pięknością, jak lieznemi
pożytkami budziło poszanowanie pierwotnych, przed-
dziejowych pokoleń i nadało nazwę licznym osadom,
które chętnie zakładano śród lasów lipowych, przy
pojedyńczych grupach tych drzew, dostarczających
obok pożądanego dla pszezół pokarmu licznych usług
i korzyści swym kwiatem, korą, drzewem, z których

„ miano obuwie, sprzęty domowe, lekarstwo; stąd czy
to jako pojedyńczo stojąca lipa, ezy też jako gaj lipo-
wy (lipie, lipina, lipiny, lipnik), czy lipowe obszary
leśne (lipowiee, lipowo, lipno), zawsze drzewo to zwra-
cało na się uwagę, stanowiło rys charakterystyezny
osady tudzież wskazówkę oryentacyjną, Być mo-
że, iż przezwisko ludzkie Lipa, Lipka, dało początek
pewnej liczbie nazw; większość jednak takowych mo-
Żna uważać za pewną wskazówkę rozpowszechnienia
tego drzewa i poważania jakiem się cieszyło. Br. Ch.

Lipa 1.) folw., pow. brzeziński, gm. Brato-
szewice, par. Stryków (Łaski, Lib. ben. II,
391). 2.) Ł., wś, pow. jędrzejowski, gm. Sob-
ków, par. Chomentów. Leży w pobliżu szosy
kielecko-krakowskiej. W 1827 r. 24 dm,, 158
mk. Według Towarz. Kred. Ziems. dobra L.
składają się z folw. L. i Jawór, attynencyj:
Adamów i Karsy; wsi: L., Jawór i Karsy; od
rz. Nidy w. 3, rozległe mr. 13819: folw. L.
z attyn. Adamów i Karsy grunta orne iogr.
mr. 442, łąk mr. 25, pastw. mr. 13, lasu mr.
598, zarośli mr. 12, wody mr. 1, nieuż, i place
mr. 5, razem 1111, bud. mur. 14, z drzewa 7;
folw. Jawór grunta orne i ogr. mr. 166, łąk
mr. 34, nieuż. i place mr, 7, razem mr. 208;
bud. z drzewa 7. Folw. ten w r. 1881 oddzie-
lony został od dóbr L. WŚ L. os. 44, z grun.
mr. 262; wś Jawór os. 17, z grun. mr. 220;
wś Karsy os. 31, z grun. mr, 226. 3.) L., wś
i folw., pow. konecki, gm. Ruda Maleniecka,
par. Lipa (Łaski, Lib. ben. I, 512—597), odl.
20 w. od Końskich. Posiada kościół par. zało-
żony pierwotnie w 1129 r.; erekcya parafii
w 1580 r., obecny ma drewniany z 1761 r.
fund. Ign. Strzembosza. W 1827 r. było tu 32
dm,, 245 mk.; obecnie 63 dm., 446 mk., 481
mr. ziemi włośc. i 277 dwor. Par. L. dek. ko-
necki 2906 dusz. Według Tow. Kred. Ziems.
dobra L.-Maleniec składają się z folwarków:
Ruda Maleniecka, L., Młotkowicee, Dębe, Mie-
dzierza i Koliszowy; attynencyj: Maleniec,
Cieklińsko, Cis, Budy, Barak i Dąbrówka.  
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Rozległ. ogólna dominialna wynosi mr. 16360:
grunta or. i ogr. mr. 1089, łąk mr. 513, pastw.
mr. 77, lasu mr. 14207, zarośli mr, 12, wody
mr. 164, nieuż. i place mr. 259, w osadach
młynarskich i karczemnych mr. 13, bud. mur.
39, z drzewa 135, ubezpieczonych od ognia na
rsr. 74590; płodozmian po folw. 4: 9- 10-i 12-
polowy; fabryki: wielki piec, pudlingarnia,
walcownia, odlewnia, warsztaty mechaniczne,
walcownia blachy, gwoździarnia, fabryka ło-
pat, sztyftów i okuć zwyczajnych do drzwii
okien, cegielnia zwyczajna i cegielnia z pro-
dukcyą cegły ogniotrwałej, młyn wodny; po-
kłady: rudy żelaznej, gliny ogniotrwałej i tor-
fu; tz. Czarna i inne strugi przepływają, for-
mując stawy. Wś Maleniec os, 41, z grun. mr.
65; wś rrembienice os. 31, z grun. mr. 255;
wś Koliszowy os. 51, z grun. mr. 622; wś Dę-
by os. 31, z grun. mr. 397; wś Miedzierza os.
58, z grun. mr. 533; wś Świńków os. 10, z gr.
mr. 55; wś Wólka os. 9, z grun. mr. 147; wś
Kawenczyn os. 13, z grun. mr. 36; wś Maty-
niów os. 20, z grun. mr. 279; wś Lipa 0s. 43,
z grun. mr. 4/5; wś Młotkowice os. 56, z grun.
mr. 488; wś Cieklińsko os. 32, z grun. mr. 83;
wś Szkucice os. 29, z grun. mr. 324; wś Grresz-
czyn 05, 4, z grun. mr. 77; wś Hucisko os. 14,
z grun. mr. 139; wś Cis os, 10, z grun. mr.
lll; wś Ruda os, 64, z grun. mr. 188; wś Wy-
szyna 08, 16, z grun. mr, 116; wś Strażnica
08. 16, z grun. mr. 145; wś Budy os. 4, z grun.
mr. 27. 4.) Ł., wś ifolw., pow. kozienieki,
gm. Maryampol, par. Głowaczów, odl. 18 w.
od Kozienice. W 1827 r. było tu 15 dm., 126
mk.; obecnie 34 dm., 344 mk., 1009 mr. ziemi
dwor. i 476 mr. włośc. Według Tow. Kred.
Ziems. folw. L.-Głowaczów (z miasteczkiem
Głowaczów, wsiami: L., Budy Lipskie, Hele-
nówek, Helenów, Henryków, Wola Lipska,
Klementynów i Mała Wieś), od rz. Wisły w.
10, rozległy mr. 594: grunta orne i vgr. mr.
361, łąk mr. 56, pastw. mr. 24, lasu mr. 121,
nieuż. i place mr. 32, bud. mur. Ż, z drzewa
18; wiatrak, cegielnia, pokłady torfu. Mia-
steczko Głowaczów os. 138, z grun. mr. 696;
wś Lipa os. 41, z grun. mr. 476; wś Budy Lip-
skie os, 29, z grun. mr. 420; wś Helenówek
os. 8, z grun. mr. 120; wś Helenów os. 17,
z grun. mr. 299; wś Henryków os. 5, z grun.
mr. 106; wś Wola Lipska os. 27, z grun. mr.
351; wś Klementynów os. 11, z grun. mr. 232;
wś Mała Wieś os. 13, z grun. mr. 223. 5.) L.-
Krępa, wś nad rz, Krępianką, i L.-Miklasy, wś
ifolw., pow. iłżecki, gm. Lipsko, par. Krępa,
odl. 25 w. od Iłży, 7 w. od Wisły. L.-Krępa
w 1827 r. 22 dm., 171 mk.; obecnie 22 dm.,
178 mk., 1011 mr. dwor. i 224 mr. włośc.
Młyn wodny i tartak. L.-Miklas w 1827 r.
19 dm., 116 mk.; obecnie 23 dm., 159 mk.,
1588 mr. ziemi dwor., 214 mr. włośc.; szkoła



Lip

początkowa. Według Tow. Kred. Ziems. dobra
L.-Krępa z osadą młyn. Chojniak, attyn. leśną
Konstantynów, wsiami: L.-Krępa, Leopoldów,
Gruszczyn i Babilon w r. 1862 rozdzielone zo-
stały i hypotecznie uregulowane. Folw. L.-
Krępa lit, B z rozległością mr. 212; folw. Bo-
ży Dur z rozległością mr. 837; osada młynar-
ską Chojniak mr. 17. Lipa Krępa D mr, 15;
attyn. las Konstantynów mr. 288. Wś L.-
Krępa os. 18, z grun. mr. 220; wś Leopoldów
os. 7, z grun. mr. 138; wś Gruszczyn os. 14,
z grun. mr, 190; ws Babilon os. 14, z grun.
mr. 284. Folw. L.-Miklas (z wsiami L.-Mi-
klas, Anusin, Szymanów i Jelonek) rozległy
mr. 1588: grunta orne i ogr. mr, 462, łąk mr.
25, past. mr. 14, wody mr. 2, lasu mr. 1010,
nieuż. i place mr. 24, bud, z drzewa 1l. Wś
L.-Miklas os. 18, z grun. mr. 207; wś Anusin
os. 24, z grun. mr. 299; wś Szymanów os. 21,
z grun. mr. 347; wś Jelonek os. 21, z grun.
mr. 319. 6.) Ł., wś, pow. janowski, gm. i
par. Zaklików, na pograniczu galicyjskiem po-
łożona, od Lublina mił 9, od Janowa mil 2.
Przedłużenie tej wsi nazywa się (roliszowiec;
należy też do niej leśna osada Janiki. Należy
do ordynacyi hr. Zamojskich od czasu założe-
nia tejże. Położona śród lasów rozległych,
oprócz drzew iglastych obfitujących wlipy,
jesiony i inne drzewa liściaste. Widocznie na-
zwę swą otrzymała od lipy. W 1680 r. było
osad włośc. 110, oraz dymów dwor. 8 i 3 dm.
będące w posiadaniu straży celnej, której dwa
posterunki Brzuza i Goliszowiec znajdują się
na dwóch końcach tejże wsi. Ogólna ludność
męż. 446 i kob. 473; pod osadami włośc. grun-
tów mr. 1500, oraz folw. Tipa ma rozległości
200 mr. Folw. ten wpierw był wydzierżawia-
ny, od 1882 roku oddany na pomieszczenie i
uposażenie straży leśnej ordynackiej, Jest to
osąda bardzo dawna, założenie jej sięga XV
w. Ludność miejscowa, z powodu nieurodzaj-
nych piaszczystych gruntów, dawniej odda-
wała się myśliwstwu i bartnictwu, obecnie
z przemytnictwa ma główne utrzymanie, ku
czemu sprzyja położenie nadgraniczne. Rodzaj
tego zajęcia rozwinął siły i dzielność miejsco-
wego ludu, który też odznacza się bujnym
wzrostem i śmiałością, odróżniającemi go od
okolicznych włościan, oddanych przeważnie
rolnictwu. 7.) Ł., wśifolw., pow. przasny-
ski, gm. Jednorożec, par. Przasnysz, odl. o 11
w. od Przasnysza, ma 2 wiatraki i karczmę,
71 dm., 618 mk., 1587 mr. gruntu, 427 nieuż.
W 1827 r. wś rząd. 38 dm., 252 mk. Straż
leśna L. leśnictwa rząd. Przasnysz obejmuje
8324 mr. lasu. 8.) L., wś i folw., pow. cie-
chanowski, gm. Regimin, par. Koziczynek,
odl. © 9 w. od Ciechanowa (por. Ciechanów, I,
676); ma 14 dm., 223 mk., 828 mr. gruntu,
O nieuż, w tem 33 mr. włośc. Szkoła po-  
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czątkowa. Folw. L. rozległy włók 40, w tem
boru mięszanego włók 11; grunta w większej
połowie pszenne, łąk przeszło włóka, budynki
dobre i kompletne, w części wraz z dworem
murowane. Wś L. os. 23, gruntu mr. 25; wś
Leśniewo Dolne os. 16, gruntu mr. 20. 9.) L.,
wś, pow. sierpecki, gm. Raciąż, par. Krajko-
wo, odl. o 39 w. od Sierpca, ma 11 dm., 97
mk., 343 mr. gruntu, 5 nieuż., w tem 20 mr.
włościańskich, Folw. L. należy do Krajkowa.
10.) Ł., wś, pow. pułtuski, gm. Kleszewo,
par. Pułtusk. W 1827 r. wś rząd., 9 dm., 56
mk. Por. Górki, t. II, 715. 11.) L. (rumu-
nek), pow. ostrowski, gm. i par. Brańszczyk.
12.) L. (?), por. Klimczyce, Br. Ch.
Lipa 1.) wś i piękne dobra w pow. nowo-

gródzkim, w obrębie gminy i par. snowskiej,
w okr, police. sznowskim, nad rz. Snowką, o 10
prawie w. od stacyi Horodziej dr. żel. mosk.-
brzeskiej, tuż przy granicy pow. słuckiego po-
łożone. Wś ma os, 27. Folw., dawne dzie-
dzietwo starej rodziny Obuchowiczów, posiada
obszaru 2400 mr. w glebie wybornej; łąk do-
brych dostatek, młyny wodne, młyn wietrz-
ny, gorzelnia. Była tu kaplica katol. 2.) L.
Wysoka, wś w pow. nowogródzkim, nad rzeką
Snowką, w gm. snowskiej, ma osad 41 w gle-
bie dobrej, miejscowość bezleśna. 38.) L. Krzy-
wa, mały tolw. w pow. pińskim, przy lichej
drożynie wiodącej z Chojna do Żytniez, w eał-
kiem odludnej nizinnej miejscowości; okr. police.
lubieszewski. 4.) Ł., mały zaśc, poleski, we
wschod. stronie pow. borysowskiego, w okr.
polic. chołopienickim, nad rzeczułką wpada-
jącą do Bobra, ma osad 2, głucha miejscowość.
5.) IŁ., folw. nad małą rzeczułką w pow. miń-
skim, w okr. polie. kojdanowskim, w par. koj-
danowskiej, dziedzictwo Sławińskich, ma ob-
szaru 562 mr., miejscowość górzysta, gleba
dobra. A. Jelski,

Lipa, wś, pow. dubieński, ma kaplicę katol.
parafii Beresteczko.

Lipa górka, ob. Górna Kułwa.
Lipa 1.) Dolna i Górna (po rusku Zypa Dil-

na i Hirna), wś w pow. dobromilskim, 35 kil.
na płn. zach. od Dobromila, 8 kil. na płn. zach.
od sądu-powiat. i urzędu poczt. w Birczy, 22
kil. na płn. płn. wsch. od najbliższej stacyi ko-
lejowej w Załużu. Na płn, zach. leżą Jawor-
nik ruski i Źohatyn, na płn. wsch. Kotów, na
wsch. Rudawka, na płd. wsch. Malawa, na
płd. zach. Brzyżawa, na zach. Ułucz. Wzdłuż
granicy zach. płynie na małej przestrzeni pot.
Brzyżawka od płd, na płn. Płynąc w tym
samym kierunku wchodzi do wsi, następnie
skręca na płd. wsch. i wchodzi do Malawy,
gdzie przyjmuje nazwę Malawki. Od praw.
i lew. brzegu zasilają go pomniejsze strugi.
Zabudowania wiejskie są rozrzucone po całym

obsząrze i twerzą rozliczne części i grupy d 0-
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mów, jako to: Uapora al. Capura, Kiczary,
Kopanie, Kuzie, Lackie, Przysada, Ułuckie
i Wola (al. Morochów). W płn. zach, stronie
obszaru wznosi się Sucha góra do 475, w stro-
nie płd. zach. (apor do 477 m. Własn. więk.
ma roli ornej 604, łąk i ogr, 47, pastw. 97, la-
su 582; własn. mniej, roli ornej 1228, łąk i
ogr. 126, pastw. 349, lasu 43 mr. W r. 1880
było 1250 mk. w gminie, 13 na obsz.-dwors.
(160 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Birczy, gr.-katol. w miejscu,
dek. birczański, dyec. przemyś.; należą doniej:
Brzeżawa, Dobrzanka i Malawa. We wsi jest
cerkiew, szk, etat, jednokl., młyn i tartak. 2.)
L., wś w pow. dolińskim, 21 kil. na zach. od
Doliny, 18 kil. na płd, zach. od sądu powiat.,
urzędu poczt,, stacyi kolejo, i telegr. w Bole-
chowie. Na płn. leży Słoboda bołechowska,
na płn. wsch. Roztoczki, na płd. wsch. i płd.
Kalna, na zach, Łużki. Płn. narożnika wsi
dotyka pot. Kużanka. W płd., najwyżej wznie-
sionej części obszaru, nastaje na płn. stoku
gramicznego Gorganu, 1138 m. wysokiego,
pot. Lipa, dopływ Łużanki, i płynie na płn.; od
praw. i lew. boku zasilają go liczne, pomniej-
sze strugi, z których jedna, bezimienna, na-
staje także w płd. stronie obszaru, na płn. sto-
ku granicznej Jaworyny (1134 m.) i Przysłu-
pa (1041 m.); druga zaś, Roztoka, wchodzi
z Kalnej i płynie wzdłuż granicy Roztoczek
aż do połączenia się z Lipą, odkąd znowu Lipa
jest graniczną rzeką aż do swego ujścia do
Łużanki (554 m.). Zabudowania wiejskie leżą
w środkowej części obszaru, w dolinie Lipy:
na płn. od nich dochodzi Łomowata góra 767
m. a na wsch. Łysa góra 717 m. Włas. więk.
ma roli ornej 3, łąk i ogr. 6, pastw. 1, lasu
740; własn, mniej. roli orn. 99, łąk i ogr. 366,
pastw. 487, lasu 9 mr. W r. 1880 było 219

- mk. obrz. gr.-katol. Par. gr.-katol. w Słobo-
dzie. We wsi jest cerkiew. 3.) IL, karczma
na obszarze dwors. Smorze w pow. stryj-
skim. 4.) L., część Nowosiółki, pow. tłuma-
cki, Lu, Dz.
Lipa 1.) niem. Zichquasz, wś i gm., pow.

obornicki, 2 miejsc.: 1) L.; 2) Lipka, osada;
26 dm., 238 mk., 184 ew., 54 katol., 55 analf.
Bt. poczt. i kol, żel. Oborniki o 9 kil. Por.
Bagna. 2.) Ł., niem, Zdnden, leśnictwo, pow,
obornieki, należy do nadleśnictwa królewskie.
go Boruszynka, | dom, 11 mk. 8.) ., niem,
Liiepe, Ltpe, wś, pow. chodzieski, 43 dm., 397
mk., 246 ew., 134 katol., 17 żydów, 145 analt.
Najbliższa poczta i tel. w Szamocinie; st, kol.
żel. w Białośliwiu. Pod wsią wykopano z tor-
fu toporek brązowy. 4.) L., niem, Lipe, tolw.,
pow. gnieźnieński, 6 dm., 89 mk.; należy do
dom. Mielżynka. 5.) Ł., niem. Liippe- Colonte,
kolonia i gm., pów. obornicki; 133 dm. 325
mk,, 318 ew., 595 katol., 12 żyd., 354 anal.
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' Najbliższa poczta w Ludomach; tel. ist. kol.
żel. w Obornikach. 6.) L., por. Jaktorowo,
Grodzisko. 7.) Ł., niem. Lindenstadt, kolonia
w pow. międzychodzkim (7). M. Śl.
Lipa 1.) al. Lipe (Kętrz.), niem. Liep, dok.

arbur tilia, Lipa, Linden, osada rybacka do wsi
Kahlberg, gdzie są kąpiele morskie, pow.
gdański, na mierzei gdańskiej czyli Świeżej, na
brzegu zatoki świeżej. Ubodzy mieszkańcy
trudnią się rybołówstwem. Podczas lata nie-
raz tu sporo gości przemieszkuje za tań-
sze pieniądze, których w Kahlbergu umieścić
nie było można. Tak zwane dymy ku morzu
przedstawiają tu najrozmaitszych kształtów,
urocze nieraz, wzgórza piaszczyste, do 100
i więcej stóp wysakości dochodzące. Najwyż-
sza, osobno stojąca góra, Bloksberg, jest 1507
wysoka. Między tą górą a morzem ciągnie się
rozległa równina piaszczysta, najrozmaitszemi
kamyczkami pięknemi, niby kwiatami, gęsto
posiana: zowie się dla tego: Kamienna łąka
(Steinwiese), Miejsce to bywa często zwie-
dzane przez gości kąpielowych. Z góry jest
przepyszny widok tak na morze jako i na za-
tokę świeżą. Droga ku górze prowadzi przez
błoto krzewami porosłe. Na szczycie góry
sterczy sosna ogromna, sucha. Ob. Brandstiitter,
Landkreis Danzig, str. 232, Na początku
XIII wieku znajdowało się tylko wielkie drze-
wo lipowe, gdzie teraz wieś leży. Około r.
1220 książę Świętopełk II nadaje kupcom lu-
beckim ulżenia pewue w gdańskim handlu,
ustanawiając jako granicę dla okrętów rozcią-
głość brzegu morskiego aż do drzewa lipy
„usque ad arborem tiliae*, R. 1282 już tu
osada istniała i zowie się Lipa. Ob. Perlbach,
Pommerel. Urkundenbuch. 2.) IL., niem. Zip-
pa, dok. Dynde, 0s., pow. chojnieki, had wiel-
kiem jezior. Wdzidze; w piaszczystej i lesistej
okolicy, przy granicy pow. kościerskiego. Ob-
szaru liczy mr. 955, bud. 6, dm. 3, katol. 36.
Par. Wiele, szkoła Borsk, poczta Karsin. Mie-
szkańcy niemal wyłącznie trudnią się rybo-
łówstwem, które i ich i dobytek żywi. Wieś
L. za książąt i krzyżaków zaliczała się do
ziemi zaborskiej czyli Zaborni (Sabiersgebiet),
w komturyi i ststwie tuelolskiem. R. 1359
Zygfryd von Grerlachsheim, komtur tucholski,
wystawia pierwszy znany przywilej dla tej
wsi, którą zowie Lynde im Lande Ziborne;
włók było wtedy 38, sołtys nazywał się Hen-
tyk Gruby (Grube). R. 1388 Rudiger von El-
ner, komtur tucholski, zapisał tej wsi 1 włókęłąki na błotach zwanych Grosse Lotz, t. j.
wielka Łoza. Ob. Odpisy Dregera w arch.
w Peplinie, str. 122. 3.) ., niem. Lippe, 08.
do Blomfeldu, pow. kościerski. Kś, F.
Lipa Przednia i Tylna, niem. Hinter-Dtppa i

Vorder-I,, dwie wsie, pow. jańsborski, st. p.
Pisz i Turośl, 
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Lipa al. Zdpowa, niem. Leżpe, wś, pow. zię-
bieki, par. Krelkau. |
Lipa 1.) las w środkowej części Stebnika,

w pow. drohobyckim. Na płd. łączy się on
z lasem Baranicą a na płn. z lasem Posiczem.
W lesie tym nastaje pot. Woronka i płynie na
pła. do Słoniecy. 2.) Ł£., w płd.-zach, stronie
Korostowa w pow. stryjskim, na lew. brzegu
Kamionki, dopływu Orawy. Przez las płynie
kilka pot. do Kamionki, od płn. na płd., z któ-
rych najznaczniejszy potok Młynówka. Por.
Huta i Krzemieniec. Lm. Dz.

Lipa, znaczne wzgórze na płd. miasta Miko-
łajewa, w pow. bobreckim, pod 4193840”
wsch. dłg. g. F., a 49931 13” płn. sz. g.
Wzniesienie 355 m. Pe północnej i południo-
wej stronie szezytu wznoszą się na tej górze
fortyfikacye wojskowe. ZR Gy *
Lipa 1.) pot., bierze początek w obr. gm.

Brzyżawy, w pow. dobromilskim, płynie na
wsch. przez Brzyżawę, poczem zwraca się na

płn., tworząe granicę między Brzyżawą i Lipą,
a opłynąwszy w Lipie Dolnej wzgórze Capor
(477 m.) od zach. i pła., zwraca się na płd.
wsch. przez Lipę Dolną i w obrębie Malawy

uchodzi do Dobrzanki, dopływu Stopnicy. Dłu-
gość biegu czyni 10'/, kil. W górnym swym
biegu zwie się Brzyżawką (ob.) a w obrębie
Malawy także Malawką, którą to nazwę także
Dobrzance (ob.) przydają. 2.) IL., pot. górski,
wytryska w obrębie gm. Lipy, w pow, doliń-
skim, na północnych stokach Gorganu (ob. t. IL,
706, nr. 1) i Jaworyny, kilku strugami, pły-
nie na płn. dolinką górską, zamkniętą od wsch.
Łysą górą (772 m.), a od zach, Łomowatą górą
(767 m.), w której legła wś Lipa. Poniżej wsi
uchodzi z lew. brzegu do Roztoki, dopływu
Łużanki. Długość biegu niemal 4 kil. 3.) L.,
tąk zowią niekiedy rzekę Narajówkę (ob.),
w okolicy Kurzan, w pow. brzeżańskim. Ob.
Lipica. Br. G.
Lipa Gniła 1.) rz., wytryska w obrębie

gm. Lipowiec, w pow. przemyślańskim, po
wschodniej stronie wsi, na łączkach między-
wzgórzystych, u zach. stóp Wysokiej Góry
(406 m.) w pasmie Grołogór. Płynie zrazu
w kierunku zachodnim, po południowej stronie
wsi Lipowiec, a przyjąwszy z praw. brzegu
pot. Turówkę (Turę), zwraca się w krętym
biegu paśmistemi łąkami na płn. zachód, pod-
chodzi pod wś Młynowce, gdzie znacznym łu-
kiem wykręca się na płd. zachód, a od ujścia
pot. Dobrej przyjmuje kierunek południowy,
w którym niezadługo dochodzi do Przemyślan.
Na przestrzeni od Lipowiec po Przemyślany
lewe brzegowisko już dosyć znacznego stru-
mienia tworzy północne i zachodnie stopy dzia-
łu górskiego, który się wznosi w szczycie Ty-
chowie do wys. 428 m. (szt. gen.) i który dość
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nąwszy Przemyślany od wsch., tuż poniżej
nich, na obszernych łąkach, z lew. brzegu za-
biera pot. Szumowski i Borszowiecki. W dal-
szym swym biegu tworzy granicę między Me-
ryszczowem, Brzuchowicami i Korzelicami (od
zach.) a Wołkowem, Kosteniowem, Janczynem
1 Dusanowem (od wschodu); poczem przepły-
nąwszy Firlejów i Kleszczównę, przechodzi
w powiat rohatyński. Tu zrasza obszary Rue
dy, Zalipia, płynie popod Podgrodzie, two-
rząc zachodnią jego granicę od Zalipia i Po-

toku, przerzyna środkiem miasto Rohatyn,
dalej płynie granicą gmin Wierzbiłowiec i
Babuchowa (od zachodu) a gmin Putiaty-
niec i Łuczyniec, i zrosiwszy obszerne łąki
w Koniuszkach, Obelnicy, Kuniczu, Nastasz-
czynie, Kuropatnikach, opływa miasto Bur-
sztyn oa wsch.; następnie zrasza obszary Bou-
szowa i Bołszowiec i na granicy Tustania z ob-
szarem Halicza, już w pow. stanisławowskim,
uchodzi do północnej odnogi Dniestru. Gniła
L. płynie od początku swego szeroko rozwar-
temi dolinami. Woda jej jest mętna, unosząc
namuł z łąk wyściełających przeważnie niskie
jej brzegi, Od Przemyślan zacząwszy wzmaga
się zabagnienie brzegów a brzegowiska podno:
szą się łagodnie opolem. Pod Firlejowem doli-
na (rn. L. ścieśnia się, Tutejsze też bagna
dochodzą do największej głębokości i wedle
podań miejscowych zalegał tę cieśninę obszer-
ny staw. Prócz namulistych błot powstają tu
trzęsawiska z tak zwanemi oknami, t. j. miej-
scami bezdennemi, jak lud mniema, i o których
rozmaite baśnie opowiada, Na znaczniejszych
zbiorowiskach wód wyrasta trzcina a pomniej-
sze oczerety otacza szuwar. W pokładach gli-
ny na brzegowiskach Gn. L. znaleziono w oko-
licy Firlejowa szczątki mamuta. Rzeka wy-
rzuca mnóstwo skojek (Unio), żyjących na dnie
także bagien nadlipiańskich wraz z ślimakami
Planorbis corneus i Paludina vivipara. Szkar-
łupki ich zalegają całemi kupkami brzegi. Nad
oczeretami Grn. L. żyje łątka (Agrion armatum
Sbg., Ischnura), a w trzcinie lub gęstej trawie
sieciówka, Colpotaulius incisus (Curt.), dotąd
znana tylko z tego miejsca w całej Galicyi.
Tak powyższa łątka jak i owa sieciówka nale-
żą do szczególnych rzadkości fauny galicyj-
skiej. Pod Rohatynem znika pagórkowata po-
stać kraju, przechodząc w faliste obniża, chy-
lące się zwolna ku dolinie Dniestru. Pasmo

wzgórzy, po praw. brzegu się ciągnące, tworzy
dział wodny między Gn. L. a Świrzem, a po
lew. brzegu dział wodny między nią a Złotą
Lipą. W pierwszem pasmie tuż nad doliną
Grn. L. wznoszą się wzgórza: Tudor (381 m.),
Parowe (335 m.), Niwki (298 m.), Piaskowice
(387 m.), Pieczona góra (384 m.) i Załuże (303
m.). W drugiem zaś paśmie mamy: Tychów

stromo stacza się do doliny tego potoku. Opły- : (428 m.), Płak (416 i 375 m.), Zachomiec (415
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m.), Zbiez (305 m.), Krągulec (385 m.), Ka-;
mienna góra (312 m.), Winna góra nad Bou-
szowem (295 m.) i Winogórska (326 m.). Spad
wód okązują następujące liczby: 321 m. (źró-
dła); 292 m. (ujście Dobrej pot.); 274 m. (uj-
ście Dychtarki); 262 m. (ujście pot. Zastawki);
252 m. (poniżej Rudy u stóp Pieczonej góry);
243 m. (most na płd. Rohatyna); 239 m. (po-
niżej ujścia Kucego); 232 m. (pod Obelnicą);
227 m. (pod Bursztynem); 214 m. (ujście).
Długość biegu wynosi przeszło 80 kil. Z praw.
brzegu przyjmuje następujące wody: Turówkę,
Dobrą, Biały z Osusznym, Dychtarkę z Hutą
i Zawadówką, Zielony, Ostałowski pot., Lehi-
nie, Rudkę, Kierniczny, Korzelieki pot., Zielo=
ny pot., Babuchów i Potok; z Jew. zaś brzegu:
Szumaszowski, Borszowiecki, Ładańce, Dąbro-
wę, Zastąwki, Błotnię, Brodki, Oplety, Stu-
dzienny (Studenny) i Narajówkę, W Gan. L.
żyją następujące ryby według nazw ludo-
wych: babka, czerwinka, karaś, kobłyk, len,
maryna, miętus (miniok), okleja, okuń, pidu-
stwa, płocica, synobub, szaran, szczupak, wy-
ryzub. Dodać jeszcze należy, że rzekę tę zo-
wią po prostu Lipą lab Lipą przemyślańską.
2.) L. Gniła, także Kropiwną zwany pot., bie.
rze początek na płn. wsi Żukowa, w pow. zło-
czowskim, podąża przez wś Zuków, Kropiwnę,
Wicyń i Meryszczówkę na płd. i w Duuajowie
uchodzi do Lipy Złotej. Długość biegu czyni
15 kil. Zródła leżą 394 m, ujście 302 m, npm,
Na dziale wodnym między nią a Lipą Złotą
wznoszą się wzgórza Kibanów (426 m.), Kra-
sne (418 m.), Sadki (398 m.), Za Sadkami (408
m.) i Śwartówka (364 m.). Br, G.

Lipa Złoża, rz., jest ona połączeniem dwóch
znaczniejszych strumieni, noszących toż samo
miano. Dla odróżnienia ich nazwiemy wscho-
dni strumień Lipą Złotą Wschodnią, a zachodni
Lipą Złotą Zachodnią. a) L. Złota Wsch. po-
wstaje ze zlewu dwu znacznych strug, spły-
wających z Gołogór, jedna zachodnia struga
bierze początek w obr. gm. Szpikłos (w pow.
złoczowskim), na granicy z Kondrątowem; dru-
ga zaś w obr. gm. Woroniaków w Fedenowej
dolinie, po płd. zachodniej stronie wsi Woro-
niaków, z pod lasu Zalesiem zwanego, po któ-
rego wschodniej stronie wznosi się szczyt Za-
lasy (420 m. szt. gen.), Obie te górskie strugi
wpływają do stawu w Remizowcach i wypły-
wają z niego pod nazwą Złotej L. Wsch. Ten
strumień uważa Wincenty Pol za główne ra-
mię rz. L. Złotej. Podąża on na płd. przez
Uhorce, Koropiec, Bubszczany. W Pomorza-
nach z lew. brz. zasila się wodami pot. Mach-
nówki; dalej przepływa Rozhadów, Krasnopu-
szcze, Plichów, Urmań, gdzie przepływa zna-
czny staw, następnie Dryszezów i między Żu-
kowem a Hinowicami łączy się z Złotą L. Za-
chodnią, Długość biegu tego ramienia sz
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około 34 kil. Spad wód wskazują następujące
liczby: 324 m. (powyżej stawu w Remizow-
cach); 296 m. (łąki na płd. od Pomorzan); 275
m. (połączenie się obu strumieni). b) L. Złota
Zachodnia ma źródło w obr. gm. Majdanu go-
łogórskiego, w pow. złoczowskim, po wscho-
dniej stronie wsi, u południowych stóp góry
Starego Majdanu (430 m. szt. gen.), w paśmie
Grołogór, nieco na zach. od źródeł L. Złotej
Wsch. Maleńki strumyk podąża po południo-
wej stronie chat majdańskich na zach., opłu-
kując północne podnóże góry Horajca (Hracza
450 m, szt. gen.), i przechodzi na obszar mia-
steczka Gołogór. Tutaj pędzi młyn w Dwor-
nikąch, przysiołku Gułogór, zrasza łąki gm.
Kondratowa, a zasiliwszy się z lew. brzegu
potokiem od Kondratowa płynącym i prze-
płynąwszy mały stawek, wchodzi napowrót
w obręb gm. Gołogór. Tu mija znowu dwa
stawki, poczem zwraca się w samem miaste-
czku na płd., opływając je po wschodnim bo-
ku. Zabrawszy z praw. brz. strugę od Woli
gołogórskiej, niezadługo przechodzi na obszar
gm. Zaszkowa, gdzie z lew. brz. opływa zach.
stoki góry Kibanowa (426 m. szt, gen.j. Tutaj
opuszcza pow. złoczowski i przechodzi w pow.
przemyślański, gdzie zrazu w kierunku połu=
dniowym a potem w płd,-wsch. przepływa
obszary Wiśniowczyka, Ciemierzyniec, Duna-
jowa, Potoczan, iekszyna, Dworców i Buszcza,
gdzie przepływa znaczny staw. Następnie
płynie granicą gmin Szumlan i Łapszyna, a
gmin Zukowa i Hinowie. Na granicy tych
dwóch gmin, u północnych stóp góry Zalaczki
(229 m.), łączy się z wschodniem ramieniem
Lipy. Długość biegu zachodniego ramienia
wynosi 43 kil. Spad wód jego podają liczby:
377 m. (pod Majdanem gołogórskim); 339 m.
(niższy staw gołogórski); 309 m. (w Ciemie-
rzyńcach pod Grołym Końcem); 301 m. (w Du-
najowie) i 289 m. (na granicy Rekszyna i
Stryhaniee). Odtąd jako Złota L. bieży na
płd. jednem korytem śród doliny bardzo pod-
mokłej, Minąwszy obszar Łapszyna, wpada
do wielkiego stawu brzeżańskiego, „Na Złotej
Lipie' zwanego. Wypłynąwszy z niego dwie-
ma odnogami, płynie po wsch. stronie miasta
Brzeżan przez łąki moczarowate ĄAdamówki,
następnie minąwszy łąki Posueliowa i Potu-
tora, dawniej stawy dziś zwane, „Nową Gro-
blą* i „„Na Błocie'', jako też łąki w Rybnikach,
potem przepływa stawy w Sarańczukach i
w Bożykowie, łąki w Litwinowie, Rudnikach,
łiysej, Nosowie, Zawałowie, Zastąwczu, Ka-
miennej Górze, Serednem, Zaturzynie, Marko-
wej, Zawadówce, Korzowej, Jarhorowie, Ba-
ranowie, Krasiejowie, Zadarowie, Niskoły- zach, ladzkiem, wreszcie w Bobrownikach,
gdzie pod przysiołkiem Lipą uchodzi z lew.
brz. do Dniestru. Od Łapszyna począwszy
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dolina Złotej L. znacznie podmaka i dopiero

od Zawadowa nieco suchszą się przedstawia.

Od tego stanowiska począwszy przekroje doli-

ny Złotej L., aż po jej ujście, okazują grubą

warstwę gliny dyluwialnej. Glina ta w ze:

tknięciu się z kredowym utworem przechodzi

w szuter, pomięszany z gliną. Rzadko leży

ona bezpośrednio na dolomitowych wapieniach

lub łupkach. Im dalej na płd., tem więcej

przybiera ta glina na miąższości, jak np. po-

między Ladzkiem a przysiołkiem Lipą glina

ta spiętrzyła się w kilkusążniowe pokłady.

W Baranowie i Ladzkiem występują warstwy

trzeciorzędnego piaskowca. Warstw nullipo-

rowych nie ma tu nigdzie. W całej dolinie

najpotężniej rozwinął się utwór kredowy, któ-

rego miąższość od mniej więcej 10—20" sięga.

Cechujące dla tego utwory są buły krzemienne

znacznej nieraz objętości. Skamielin bardzo

mało. O dokładnym rozbiorze geologicznym

tej doliny czytaj: M. Łomniekiego „Sprawo-

zdanie z badań geologicznych, dokonanych r.

1873 w dolinach Złotej Lipy, Koropca, potoku
Baryskiego i Strypy*. (W Spr. Kom. fiz.

Akad. am., Kraków 1874, t. VIID). Z praw.

brz. przyjmuje zachodnie ramię; pot. od Woli

gołogórskiej, Łoniówkę Białą i Wierzbowieec.

Z lew. brzegu zaś wpadają doń: pot. od Kon-

dratowa, Zgniła Lipa i Korolówka. Wschodnie

ramię Złotej L. między innemi zabiera od lew.

brzegu pot. Machnówkę. Do Złotej L. uchodzą

z praw. brz. Monasterski pot., a z lew. brz.

Leśnieki pot., Olchowiec, Ceniówka czyli Ku-

ropiec, Litiatyński pot. i Jabłonówka. Prze-

pływa stawy większe i mniejsze: w Kondrato-

wie (1), w Gołogórach (3), w Zaszkowie (1),

w Dunajowie (1), w Buszczu (1), Brzeżanach

(1), dawniej w Potutorach, następnie w Sarań -

czukach (1) i w Urmaniu (1). W. Pol powiada

w swojej hidrografii, że Złota L. odlewa wraz

z dopływami 39 stawów. Spad wód L. Złotej

okazują liczby następujące: 275 m. (połączenie
się obu ramion); 275 m. (staw brzeżański); 257

m. (w Litwinowie); 254 m. (pod.Łysą); 253 m.

(pod Zawałowem); 209 m. (w Niskołyzach);

195 m. (ujście). Długość biegu od Hinowie

począwszy wynosi 82 kil.; od źródał zach, ra-

mienia 125 kil.; a od źródeł wsch. tamienia

116 kil. Oba ramiona Złotej L., jako też sama

główna rz., przedstawia krainę leszcza, Dla

Złotej L. istnieje w Brzeżanach oddział towa-
rzystwa rybackiego. Do tej rz. wpuszczono

pod Brzeżanami d. 8 września 1880 młode wę-
gorze. W niej żyją następujące ryby: babka,
czerwinka, karaś, kiełb, kleń, leszez, lin, mi-

nożek, ukleja, okoń, paraszka, piskorz, płocica,
szara, szczupaki śliz. W stawach zaś busz-
czeckim, urmańskim, brzeżańskim i sarań:
ezuckim znajdują się: leszez, lin, okoń, szaran
1 szczupak. Br. G.  
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Lipa, rz., prawy dopływ Soży, iewego do-

pływu Dniepru, wyżej Uży.

Lipa, nazywano w r. 1759 pole do wsi

Grzegórz w pow. chełmińskim należące. Ob.

Inwent. dóbr bisk. chełmińskiego w archiwum

w Peplinie. Kś. F.

Lipa al. Zżpca, dok. Lipza, Lypa, nazywała

się pierwotnie rz. Pregora, niem. Pregel, w Pru

siech wschodnich. Podług rozporządzenia le-.

gata papieskiego Wilhelma r. 1243 stanowiła

granicę trzeciej nowo utworzonej dyecezyi

pruskiej, sięgającej od zatoki świeżej aż do rz.

Lipy (Pregory) północnej. R. 1246 zezwalaja

krzyżacy. ażeby przy ujściu rz. Lipcy nowe

miasto (Królewiec) zbudowane zostąło. Ob.

Perlbach, Preuss. Regesten. „Kś. F.

Lipacino 1.) wś, pow. dzisieński, 3 okr.

adm, gm. Mikołajów, o 18 w. od Dzisny, 3

dm., 27 mk. prawosł. 2.) Ł., folw. szlach.

tamże, o 22 w. od Dzisny, 2 dm., 6 mk, kątol.

(1866).
Lipaiken (niem.), pastorat, pow. goldyn-

geński w Kurlandyi, par. Goldynga.

Lipau (niem.), wś, pow. gierdawski, st. p.

Skandau.
Lipawa, ob. Zabawa.
Lipawiec według Knie, Liżowiec według

Triesta; ob. Ruptau, pow. rybnicki. |

Lipawskie jez., czyli Bartow, ob. Zibawskie.
Lipca, rz., Pregora, ob. Lipa.
Lipce, Zdpcze, wś, pow. skierniewicki, gm.

Słupia, par. Lipce. Leży tuż przy drodze żel.

warsz.-wiedeń. na lewo, między Płyćwią a

Rogowem. Posiada kościół paraf. murowany,
prawdopodobnie założony około r. 1500; obec-

ny z 1744 r. pochodzi. WŚ L. wchodzi w skład

dóbr rządowych Głuchów (ob. t. II, 612), sta-

nowiących część ks. łowickiego. W 1827 r.
29 dm., 178 mk. Par. L. dek. skierniewicki,
2203 dusz. (Łaski, Lib. ben. II, 240, 334).
R. 1609 do par. tej należały wsie: Mszadła,

Bobrowa, Chlebowo, Retnowiec, Drzewce, Drze-

wiecka Wola, Krosnowska Wola i Mikuły.

Lipcse, Wómei-L., 0b. Lupcza Niemiecka.

Lipczany, wś, pow. mohylowski, nad Dnie-

strem, od Mohylowa w. 30, gm. w Berezowej,

par. i okr. w Jaryszowie. Cerkiew pod wez.

Ś., Mikołaja z 1038 dusz, ma 45 dzies. ziemi.
WŚ położona w głębokim jarze, przez który
przepływa rz. Karajec i obraca 2 młyny. Dom
mieszkalny z ogrodem i winnicą, położony na
dość znacznej wysokości, nad samym brzegiem
Dniestru, skąd rozległy widok na sąsiednią

Bessarabią.L. z innemi wioskami wchodziły
w skład klucza kuryłowieckiego, Katarzyny

Kossakowskiej kaszt. kam. Po rozbiorze kraju

cały ten majątek nadany został Komarom, Ale-

ksander Komar sprzedał wieś tę w r. 1646

Wilhelmowi Zaleskiemu, obecnie zależy do sy-
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na jego, Zygmunta Zaleskiego. Mk. 400, ziemi
włośc. 712, dwor. 700 dz., 147 dm. K.Z.

Lipcze, ob. Zipce.
Lipcze (dok.), ob. Zipicz.
Lipczyn al. Lepczyn, Zebczyn, niem. Lepzin,

os. włośc. do Kobylich gór, pow. człuchowski,
w okolicy lesistej nad jez. Lipczyno, z którego
struga Sępolna wypływa; bud. 12, dm. 5,
katol. 7, ewang. 45. Parafia i poczta Przechy-
lewo, szkoła Nowawieś. Kś, F,

Lipczyno, jez., pow. człuchowski, przy wsi
Lipczyn, w okolicy lesistej; z jez. tego wypły-
wa Sępolna, dopływ Brdy. Kś, F,

Lipe, wś ifolw., pow. kaliski, gm.i par.
Brudzew Kaliski (Łaski, Lib. ben. LI, 74); odl.
od Kalisza w. 23. Posiada kościół drewniany
filialny z XVIII w., przez Lipskiego zbudowa-
ny. Wieś dm, 11, mk. wraz z os. Żurawiec
222; folw. dm. 5, mk. 81. Według Tow. Kred,
Ziemsk, dobra L. składają się z folw. L., no-
menklatury Młynek, wsi L, Brudzew, Korab,
Piskory, Dębniałki, Bolmów i Rossochy; rozl.
wynosi mr. 3474: grunta orne i ogr. mr. 869,
łąk mr. 127, pastwisk mr. 83, lasu mr. 2259,
nieuż. i place mr. 136, bud, mur. 12, z drzewa
12, płodozmian 9 i 10-polowy, cegielnia. Wś
L. os. 28, z grun. mr. 41; wś Brudzew 08. gl.
z grun. mr, 43; wś Korab os. 39, z grun. mr,
42; wś Piskory os, 29, z grun. mr. 395; wś
Dębniałki os. 10, z grun. mr. 180; wś Bolmów
os. 7, z grun. mr, 281; wś BRosochy 08. 7,
z grun. mr. 90. Br. Ch,

Lipe, karczma na obszarze dwor. Berezowi-
cy, pow. tarnopolski,
Lipe (niem.), ob. pa,
Lipe, Łaski, Lib. ben. I, 326, wymienia w$

t. n. w par. Mielżyn. Ob. Lipa.
Lipe, niem, Zeżpe, wś na dolnych Łużycach,

w pow. kalawskim. 4. FB,
Lipeck, ob. Zipieck.
Lipecka kraina, ob. Lipie, pow. Turka,
Lipen (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

i par, hazenpocka.
Liper Netzkrug (niem.), folw., pow. cho-

dzieski, ] dm., 4 mk.; należy do dom. Jaktoro-
wa. Por, Lipa,

Liperyszki, wś, pow. rossieński, par. ga-
wrańska.

Lipia al. Zapie, wś, pow. jędrzejowski,
gm. Będziszów, par. Mstyczów. Ob. Gnie-
więcin.

Lipia góra, por. Końskie, t. LV, 355.
Lipia góra 1.) kol., pow. włoszczowski,

gm. i par. Krasocin, Założona na obszarze
dóbr Gruszczyn (ob.). Według Tow. Kred.
Ziemskiego są tu folwarki: Lipie lit. A., rozle-
gły mr. 304: grunta orne i ogr, mr. 220, łąk
mr. 14, pastw. mr. 60, nieuż. i place mr. 10,
bud. mur. 4; płodozmian 8-polowy, pokłady
kamienia wapiennego i budulcowego, torf.  
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Drugi folw. Lipie lit. B. rozległy mr. 159:
grunta orne i ogr. mr. 113, lasu mr. 44, nieuż.
i plące mr. 2, bud. z drzewa 4; płodozmian
8-polowy, pokłady kamienia wapiennego i bu-
dulcowego; folwarki te w 1878 r. oddzielone
od dóbr Gruszczyn. 2.) Ł., por. Lipie góry.
8.) L. Łaski, Lib. ben. I, 216, wymienia wś
t. n. w par. Lądek, zapewne tę samą, o której
wspomina Kod. dypl. pol. I, 216. Br. Ch.

Lipia góra, kol, pow. chodzieski, niem.
Lindenwerder, Por. Lipna Góra.

Lipia góra, niem, Dindenberg 1.) wś włośc.,
pow. kościerski, nad jeziorem, przy granicy
pow. starogródzkiego, o 4.75 mil od Koście-
rzyny. Dawna własność cystersów peplińskieh,
wydana przywilejem z Berlina 25 lut. 1790.
Obszaru mr. 806, gburów 10, zagr. 3, katol.
18, ew. 157, dm. 18. Parafia Pogutki, szkoła
Kierzkowo, poczta Starogród. 2.) l., król.
leśnietwo i nadleśnictwo, pow. człuchowski,
w lesie pod Człuchowem. Obszar lasu mr.
29078, bud. 1l, katol. 13, ew. 24. Parafia
i poczta Człachowo, szkoła Kałdowo. Por.
Człuchowo, t. I, 865. 3.) ., ob. Lipiogóra, 4.)
L., król. leśnictwo do nadleśnietwa Łąkorz,
pow. lubawski; bud. 3, dm. 1, katol. 2, ew.
ll. Parafia Ostrowite, szkoła Lipinki, poczta
Biskupice, Kś. F.

Lipianka, kol, włośc,, pow. ostrołęcki, gm.
l par. Groworowo. W 1827 r. wś rząd. 14
dm, 110 mk.

Lipianka, wś, pow. czehryński, o 2 w. od
Meżyhor, o 10 w. od Złotopola. Ma 1941
mk. prawosł., 23 katol., 4538 dzies. ziemi.
cerkiew z r. 1781. Czarnoziem, W pobliżu
ciągnie się płd. kraniec lasu lebedyńskiego.
We wsi browar i gorzelnia, L. należała
do Wysockich, Suchodelskich, dziś Jasienie-
ekich.

Lipianka, Zżpnica lub Mień (ob.), rzeka,
bierze początek o 4 w. na wschód za Lipnem,
płynie błotnistą doliną koło Lipna, Maliszewa,
Brzeźna, wchodzi następnie w lasy ciągnące
się prawym brzegiem Wisły, uprowadza ich
wody zbierające się w jeziorze koło osady Wą-
kole i naprzeciw Nieszawy wpada z prawego
brzegu do Wisły. Br. Ch.
Lipianka al. Orczyk, rz., prawy dopływ

Oreli, lewego dopływu Dniepru.
Lipianki 1.) kol., pow. gostyński, gm.i par.

Duninów. Ma dm. 47, mk. 388, gruntu śre-
dniego żytniego mr. 1094. Wchodziły w skład
dóbr Duninów Stary. 2.) L., attyn. dóbr
Duninów Nowy. Por. Duninów. 3.) IL., kol.
l os., pow. brzeziński, gm. Ciosny, par. Ujazd.
W 1827 r. było tu 28 dm., 108 mk.; obeenie
81 dm., 296 mk.,, 723 mr. ziemi włośc.i 1 dm.,
5 mk., 4 mr. w osadzie. Br. Ch.

Lipiany, węg. Hethars, niem. Stebenlinden,
mko w hr. szaryskiem (Węg.), nad rz, Torysą
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w pięknej okolicy; kościół katol. paraf., w któ-
rym kilka pomników rodziny Tarczajów i
Desseóftych, uprawa żyta, pastwiska, lasy,
młyny wodne i tartaki; stacya kolei koszycko=
bogumińskiej; 1216 mk. Por. Berzowica. H.M.

Lipiarz. WŚ t. n. wymienia Długosz (Lib.
ben. II, 18) w par. Niegowice. „Zapewne Li-
plas (ob.).

Lipiboki, ob. Zepiboki,
Łipica 1.) Dolna (po rusku Zypycia Doliszna),

wś w pow. rohatyńskim, 18 kil, na płd. wsch.
od Rohatyna, 14 kil. na płn. zach. od sądu
powiat. w Bursztynie. Na płn. leży Lipica
Górna, na zach. Sarnki Górne, na płd. Świstel-
niki, na wsch. Sławiętyn (w pow. podhaje-
ckim). SŃrodkiem obszaru płynie Narajówka
od płn. na płd. do SŚwistelnik. W jej dolinie
leżą zabudowania wiejskie, na praw. boku.
W stronie płn. zach. wznosi się wzgórze L.-
Dolna do 359 m., na płd. od niego wzgórze
„Na Kamiennej* do 358 m., a część płd. zach.
zajmuje las Pod Komarową ze szczytem 347
m.wys. Na lew. brzegu Narajówki, w stro-
nie płn. wsch., blisko granicy, wznosi się naj-
wyższy punkt we wsi do 426 m., na płd, od
niego Lipowiee do 381 m., a w stronie płd.
wsch. opada obszar do 222 m. Własn. więk,
ma roli ornej 590, łąk i ogr. 1838, pastw. 168,
lasu 551; własn. mniej. roli ornej 843, łąk
i ogr. 634, pastw. 108, lasu 24 mr. W roku
1880 było 1019 mk. w gminie, 58 na obsz.
dwors. (obrz. gr.-kat,, z wyjątkiem 100 rzym.-
katol.). Par. rzym.-katol, w Podwysokiem,
gr.-katol. w Lipicy Górnej. We wsi jest cer-
kiew pod wezw. św. Joachima i Anny, szkoła
niezorgan., dwór, kasa pożyczk. gminna z ka-
pit. 380 zł. w. a. i urząd pocztowy. 2.) IL.*
Górna (po rusku Horiszna), wś w pow. roha-
tyńskim, 15 kil. na płd. wsch. od sądu powiat.
w Rohatynie, tuż na płn. od urzędu poczt.
w L.-Dolnej. Na płn. zach. leży Łopuszna, na
zach. Zołczów, na płd. L.-Dolna, na płd. wsch.
Sławiętyn (a mianowicie grupa domów Czar-
tołomy) w pow. podhajeckim, na wsch. Mię-
czyszczów, na płn. Hucisko i Demnia, 3 osta-
tnie wsie w pow. brzeżańskim. Zach. część
obszaru przepływa pot. Narajówka, dopływ
Gniłej Lipy, od płn. na płd.; do niej wpada
kilka strug małych od lew. i praw. brzegu.
"W dolinie Narajówki leżą zabudowania wiej-
skie; na wsch. od nich, prawie w środku ob-
sząru, grupa domów Sadzawki; koło niej wzno-
si się Broczycha do 380 m., a na wsch. od
tej grupy, na granicy Mięczyszczowa, grupa
domów Żydowa. W płd. zach. stronie obszaru
leży grupa domów Baba, a w stronie płn.
ząch. gr. dm. Drabówka, w lesie zwanym Fi-
lipówką, Najwyżej, do 401 m., wznosi się
wzgórze Czerteż w lesistej stronie płn. Płd,
część obszaru opada do 271 m. Własn, więk  
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ma roli ornej 663, łąk i ogr. 275, pastw. 268,
lasu 1467 mr.; własn. mniej. roli ornej 1129,
łąk i ogr. 778, pastw. 309, lasu 189 mr. W r.
1880 było 1369 mk. w gminie, 61 na obsz.
dwors, (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem 102
rzym.-katol.). Par, rzym.-katol. w Podwy-
sokiem; gr.-katol. w miejscu, dek. rohatyński,
archidyec. lwowska. Do par. należy L.-Dolna.
We wsi jest cerkiew pod wezw. Narodzenia
M.B., szkoła etat. jednokl., browar i kasa
pożyczkowa gminna z kapitałem 545 złt,
wal. a. Lu. De,

Lipica, Zudica, węg. i niem. Zedbite, Laibitz,
łac. Leibitzium, jedno z XVI miast koronnych
w hr. spiskiem (Węg.), 2 kościoły katol., 1
ewang., rok założenia 1204, obszerne lasy na-
leżące do gminy, uprawa roli, handel, ręko-
dzieła, fabryki dobrego mocnego sukna, jar-
marki i targi, 2312 mk, H, M.

Lipica, wzgórze lesiste, na południowy
wschód od Wilczej Woli, w pow. kolbuszow-
skim, pod 50”20' 20” płn. szer. g., a pod
39” 38” 15 wsch. dłg. g. F. Całe wzgórze
pokrywa las. Wzn. 212 m. (szt. gen.). Br. G.

Lipica, nazwa rzeki Narajówki, dopływu
Gniłej Lipy. Ob. Narajówka,

Lipice 1.) wś ifolw., nad strum, Bawół,
pow. słupecki, gm. Grodziec, par. Królików
(Łaski, Lib. ben. I, 280); odl. od Słupcy
w. 30%,; wś dm. 5, mk. 120; folw. dm. 1, mk.
15. Ob. Grodziec. 2.) Iu., os. włośc., pow. hrue
bieszowski, gm. i par. Moniatycze. W stronie
pła.-zach. o 2 w. od Hrubieszowa, w niskiem
imokrem położeniu, ma 8 dm. 8.) Ł., por.
Lipicze, Br. Ch.

Łipice (po rusku Zypyci), wś w pow. dro-
hobyckim, 28 kil. na płn. wsch. od Drohoby-
cza, 9 kil. na płn. od sądu powiat. i urzędu
poczt. w Medenicach, 13 kil. na zach. od naj-
bliższej stacyi kolejowej Mikołajów=Droho-
wyże. Na zach. leży Ugartsberg, na płd. Ho-
rucko, na wsch. Radelicz, na płn. Kołodruby
i Terszaków (obie w pow. rudeckim). Wzdłuż
granicy płn. płynie Tyśmienica od zach. na
wsch. aż do ujścia do Dniestru, a stąd Dniestr
w tym samym kierunku. Na praw. brzegu
Dniestru leżą ząbudowania wiejskie. Prze-
ważna część obszaru moczarzysta (Błoto Ho-
ruckie), W r. 1880 było 216 mk. (obrz. gr.-
katol., z wyjątkiem kilku rzym.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Medenicach, gr.-katol. w Ko-
łodrubach. Za czasów polskich należała wieś
do dóbr koronnych w ekon. sambors, a kluczu
medynickim. Inwentarz tejże ekonomii z r.
1760 podaje o niej następujące szczegóły (Rk.
Ossol. Nr. 1682, str. 48). „,Wieś osiadła na
zagrodach Nr. 5'/,. Ohlebnika ad praesens
znajduje się Nr. 9. Czynsze tej wsi: Z 5'/,
zagród 27 złp. 15 gr.; chyżnego z 9 chałup 27
gr.., z przygrodzonego pastwiska 7 złp. 15 gr.,
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z siana z błot i pó innych miejscach 37 złp.;
za, dziesięcinę pszczelną, jak ad praesens z re-
wizyi pokazało się pni 2 po 8 złp.; oczkowego
od pszezół pni 17 po 8 gr. = 4 zł. 16 gr.; od
bydła spaśnego swego złp. 8. Suma czynszu
99 złp. 13 gr. Elekcyonalnego od wójta 8 złp.
Powinności: Robocizny na rok dni 16 od po-
łudnia, inne zaś powinności tak pełnią jako
inne wsie, to jest len roszą, konopie moczą,
międlą, przędą po łokci 4. Szarawarki koło
karczmyimostów odprawują. Dzielnice koło
łąk dworskich grodzą, gdzie dwór każe. Karcz-
ma w tej wsi skarbowa, drewnianą słomą po-
kryta. Izba tylko i komora z drzewa, a sień
z chrustu przygrodzona. Z tej karczmy aren-
darz daje na rok 250 złp. Lm. Dz.

Lipicka góra, niem. Zeepitzerberg, 08. obe-
enie niezabudowana, pow. gdański, na Gdań-
skiem Wzgórzu, zdawna zapisana szpitalowi
ś. Elżbiety w Gdańsku i trzymana w dzierża-

- wie przez mieszkańców pobliskiego  Lipi-
cza. KŚ, F,

Lipicz, niem. Quteherberge, dok. Lipcze,
włośc. wś, pow. gdański, nad rzeką Radunią,
na bitym trakcie tezewsko-gdańskim, */, mili
od Gdańska odległa, u stóp stromego wzgórza,
z którego jest piękny widok na całą okolicę,
mianowicie na żyzne niziny gdańskie, między

Orunią a św. Wojciechem, z małym przystan-
kiem kol. żel. tczewsko-gdańskiej. Obszaru
liczy mr. 1735, włościan 20, zagr. 18, katol.
78, ew. 295. Parafia św. Wojciech, szkoła
w miejscu, poczta Orunia. Pierwszy raz wspo-
minana ta osada r. 1815 pod nazwą Lipcze,
kiedy biskup kujawski Gerard zapisuje stąd
dziesięciny na rzecz 00. benedyktynów u św.
Wojciecha przy Gdańsku. R. 1677 król Jan
Sobieski odbył z L. świetny wjazd do Gdań-
ska. Przybył tu z licznym orszakiem z Mal-
borka w piątek pod wieczór d. 31 lipca i prze-
nocował w pewnym domku. Królowa jako
słąba udała się już poprzednio łódką do Gdań-
ska. Król zabawił tu aż do południa dnia na-
stępnego, poczem z największą okazałością, po-

przedzony przez Grdańszczan, wyruszył do mia-
sta. Por. Gdańsk, t. II, str. 520. BEE.

Lipicz, niem. Zippiisch, wś serbska na sa-
skich Łużycach w pow. budyszyńskim. W r.
1875 dm. 42, mk. 231, w tem Serbów 210.

Lipiczanka, wś włośc., nad rz. t. n., do-
pływem Niemna, pow. lidzki, 2 okr. adm., gm.
Orla, przy trakcie do Zelwy, o 47 w. od Lidy,
37 dm., 310 mk. (1866).

Lipicze 1.) folw., karcz., pow. sieradzki,
gm. Klonowa, par. Uników; odl. od Sieradza
w. 27; folw.-majorat dm. 37, mk. 290; karcz.
dm. 1, mk. 2. W 1827 r. wś rząd. 27 dm,,
260 mk. Por. Klonowa. 2.) I., wś, folw.,
młyn, karczma, pow. turecki, gm. Tokary,
par. Goszezanów (Łaski, Lib. ben. II, 62), odl,  
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od Turku w. 21, u źródeł rz. Swędrni; wś dm.
34, mk. 150; folw. dm. 4, mk. 91; młyn dm.
1, mk. 3; karcz. dm. l, mk. 6. W 1827 r. 24
dm., 272 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. L. (z wsiami L., Podkowa, Karolina i ko-
lonią L.) rozległy mr, 1100: grunta orne i ogr.
mr. 498, łąk mr. 157, pastw. mr. 209, lasu
mr. 191, nieuż, i place mr. 44, bud. mar. 8,
z drzewa 11; płodozmian 8 i 1l-polowy; zna-
czne pokłady torfu, wiatrak. Wś L. osad 47,
z grun. mr. 260; wś Podkowa osad 14, z grun.
mr. 189; wś Karolina osad 26, z grun. mr.
290; kolonia Lipicze osad 50, z grun. mr. 496.
3.) IL.-ZTolendry, kol., pow. turecki, gm. To-
kary, par. Goszczanów, odl. od Turku w. 23;
dm. 35. W 1827r. 23 dm., 269 mk. 4.) L.-
Stare, os, karcz., pow. turecki, gm. 'Tokary,
par. Groszczanów, odl. od Turku w. 23. 5.)
L., wś i folw., pow. noworadomski, gm. Kru-
szyna, par. Kłomnice (Łaski, Lib. ben. I, 518),
03 w. od Kłomnice, W 1827 r. 23 dm., 368
mk.; obecnie wś ma 40) dm., 296 mk., 213 mr.;
folw. 5 dm., 19 mk., 508 mr. (240 ornej).
Według Tow. Kred. Ziems. folw. L. (z nomen-
klaturą Brygidka, wsiami L. i Pustkowie)

rozległy mr. 522: grunta orne i ogr. mr. 252,
łąk mr. 60, pastw. mr. 39, iasu mr. 156, nieuż.
i place mr. 15; bud, mur. 3, z drzewa 14; pło-
dozmian 9-polowy. WśL. osad 33, z grun.
mr. 218; wś Pustkowie osad 2, z grun. mr. 19.

Lipicze, folw.,ob. Czerniejewo, mko.
Lipiczna, folw. pryw., pow. lidzki, 2 okr.

adm., o 50 w. od Lidy, 1 dm., 26 mieszk.
(1866).

Lipiczno (dok.), nazywała się kiedyś wś
na polskiem wschod. Pomorzu, w dziedzietwie
księcia Sambora [I położona (okolice "Tczewa,
Gniewu, Lubiszewa), Około r. 1247 książę
Sambor zapisał tę wieś na własność oo. cyster-
som czyli szpitalowi św. Gotarda nad Wisłą
naprzeciwko miasta Włocławka. Jeżeli niem-
cy osiądą w tej wsi, tak dodaje, mieć mają
prawo niemieckie, jako i inni mieszkańcy
w państwie jego używają; jeśli zaś polacy,
prawo otrzymają polskie, jakie mają poddani
książąt Bolesława i Kazimierza. Ob. Perlbach,
Pommer. Urkundenbuch. Obecnie z dawna
wieś L. na polskiem Pomorzu, gdzieby leżeć
powinna, nie zachodzi. Kś. F.

Lipie I.) wś, pow. grójecki, gm. i par. Li-
pie. Posiada kościół par. murowany i były
klasztor karmelitów trzew., fundowany tu
w 1598 r. przez dziedzica L. Jana Lipskiego.
Istniał tu także klasztor brygitek. Parafia
utworzoną została dopiero w końcu XVII w.
z części par. Jeziorka. W 1827 r. wś rząd. 29
dm., 172 mk, Ob. Gośmiewice. Par. L. dek.
grójecki 820 dusz. Grmina L. należy do sądu
gmin. okr. III w Błędowie, st. poczt. w Grój-
cu; ma 14685 mr. obszaru i 3500 mk. Folw,
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Lipie (z wsiami L. i Grolany) rozległy mr. 579:
grunta orne i ogr. mr. 538, łąk mr. 25, nienż.
i place mr. 16, bud. mur, 2, z drzewa 16; pło-
dozmian 10-polowy, wiatrak. Wieś L. osad
41, z grun. mr. 510; wś Golany os. 23, z grun.
mr. 144. 2.) L.-Małe, wś, pow. grójecki, gm.
Nowa wieś, par. Warka. 3.) Ł., folw. dóbr
Łanięta, pow. kutnowski, gm. Mikstal, par.
Łanięta; 5 dm., 43 mk., 550) mr. ziemi ornej
pszennej. 4.) Ł., wś i folw., pow. rawski,
gm. Czerniewiee, par. Krzemienica (Łaski,
Lib. ben. II, 302). W 1827 r. 16 dm., 141
mk.; obecnie wś ma 13 dm., 111 mk., 238 mr.;
folw. 9 dm., 100 mk., 900 mr. (300 mr. ornej).
Według Tow. Kred. Ziems. dobra L. składają
się z folwarków: L. i Krzemienica (wsi L,,
Krzemienica, Wólka Jagielczyńska i Stanisła-
wów). Rozl. wynosi mr. 1695; folw. L: grun-
ta orne i ogr. mr. 409, łąk mr. 76, pastw. mr.
8, lasu mr. 819, nieuż, i place mr. 34, razem
mr. 1346; bud. mur. 4, z drzewa 1/; płodo-
zmian 10 polowy; folw. Krzemienica: grunta
ornei ogr. mr. 275, łąk mr. 38, pastw. mr. 6,
nieuż. i place mr, 29, razem mr. 348; bud,
mur. 1, z drzewa 7; płodozmian 7-polowy.
Gorzelnia, pokłady torfu. Wieś L. osad 14,
z grun. mr. 239; wś Krzemienica os. 16,
z grun. mr. 291; wś Wólka Jagielczyńska
os. 21, z grun. mr, 343; wś Stanisławów osad
24, z grun. mr. 489. 5.) L.., wś i os, karcz.,
pow. noworadomski, gm. i par. Dąbrowa (ob.);
wś ma 10 dm., 90 mk., 246 mr., os, karcz. 1
dm., 7 mk., 2 mr. ziemi. 6.) L, wśi folw.,
pow. częstochowski, gm. Lipie, par. Parzy-
miechy (Łaski, Lib, ben. II, 114); o 38 w. na
płn. od Częstochowy, ma urząd gminny i szko
łę początkową. W 1827 r. 49 dm., 410 mk.
obeenie wś ma 48 dm., 511 mk., 807 mr.; folw.
zaś 10 dm., 86 mk., 1892 mr. (678 mr. ornej),
Verdum w swei podróży powiada, iż L. leży
nad wielkiem jeziorem, nad którem wznosi się
zamek Dankow (Liske, Cudzoz. 124). Gmina
L. należy do sądu gmin. okr. I w Krzepicach,
gdzie st. poczt.; posiada4 szkoły początkowe, 2
kantoraty, 4 gorzelnie, 2 wapniarnie, tartak,

cegielnię. Ma 10594 mr. obszaru i 3801 mk.
(1819 męż., 1982 kob.), w tej liczbie 271 ew.
i 78 żyd. (1880 r.) Według Tow. Kred.
Ziems. dobra L. składają się z folwarku Li
Ponęta. Rozległość wynosi mr. 1902; folw.
Lipie: grunta orne i ogr. mr. 582, łąk mr. 33,
pastw. mr. 10, lasu mr. 1126, nieuż. i place
mr. 28, razem mr. 1779; bud. mur. 8, z drze-
wa 18; płodozmian 11-polowy; folw. Ponęfa:
grunta orne i ogr. mr. 115, nieuż. i place mr.
1, razem mr. 122; bud. z drzewa 3. Grorzel-
nia, pokłady kamienia wapiennego. WŚ L.
osąd 48, z grun. mr. 344. 7.) 1. al. Podsmuże,
kol., pow. będziński, gm. Wojkowice Kościel-
ne, par. (?). Ma 14 dm. 100 mk., 167 mr.  
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ziemi. Ob. Chrobaków. 8.) L., wś i os. leś.
nad rz. Kieżek, pow. iłżecki, gm. Lubienia,
par. Iłża, od ży 9 w. Gruntu włośc. mr.
343, dm. 53, mk. 265. Jest to dawne wójtow-
stwo, wchodzące w skład dóbr iłżecekich, na
którem do rządu należy 1] morga; os. leś., wła-
sność starachowickich zakładów górniczych,
ma | dm., 2 mk., 108 mr. W 1827 r. wś rząd.
ma 26 dm., 161 mk. Por. Złża, t, LIL, 274. 9.)
Ł ,ob. Lipiagóra. 10.) Ł., pow. jędrzejowski,
ob. Zadpia. 11.) IL... por. Krasnystaw (t. IV,
643). Br. Ch.

Lipie 1.) (z Rzekami i Sadkiem), wś, pow.
limanowski, par. Gróra $, Jana filii Szczyrzyca,
0 9 kil, na wschód od st. poczt. w Skrzydlny,
6 kil. od Szezyrzyca i tyleż od Góry ś. Jana,
na wzgórzu ciągnącem się od góry Kostrzy
w kierunku północnym, pomiędzy dolinami wsi
Mstów i Szyk. (Qrraniczy od płd. z Kostrzą
i Ryjami, od wsch. z Szykiem, od płn, z Szy-
kiem i Słupią, na zach. ze Mstowem i Dąbrów-
ką jodłownicką. Rozległość obszaru dwors.:
ról 150, łąk i ogr. 7, pastw. 17 mr.; mniejszej
własn.: ról 346, łąk i ogr. 53, pastw. 55, za-
rośli 24 mr. austr.; dm. 42, mk. 366 rzym. kat.
Z tego L. wzięła gałąź Sreniawitów bez krzy-
ża (h. Drużyna) nazwisko Lipski. Pisze o nich
Paprocki w ,„Herbach ryc. polsk,* pod h. Sre-
niawą: dom starodawny i możny bywał, jako
opowiedają epitaphia w klasztorze czyrzyckim
i katalog, kędy się dla nieprzepomnienia wpi-
sywać dali zakonnikom; tamże naprzód wspo-
minają Piotra temi słowy: ,„Magnificus Petrus
de Lipie palatinus sandomiriensis, anno 1376
hic in medio choro tumulatus* i £. d. Czasu
Długosza dziedziczył tu Stanisław Lipski herbu
Drużyna; kmiecie i zagrodnicy oddawali dzie-
sięcinę do klasztoru benedyktynów w Siecie-
chowie, podobnie jak i z innych przyległych
wsi, będących własnością Śreniawitów (Liber.
Benef. III, 278. Por. Zubomierz). Obecnie
atynencya dóbr Jodłownik, własność Konstan-
tego i Maryi Romerów. 2.) Ł., wś, pow. są-
decki, par. rzym.-katol. Zbyszyce, na prawym
brzegu Dunajca, między Zbyszycami a Koby»
lem, przy drodze kraj. sądecko-tarnowskiej,
odległa o 18 kil. od N. Sącza, o 4 kil. od st.
poczt. w Gródku nad Dunajcem. Graniczy od
wsch. ze Zbękiem, Jedlną i Sienną, od płd.
z Sienną i Zbyszycami, od zach. Dunajcem ze
Znamirowieami i Wyźniem Załężem, od płn.
z Kobylem. Wzniesienie koryta Dunajca 252
metr. npm.; mk, 39], dm. 55. Rozl. obszaru
dwors.: ról 217, łąk i ogr. 8, pastw. nadduna-
jeckich 48, lasu szpilk. 61 mr.; mniej. posiadł.:
ról 264, łąk i ogr. 23, pastw. 64, zarośli 44
mr. austr. WŚ leży w parowie nad potokiem
spływającym od wsi Zbęk do Dunajca; dwór
na wzniesieniu nąd równiną, z prześlicznym
widokiem na całą naddunajecką dolinę od Tę-.
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goborzy po Kobyle. Główny folw. przy dwo-
rze, obejmujący dawniejsze folwarki Wyżnie
i Niżnie L., które, po zabraniu budynków i czę-
ści gruntów podczas powodzi r. 1813 przez
Dunajec, następnie w jeden złączono, leży
u stóp wzgórza w równi nad Dunajcem, ma
urodzajną tłustą glinę z piaskiem, bliżej góry
tęższą, czem bliżej Dunajca tem więcej przy-
piaskowatą, ze spodem przepuszczalnym; nad
Dunajcem bujne pastwiska, Drugi folwark,
położony na bystrym wzgórku nad dworem,
Prószkówka (dawniej Podzbęcze) zwany, 40
mr. ornego pola w dobrej pszennej glebie.
Gospodarstwo płodozmienne 6-polowe, bydło
rasy poprawnej. W latach 1870 do 1880 ure-
gulowano koryto Dunajca między Lipiem
a Znamirowicami i obwarowano brzegi wspól-
nym kosztem rządu i pobrzeżnych właścicieli,
Przedtem jednak swawolna tą rzeka, płynąc
krętym nurtem, zmieniała niekiedy, po lada
większym przybytku wody a już zgoła po
każdej powodzi, swoje koryto i obszar nad-
brzeżnych gruntów, obrywając z jednej strony
wyższe brzegi urodzajnej ziemi, a odsypując
po drugiej stronie płaskie namuły, piaski i ka-
mieńce. Nawet samo istnienie głównego fol-
warku Lipia jest niezbyt dawnem dziełem ka-
prysu Dunajca. W XVI wieku Dunajec pły-
nął po pod same wzgórze należące do Lipia
i Sienny, po lewej zaś stronie rzeki rozpoście-
rały się wszerz i wzdłuż urodzajne równiny
wsi Znamirowice, podzielonej na udziały (sortes),
będące dziedzictwem kilku rodzin Znamirow-
skich, rozróżniających się przezwiskami (por.
Zmamirowice), Zapewne podczas wielkiej po-
wodzi zmienił Dunajec pod gwałtownem par-
ciem wpadającej doń z prawej strony, rzeczki
diennianki, swoje dawniejsze koryto, odbił się
od wspomnianego wzgórza, będącego po ów
czas prawym jego brzegiem, zwrócił całą na-
wałę swego bystrego prądu na lewe brzegi,
i wdzierając się coraz to dalej w grunta zna-
mirowskie, zniszczył je po większej części,
zostawiając natomiast po pod wzgórza Sienny
i Lipia wielkie przestrzenie namulisk i ka-
mieńców, które z biegiem czasu pokryły się
bujnemi pastwiskami i kępami wikliny, W po-
czątku XVII w. zaczęli się na nich jaż ludzie
osiedlać, a dla odróżnienia tych obszarów od-
sypanych od Znamirowie, nazwano je Niezna-
mirowieami, pod którą nazwą figuruje cała ta
przestrzeń po pod wzgórza Sienny i Lipia
w aktach ówczesnych, Wtedy posiadł Nie-
znamirowice, nie wiadomo jakim tytułem,
Mikołaj Łapka, właściciel przyległej wsi Lipia,
wyrobił z zarośli wiklin spory kawał ornego
pola i założył folwark. Jego następcy Chwa-
libogi i GGawrońscy rozprzestrzeniali coraz wię-
cej orne grunta, co w bujnem namulisku było
pracą łatwą i wdzięczną, tak, że było już po-
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| trzeba założyć drugi folwark, który nazwano
Wyżniem Lipiem. R. 1686 kupił tę posia-
dłość od Grawrońskich Aleksander Żak Skar-
szewski, skarbnik podolski, dziedzie dóbr Przy-
szowy, a dla zabezpieczenia się posiadaniem
obu brzegów Dunajca od podobnej katastzofy,
jaka poprzednio spotkała dziedziców Zaamiro-
wic, nabył r. 1696 od Kazimierza Chronow-
skiego Sędków, wioskę leżącą na lewym brze-
gu Dunajca, poniżej Znamirowie. Ale już w po-
łowie XVIII wieku pozostał z owego Sędkowa
tylko skrawek pod górą, resztę płaszczyzny
zabrał Dunajec, utworzywszy natomiast w swo-
jem łożysku wyspę, która, przekraczając od
strony Znamirowie, środkiem rzeki, idealną li-
nią graniczną, stała się przedmiotem zatargów
sąsiedzkich, wpływających na dalsze łosy tej
okolicy.  Dziedzicem Znamirowic, należących
po wywłaszczeniu Znamirowskich do dóbr klu-
cza rożnowskiego, był pod ów czas Antoni
Baltazar dw. im. na Rożnowie ze Stądnik Sta-
dnicki, ssta ostrzeszowski, wyszogrodzkiit. d.;
zaś na Lipiu, Sędkowie i Wyżniem Załężu,
dziedziczył, z podziału ojeewizny, od r. 1731
Marcyan Żuk Skarszewski, syn wspomnianego
Aleksandra, po ojcu również skarbnik podolski.
W sporze toczącym się o ową wyspę czy od-
sypisko, między skarbnikiem astarostą, stanęli
wszyscy sąsiedzi po stronie skarbnika, jak to
widać z pierwszego zaraz pozwu starosty,
wniesionego r. 1759 do grodu sądeckiego i do
trybunału koronnego w Lublinie, przeciw
skarbnikowi, o zaoranie gruntów, orąz przeciw
Antoniemu Rzuchowskiemu, dóbr Rąbkowy,
Adamowi ze Stądnik Stadniekiemu, cześnikowi
bracławskiemu, dóbr Tęgoborzy, Michałowi
Dobrzańskiemu, podczaszycowi chełmskiemu,
dóbr Zbyszyc, i Felicyanowi Chwalibogowi
dóbr Lipia-Podzbęcza, dziedzicom, o poniszcze-
nie granie dóbr. Tonieprzyjazne wystąpienie
starosty dało początek długiemu szeregowi
obustronnych manifestów, pozwów i wzaje-
mnych coraz cięższych rekryminacyj o naja-
zdy, gwałty, zabory i t. p., które były mniej
więcej wiernem odźwierciedleniem tego, co się
rzeczywiście na wyspie działo. W końcu je-
dnak kilkoletnia walka żywiołu szlachecko-
demokratycznego z możnowładcą, świadomym
swoich celów i środków, uwieńczoną została
zupełnem zwycięstwem ostatniego, gdyż po-
mienieni sprzymierzeńcy skarbnika, zniechęce -
ni niespokojnem sąsiedztwem i rujnującemi
procesami w Lublinie, których ani końca,
ani skutku nie było można przewidzieć, pod-
dali się, dla miłego spokoju, nieubłaganej
konieczności i posprzedawali jeden po dru-
gim swoje majątki staroście, Roku 1769
postąpił na ostatku tak samo i skarbnik
z Lipiem, okolonem już wówczas dobrami swe-
g0 przeciwnika, Ob. „Akta grodzkie sądeckie*.  
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„Sumaryusz dawnego archiwum rożnowskie-!
go*. Odtąd należało L. do dóbr ŻZbyszyc, li-
czących w półączeniu z dobrami klucza rożno-
wskiego, mko Zbyszyce z główną rezydeńcyą
dziedzica i przeszło 45 wsi. Była to, przed
rozpadnięciem się swojem, najpiękniejsza for-
tuma na całem Podgórzu. L. było więc w po-
siadaniu (teraz już) hr. Stadniekich do r. 1808,
w którym to czasie Franciszek syn Jana a
wnuk pomienionego Antoniego Baltazara Sta-
dniekiego, otrzymawszy tę wś działem, sprze-
dał ją Cypryanowi Wyszkowskiemu za 5555
dukatów. Tenże, dotknięty tu r. 1813 klęską
powodzi, zamienił L. w tymże samym roku za
wś Stróże wyźnie z Michałem Zukiem Skatsze-
wskim, którego syn Szczepan sprzedał L, roku
1840 Antoniemu Stańskiemu za 25500 zł. m.
k., również po doznanych powodziach. Tegoż
Stańskiego wnuk, Teodor Zdanowski, otrzy-
mawszy L. spadkiem po dziadku, rozpoczął
przy współudziale rządu prace około regulacyi
Dunajca, a r. 1875 sprzedał tę wś Gustawowi
Romerowi za 42000 złr. w. a., od którego zaś
przeszła r. 1880, w tej samej cenie, drogą ukła-
du familijnego, na własność Stanisława Wysz-
kowskiego (jr. 1882), a po tymże, spadkiem,
na małoletniego syna Wincentego, ostatniego
męskiego potomka Wyszkowskich linii gali-
cyjskiej. Po przejściu rozdrobnionej fortuny
Stadniekich w inne ręce, odżył nanowo kón-
trowers między L. a Znamirowicami o wyspę
na Dunajcu; dopiero regulacya koryta tej rzeki
ubiła go ostatecznie. M. Ź. S$.

Lipie 1.) przys. do Jonin w pow. tarno-
wskim. 2.) L., przys. do Kawęczyna w pow.
ropczyckim, składa się z kilku domów, zbudo-
wanych po północnej stronie gościńca z Sędzi-
szoWwa do Rzeszowa, na płd. od Kawęczyna.
8.) L., przys. do Olchowy w pow. ropczyckim,
na mapie administracyjnej Kummersberga nie
jest oznaczony. 4.) L., wś nad Mrówlą pot.,
w pow. rzeszowskim, leży na płd. od Głogo-
wa, liczy 428 mk. rzym.-katol., należących do
par. Mrówli. Pos, mniej, ma 407 mr. roli, 213
łąk, 237 mr. pastw.; więk. pos, Towarzystwa
wiedeńskiego dla produkcyi leśnej ma 57 mr.
łąk. L. graniczy na płn. z Głogowem, na zach.
z Bratkowicami, na płd. z Rogoźnieą a od
wsch. przypiera do rozległych sosnowych la-
sów. 5.) L., przys. m. Suchy, w pow. ży-
wieckim, Mac.

Lipie, po rus. Zypie 1.) częś Chlewisk (ob.),
W pow. cieszanowskim. Stąd pochodziła rodzi-
na Lipskich, która tu w pobliżu miasteczko
Lipsko założyła. 2.) L., przedm. Komarna
W pow. rudeckim. 3.) Ł., po rus. także Zy-
Pia, wś w pow. turczańskim, 32 kil. na płn.
zach. od sądu powiat. w Turce, 6 kil. na płn.  0d urzędu poczt. w Lutowiskach, Na płn. wsch.
leży Bystre, na płd. wsch. Michnowiec, na płd.
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zach. Ńkorodne, na płn. zach. Czarna (obie
ostatnie wsie w pow. liskim). Wzdłuż graniey
płd. zach. ciągnie się ramię górskie Ostre od
płd. wsch na płn. zach. Najwyższy jego szczyt
wznosi się na płd, krańcu wsi do 804 m. Na
płn. wsch. lesistym stoku tego pasma nastają
liczne potoki. Płyną one wszystkie na płn.
wsch. Najznaczniejszy między nimi jest potok
Tupie. Z połączenia wszystkich tych potoków
powstaje jedno z ramion Mszańca. Za biegiem
potoków opada obszar na płn. wsch. do 602 m.
W środkowej części obszaru leżą zabudowania
wiejskie. U stóp granicznego pasma Ostrego
idzie droga, wiodąca z Ustrzyk dolnych do
Lutowisk. Własn. więk. (Towarz. dla produk.
leśn. w Wiedniu) ma roli or. 209, łąk i ogr.
71, pastw. 51, lasu 272 mr.; własn. mniej. roli
or. 690, łąk i ogr. 119, pastw. 149, lasu 44 mr.
W r. 1880 było 382 mk. w gm., 9 na obszarze
dwor., obrz, gr. katol, Par. rz.-kat. w Turce,
gr.-katol. w miejscu, dek. żukotyński, dyec.
przemyska We wsi jest cerkiew drewniana,
mająca metryki od r. 1786. Gruntu należy do
par. 51 mr. 1021 kwadr. sążni. Plebania dre-
wniana. Szaraniewicz (Rzut oka na beneficia
ruskie, str. 8) przytacza dokument, oblatowany
w r. 1601 w aktach grodzkich sanockich, za-
wierający sprzedaż popowstwa przez Jerzego
Humnickiego, dziedzica Lipia pod Turką, za
200 zł. przy świadkach Bartoszu Bireckim i
Hryciu Nestonii Dobrzańskim. Sprzedaż ta
uwalnia kupującego Wasyla Maniawskiego od
wszelkich robót tak sobą jak koniem; gdyby
dziewkę za mąż wydawał, nie miał kunicy od
niej dawać; miał być wolen synów swych win-
nem państwie przystanawiać; obowiązany je-
dnakowoż był do czynszu rocznego 30 złp.,
owsa czynszowego miary bireckiej, do dawa-
nia kur, kapłonów, gęsi, jaj na wielkanoc i od
20 owiec jednego złotego na jarkę. O moral-
nych warunkach kupującego popowstwo w do-
brach osób prywatnych przed unią kościelną
nie ma mowy. Jest jednakowoż dokument z r.
1671 wystawiony przez Franciszka ze Amigro-
da Stadnickiego na Wroblaczynie i Perespie,
zawierający potwierdzenie popowstwa zięcio-
wi Michała popowicza, Jeremowi Truszowi,
jego żonie, dzieciom i wnukom. Ma tego po-
powstwa rzeczony Trusz spokojnie zażywać,
byle powinności cerkiewne odprawował, jak
gdzieindziej odprawiają, według słów tegoż
dokumentu: juxta consuetudinem sacerdotii r.
gr. in aliis ecelesiis ruthenicis atque ordinibus
ejusdem graeci ritus., Dokument z r. 1602, ob-
latowany w aktach grodzkich sanockich r.
1632, wydany przez Jerzego Humnickiego dzie-
dzica, zawierający sprzedaż popowstwa w L.,
pozwala gromadzie dawać duchownemu Wa-
sylowi Maniawskiemu i potomkom jego: po
kopie zboża i kopczyny, 1 kmieciom tej wsi

17
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corocznie robić dzień, co mu pop każe. Za
czasów polskich należała wś do dóbr koron-
nych w ekon. samborskiej, krainie Lipeckiej.
Sumaryusz przywilejów (Rkp. Ossol. N. 2837)
wymienia następujące przywileje do L. odnoś-
ne; na str. 45: „A. 1557. Samboriae. Facultas
magnifici Boratyński Capitunei Damiano Mar-
towicz locandi villam in rivalo dietu Lipie cir-
ca Michnowiec data... Cujus per Sig. Aug.
facta approbatio in Ćrasnystaw a. 18575. Na
str. 46: „A. 1566. Samboriae. Facultas ma-
gnifici Starzechowski Provido Damiano scul-
teto in Lipie, extruendi molendinum in fluvio
dieto Mszaniec et Michnowiec, a graniciebus
villae Mszaniec, idque ex motivo defectui
aquae in fluvii Lipie, ac tabernam aedificandi
in villa Lipie... Cujus per Big. Aug. facta com-
probatio a. 1567*. Na str, 47: „A. 1567. Pri-
vilegium. Sig. Aug. Damiano Poponi super
administrationem ecclesiae ritus graeci in villa
Lipie, dat adque poponatum unum lameum
Abba "NA GT 4.3 48: _ 4:.15D72,..PTLYS
legium. Sig. rex Damiano Lipiecki sculteto
in villa Lipie in locum deperditi originalis
privilegii per ipsum perscripta juris solemni-
tate comprobati dat, quo mediante dictus scul-
tetus denno advocatiam sibi collatam habet
Gum laneis 4, cum particulis agris Obszary dic-
tis, inferius villae, cum facultate illibi locandi
„hortulanos, cum taberna, molendino torguatili,
Folusz dicto, in torrente Uście Kotylnickie
vocitato emolumentis salvis, dictó seulteto re-
servatis, cum tertia parte de omnibus dationi-
bus regalibus, tertio denario de poenis judicia-
ribus villanis, cum honoribus ex cmethonibus,
vocitatis Poczty, bis in anno Festo nativitatis
et resurrectionis Christi percipiendis, cum die-
bus laboratilibus in anno, sciliceś uno arationis,
secundo messis, tertio die falcastrationis, ra-
tione quorum dieti seulteti temporales annuam
stationem duorum florenorum praestare et ex-
peditionem bellicam in uno equo bono armati
in castro Samb. subire tenentur*. Lustracya
ekon. sambor. z czasów Jana II[ (Rkp. Ossol.
N.1255, str. 236 i 237) podaje następujące
szczegóły: „WŚ ma łanów 22, zosobna wójto-
wskich 6, hajducki 1. (Następnie wymienia
czynsze na św. Michał, Marcin i Wojciech i
inne powinności), W tej wsi trzyma łan haj-
dueki Pelo, z którego służbą wojenną służy.
Więc że sobie trzy ćwierci roli gromadzkiej do
swego łanu przyłączył, nakazuje się, aby po-
datki do gromady płacił albo rolę tę gromadzie
oddał i do zużytkowania puścił nakazuje się.
Pan Bzicki trzyma 4 łany wójtowskich ról, na
które żadnego prawa nie ma, bo violento modo
odebrał to wójtostwo p. Bazylemu Lipieckie-
mu, który pokazał prawo na 4 łany de dto
Cracoviae 30/9 1669. Tenże p. Bazyli Lipecki
pokazał prawo na 2 łany supanowskie, przy  
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czem go zachowujemy. Czynszu będzie płacił
z tego wójtostwa do dalszej rewizyi złp. 20*.
Inwentarz ekon. samb. z r. 1760 (Rkp. Ossol.
N. 1632, str. str. 215) podaje następujące
szczegóły: ,,Wieś osiądła na łanach 22, videli-
cat sianych6, koszonych 6, pustych 10. Zoso-
bna kniaziowskich łanów 6, hajducki £, po-
powski 1. Chlebnika ad praesens znajduje się
in Nr. 21. Czynsze tej wsi czynią 239 złp. 9
gr. (wymienione szczegółowo). Wójtostwa tej
wsi posesorem p. Porfiry Bartoszewski, na
które prawo produxit, vigore którego płacić
powinien do kasy ekon. corocznie czynszu, tu-
dzież z przyczyn i łazu zł. 19 gr. 6, tudzież
hybernę na gardekurów J. Kr. M. i inne onera
fundi płacić tenetur. Lasy tej wsi: Las tylko
jeden od płd. jodłowy, smerekowy i inne drze-
wo. Skarżyła się tu gromada, że im wójtostwo
dolne wedle zwyczaju nie płaciło od lat kil-
kudziesiąt po zł. 20, które gromada musiała
zastępować.. Taż gromada skarży się, że wieś
Skorodne za granice wsi Lipie wdziera się i
pola przywłaszcza. Lipecka kraina obejmowała
wsie: Łomna, Michnowiec, Mszaniec, Grązio-
wa, Płoskie, (rałówka, Bystre, Łopuszanka,
Lipie i Chaszczów. Inwentarz z r. 1760 przy-
tącza o niej następujące ważniejsze szczegóły:
„Cała kraina żali się, iż p. porueznik Ziemiań-
ski bez żadnej rekwizycyi zamkowej lub p.
Krajnika niewinnych ludzi aggrawuje, więzi,
bije, chudobę zabiera i różne przegróżki czyni,
w czem aby była im protekcya dana, admini-
strącyi recomendatur. Powinności całej krai-
ny: Prócz czynszów wyrażonych przy każdej
wsi winna każda wieś odwozić do zamku sam-
borskiego lub gdzie rozkażą z każdego łanu
sianego kostkowe drzewo jedno, łupane jedno,
ciosane jedno, krokiew jednę, łat dwie, gon-
tów kóp dwie, albo kiedy tego drzewa zamek
nie potrzebuje, płacić powinni do kasy ekon.
z każdego łanu sianego po zł. 2. Robociznę do
klucza waniowskiego odrabiać powinni, jeżeli
administracya pozwoli, to jest na cały tydzień
raz w rok posyłać robotników pieszych po 4,
a jeśli kosarzów to po 2 z każdego łanu siane-
go; ale gdy tej robocizny nie odbywają, płacą
za nią z każdego łanu siąanego po zł, 8. Dzie-
sięciny owczej dawali przedtem od owiec 20
barana jednego albo od każdej owcy płacili gr.
4; terąz ogólnie cała kraina płaci co rok do
kasy ekon. na wiosnę zł. 260. Hybernę na
gardekurów oraz i expenszczyznę do kasy
ekon. samb. podług dyspartymentu zamkowe-
go, każda wieś na termin naznaczony wypła-
cać ma, tudzież uniwersałom zamkowym i dy-
spozycyom wszelkim zadosyć czynić tenetur.
Elekcyonalne od urzędów przysiężnych i dzie-
siętników każda wieś do kasy podczas sądów
zborowych płaci*. Compendium intraty rocznej
z krainy Lip.: „Czynsze 4819 złp. 28'/, gr.,
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elekcyonalne 137 zł. 28 gr. Ad haec za roboci-
znę do klucza wamiowskiego z łanów sianych
w całej krainie ad praesens 86'/, po zł. 8 fecit
692, owczej dani 260 zł. Z pasiek seu kopań
po lasach prowent podług corocznej rewizyi
do kasy należeć ma. (Cała kraina podług dy-
spozycyi p. Schmidta konsyliarza J. K. M., jako
komisarza do ekon. samb. zesłanego, w Sam-
borze 1 lipca 1757 r. uczynionej, łatry do żu-
py starosolskiej przy naznaczonej zapłacie wo-
zić powinna do dalszej dyspozycyi komisyi
skarbu J. K. M.* Rewizya praw, przywilejów
i t. d. ekon. samborskiej zr. 1/66 zawiera
tąkże opis krainy Lipeckiej. Ob. Dodatek mie-
sięczny do Gaz. Lwow. 1872, t. II, str. 51,
114, 121, 183, 242 i t.IH, str. 51. Według
inwentarza z r. 1768 (ob. Dobra koronne przez
Czemeryńskiego) było z krainy Lipeckiej in-
traty 7625 złp. 22 gr. Rząd austryacki zajął
ją r. 1772 i wcielił do urzędu zawiadoweze-
go w Łomnie, Wójtostwo we wsi L. zajęto
1787 r. Grunta rozdzielono między osadników.
Dobra te zostawały w administracyi rządowej
do r. 1868, w którym to roku sprzedano je
spółce. Lm. Dz.

Lipie 1.) wś nad Szywrą, pow. wrzesiński;
12 dm., 102 mk., wszyscy katol.; 22 analf.
Najbliższa poczta, tel. i st. kol. żel. w Miłosła-
wiu. 2.) Ł., folw. i gm, tamże; 6 dm., 127
mk., wszyscy kafol.; 38 analf.; należy do m.
Miłosławia. Własność hr. Józefa Mielżyńskie
go. 3) L., wś, pow. krobski; 21 dm., 123
mk., wszyscy katoi.; 39 analf. Poczta i tel.
w Piaskach o 4 kil; st. kol. żel. w Lesznie
034 kil. 4.) Ł., dom. tamże; 936 mr. rozl.;
własność Franciszka Zółtowskiego; ob. Strzelce
Wielkie, gdzie podana ludność. 5.) L., folw.,
pow. bydgoski; 38 dm., 52 mk; 19 ewaug., 33
katol.; 32 analf. Najbliższa poczta i tel. w Ko-
ronowie, st. kol. żel. w Bydgoszczy. Por. Ko-
ronowo, t, IV, 418. 6.) L., kolonia, pow. ino-
wrocławski; 5 dm., 45 mk.; 13 ewan., 32 kat.;

28 an:lf. Poczta, tel. i st. kol. żel. w Gniew-
kowie o 3 kil. 7.) L., dom. tamże; 2800 mr.
rozl.; 2 miejs.: a) L., dom.; b) Wymysłowo,
folw.; 13 dm., 276 mk.; 67 ewan., 209 katol.;
171 analf. 8.) L., wś, pow. ostrzeszowski;
17 dm., 158 mk.; 1 ewang., 148 katol., 4 żyd.;
70 analf. Najbliższa poczta, tel. i st. kol. żel.
w Opatowie. 9.) L., folw., pow. ostrzeszow-
ski, należy do dom. Rakowa; ludność tam razem
podana. 10.) L., niem. Zipke-Gross, olędry
i gm., pow. bukowski; 2 miejsc: a) L., olędry;
b) Bolewice (Neubolewitz), folw.; 37 dm., 294
mk.; 211 ewang., 83 katol.; 45 analf. Najbliż-
szą poczta w Lwówku, tel. i st, kol. żel. w No-
wym Tomyślu. M, St.

Lipie 1.) folw. dóbr Lubecko, pow. lubli-
niecki. 2.) L, os. do Zwonowie, pow. rybni-
cki. 3,) Ł., kol. do Ciężkowie, pow. kozielski. 
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Lipie, niem. Zeżpe, właściwie Lipoj (ob.).
Lipie, góra lesista, w obrębie gm. Ołpin,

w pow. jasielskim, w płd.-zachodniej stronie
wsi, nad granicą z Rzepiennikiem suchym, pod
4994729 płn. sz. g. a 38950 wsch. dłg.
g. F. Wzniesienie 425 m. (szt. gen.). Br. G.

Lipić, jez., ob. Finowski kanał.
Lipie boki, przedmieście m. Buska, pow.

Kamionka Strumiłłowa.
Lipie góry al. Zipia góra, kol. i os., pow.

kolski, gm. Czołowo, par. Dębno królewskie
(Łaski, Lib. ben. I, 216); odl. od Koła w. 14.
Kol. dm. 13, mk. 226; os. dm. 2, mk. 5. Por.
Kościelec, t. TV, 446.

Lipiec, niem. Zippite, dobra ryc., pow. mo-
rąski, st. p. Kiszpork.

Lipiec al. Zipa (ob.), niem. Pregel, rz.
Lipieck, wś, pow. kobryński, okr. polic,

dywiński, o 25 w. od Dywina, o 16 od Kobry-
nia, o 215 od Grodna, ma zarząd gm. błockiej.

Lipieck, m. pow. gub. tambowskiej, ma
15000 mk., leży na praw. brzegu rz. Worone-
ża, Założona fabryka lanego żelaza przez Pio-
tra W. dała początek miastu , które nazwisko
swoje zawdzięcza mnóstwu lip. Połączone ko-
leją żelazną z Woroneżem, Kozłowem i Jelcem.
Posiadą źródła mineralne wód ziemno-alkali-
czno-żelaznych, bardzo zbliżonych do źródeł
w Spa, Schwalbach i Pyrmoncie. W r. 1864
przyprowadzono zakład do porządku i urządzo-
no odpowiednio do tegoczesnych wymagań,
pod kierownietwem dr. Nowiekiego, który za-
razem był przeznaczony na głównego lekarza
zdrojów.

Lipiecka, st. p. w pow. ananjewskim, gub.
chersońskiej, o ćwierć wiorąjy od st. dr. żel.
Birzuła.

Lipienica 1.) al. Zipieniec, Tipinice, niem.
Lipinitza, dok. Lypenitz, dobra, pow. chojnieki,
na bitym trakcie chojnieko-tucholskim, pół
mili od Chojnic. Obszaru liczy roli ornej ha.
261, łąk 28, past. 17, lasu 15, nieuż. 5; ogółem
obszaru ha. 328; bud. 9, dm. 4, katol. 46, ew.
35; dziedzie Ernst Ebert. Par. Nowa cerkiew,
szkoła Pawłowo, poczta i st. kol. żel. Chojnice.
R. 1360 Winvyk von Kniprode, mistrz wielki
krzyżacki, zapisuje dobra Lypenitz prawem
chełmińskiem na dziedziczną własność jakie-
muś pielgrzymowi (Pilgerime). Za to pełnić

miał dwie służby wojenne na koniu w zbroi

(2 Platendienste) i po 1 korcu owsa zamiast
płużnego dawać od włóki obsadzonej; także

miał dostarczać na ząmek na uznanie pano-
wania, co rok 2 fanty wosku i 5 denarów. Ob.
Dregera odpisy w archiwum w Peplinie, str.

26. 2) LL, niem. Zipnitz, dobra, pow. świe-
cki, nad jez. lipieniekiem, w lesistej okolicy,
przy granicy pow. tucholskiego. Obszaru liczy

roli ornej ha. 24], łąk 38, past. 12, lasu 43,
ogółem ha. 336; bud, 14, dm. 7, katol. 28, ew.
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34. Par, Świekatowo, szkoła Zalesie, poczta!
Brunstplatz. Hodowla bydła rasy holender-
skiej, wyprzedaż tuczonego bydła. Ks. F.

. Lipienica, nazywała się dawniej struga
w pow. świeckim położona, opodal wsi Belna.
Podług przywileju lokac. z r. 1328 stanowiła
granicę tejże wsi, Wyjmujemy odnośny ustęp
z dokum.: „Od błota Mszenik między Skarsze-
wem a Belnem, do drogi wiodącej z Belna do
Drzycimia, po przez tę drogę do strugi Lipie-
nicy, która z obu brzegami i młynem nad nią
zbudowanym do Belna nałeży, do rz. Wdy
(Czarnej wody) i t. d.* Ob. Documenta varia,
ręk. w arch. w Peplinie, str. 199,  Kś.F.

Lipienica, dok. Zypieniza, nazywało się da-
wniej jez. w pow. bytowskim położone, opodal
wsi Pomejska. R. 1310 margrabia brandenb.
Waldemar zapisał je wraz ze wsią Pomejskiem
00. cystersom w Oliwie, jako wynagrodzenie
za, poczynione im cząsu napadu wojenne szko-
dy. Ob. Perlbach, Pommer. Urkundenbuch,

Lipienice al, Zepienice, wś i folw. donacyj-
ny, pow. radomski, gm. Rogów, par, Jastrząb,
odl 25 w. od Radomia, ma 37 dm., 187 mk.,
850 mr. gruntu włośc. a 470 mr. dworskiego
z młynem cylindrowym na rzeczce Śmiłówece.
Stacya Jastrząb dr. żel, dęblińsko -dąbrowskiej
oznaczona na gruntąch włośc. wsi L. Przed 50
laty były tu rządowe owczarnie zarodowe.
Pozostałe po nich budynki włączone teraz do
folw. L. Wś L., niegdyś razem z Lipienicką
Wolą własność biskupstwa krakowskiego, nie
posiadały ani folwarku, ani młyna, ani kar-|
czem wyłącznie biskupich. (Dług. Liber benef.
II, 487). Biskup Zbigniew Oleśnicki założył
tu hutę żelazną (fabrica ferri), którą prowadził
i urządzał niejaki Janisch. Dalsze losy tego
zakładu nieznane. (Dług. II, 488).  Z9.J.

Lipienice 1.) niem. Zipnitz, wieś szlach.,
pow. człuchowski, przy trakcie bitym chojni-
eko kościerskim, między dwoma jeziorami; ob-
szaru mr. 4755, bud. 83, dm. 27, katol. 229,
ew. 12, szkoła i st. poczt. Par. Borzyszkowy.
2.) L. (Kętrz.), pow. chojnicki, ob. Zipienica,
3.) L., pow. lubawski (mylnie t. n. pod art,
Herrmannshoehe), właściwie Lipinki, Kś, P.

Lipienicka Wola, kol., pow. radomski, gm,
Rogów, par. Jastrząb, o 25 w. od Radomia,
o 1'/, wiorsty od st. Jastrząb, ma 48 dm., 342
mk.,1379 mr. ziemi. Por. Zapienice, Ig. J.

Lipienie 1.) wś w zach.-północnej stronie
pow. mińskiego, nad rz. Wiazynką, tuż przy
drodze żel. libawsko-romeńskiej, o w. 3 od st.
Radoszkowicze, w okr. police. rakowskim poło-
żona, ma 0s. do 20. 2.) ., folw. w pow. miń-
skim, własność Bołonina, ma obszaru 360 mr.

Lipieniec al. Chechuła, os, młyn. wieczysto-
czynszowa, pow. łaski, gm. i par. Dłutów
(ob.). Ma 1 dm., 17 mk., 39 mr. ziemi,
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Lipieniówka, rz., z dopływem Hujką, ob.
Wiazynka.

Lipienitza (niem.), ob. Zspnica. |
Lipienka, rz. w pow. lepelskim, łączy jez.

Odtołowo z jez. Lipno i Czemienicą.
Lipienki, ob. Zdpinki.
Lipieńki, niem. Weykersdor/,

pow. lubawski.
Lipienko, mylnie, ob. Zipinki, pow. cheł-

miński,

Lipiensken (niem.), ob. Zźpińskie.
Lipieńskie 1.) niem. Zieppinsken, wś, pow.

lecki, w bagnistem nieco położeniu, około mili
od st. kol, żel. w Wydminach, na prusko-lu-
terskich Mazurach, przez osadników polskich
(jak sama nazwa świadczy) założona. R. 1487
Jan von Tieffen, komtur brandenburski, nadaje
Marcinowi Lipieńczykowi, Jakubowi i Fryde-
rykowi jego synom, na prawie magdeb., 36
włók między Miłkami i Staświnami oraz niż-
sze sądownictwo, z obowiązkiem trzech służb
zbrojnych. Ob. Kętrz., Ludn. polska w Pru-
siech, str, 490. 2.) Ł., ob. Lipińskie. Ks. PF.

Lipieńsko, wś, pow. jańśborski, ob. Z4-
pińskte,

Lipiga, wś w pow. staryckim, gub. twer-
skiej, stacya poczt. o 25 wiorst od Wyso-
kiego, stacyi kolei żelaznej. Z. B.

Lipiły, zaśc. szlach., pow. wileński, 6 okr.
adm., o11 w. od Wilna, 3 dm., 30 mk., z tego
8 prawosł,, 22 katol. (1866).

_ Lipin, niem. Ziebchen 1.) wś, pow. chodzie-
ski; 22 dm., 258 mk.; 123 ewan., 127 katol.,
4 chrześcian innego wyznania, 4 żydów; 39
amalf. Pocztą i tel. w Margoninie o 6 kil.; st.
kol. żel. w Białośliwiu o 18 kil. 2.) Ł., dom,
tamże; 11 dm., 149 mk.; należy do Margoń-
skiej wsi, 8.) IL., olędry tamże; 15 dm., 132
mk.; 115 ewang., 15 katol., 2 chrześcian inne-
go wyznania; 21 analf, M. St.

Lipin. W dykc. geogr. Echarda tak się
mylnie zowie wś Lipinki, pow. chełmiński.

Lipina 1.) folw., pow. wieluński, gm. Siem-
kowice, par. Pajęczno, odl. od Wielunia w. 29;
dm. 2, mk, 6. 2.) Ł. al. Zipiny, wś, folw. i
Nowe ipiny, kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim,
par. Rossoszyca; odl. 17 w. od Sieradza; kol.
ma 19 dm., 105 mk, 3.) L., wś, pow. suwal- -
ski, gm. Zaboryszki, par. (?); odl. 15 w. od
Suwałk, ma 16 dm., 132 mk. Wchodzi w skład
majoratu Kadaryszki (ob.). i

Lipina, por. Zdpiny. |
Lipina, po rus. Zypyna 1.) wś w pow. żół-

kiewskim, 3 kil. ną płn. zach. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Żółkwi. Na płn. wschód,
wsch. i płd, leżą Winniki, na zach. Wola Wy-
socka. Płd. część obszaru przepływa od zach.
na wsch. potok Młynówka (zwany w górnym

ob. Zaipinki,

 biegu Fujną), dopływ Świni i tworzy we wsi
małą sadzawkę. W dolinie potoku leżą zabu-
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dowania wiejskie. Własn. więk. (konwentu
00. dominikanów żółkiewskich) ma roli or. 86,
łąk i ogr. 25, past. 26 mr.; własn, mniej, roli
or. 270, łąk i ogr. 72, past. 38 mr. W r. 1880
było 298 mk, w gm., 12 na obsz. dwor. (90
obrz. rzym.-katol., reszta gr.- katol.). Parafia
rzym. i gr.-katol. w Żółkwi. Na błoniach li-

pińskich pobił Stefan Czarniecki w r. 1657 Je-

rzego Rakoczego. Na miejscu pobojowiska, śród

niedostępnych dawniej moczarów, które dziś

całkiem osuszono, ustawiony został (w r. 1662

przez Bartłomieja Kobierzyckiego ?) krzyż

z piaskowca na podmurowaniu. Czas i ręka

ludzka zniszczyły większą część tego pomnika,

zwanego zwykle lipińską figurą. Zmiszczono

podmurowanie i kępę, którą śród bagienwznie-

siono, i pozostał tylko krzyż głęboko w ziemię

wklęsły, na którym jeszcze przed kilkunastu
laty pojedyńcze litery, niemniej wyraz forti-

tud...i liczby ..62 odczytać było można, (Rkp.
Schneidera w Muzeum Ossolińskich). Por. Koł-

tów. 2.) Ł., dom w Zwiżyniu, w pow. brodz:

kim. 3.) L., część Starego Sioła w pow. cie-

szanowskim. 4.) Ł., grupa domów w Majda-

nie, przysiołku Lipowca, w pow. cieszanow-

skim 5.) Ł., grupa domów w Wierzbianach,

w pow. jaworowskim. 6.) I.., część Drohomy-
śla w pow. jaworowskim. 7.) L., grupa domów

w Żulicach, w pow. złoczowskim. Zu, Dz.

Lipina 1.) las w płn. stronie Gajów wy-
źnych, w pow. drohobyckim. Od wsch. opły-

wa go pot. Lutyczyna. 2.) Ł., las we wsch.

stronie Woli Żołtanieckiej, w pow. żółkiew-

skim, Od wsch. opływa go pot. Pasieczna,

zwany w dalszym biegu Żełdcem. Najwyższe
wzniesienie czyni 281 m. 3.) L. Góra, 288 m.
wys., w płd. wsch. stronie Czeremoszni w pow.

złoczowskim. 4.) L. Wysoka, las w w zach.

stronie Czerniławy w pow. jaworowskim. Od

płn. opływa go pot. Retyczyn, od płn. wsch.

mały potok nastający w Czerniławej a pły”

nący na płn. zach. do Ketyczyna. Na płd.

wsch. łączy się Lipina z lasem Komarnikiem,

leżącym w płn. wsch. stronie Huków, w pow.

jaworowskim. 5.) L., wzgórze leśne, w obrę-

bie gm. Bokowa, w pow. podhajeckim, na płn.

wsch. od tejże wsi, pod 4235 wsch. dłg. g.

F., a 49"*16' płn. sz. g. Pokrywają je lasy,

które od strony płn. zach., nad granicą z Szum-
lanami Wielkiemi, zowią się Lipinką, a od płd.

wsch. Hałasówką. Wznosi się 416 m. (szt.

gen,). 6.) L., wzgórze polne, na płn, od wsi

ulie, w pow. złoczowskim, nad lew. brzegiem

Bugu, pod 49*52'8 płn. sz. a 42) 38 157

wsch. dłg. g. F., na płn. od Wysokiej Góry

(363 m.) a na wsch. od góry Zulicy (369 m.).
Wzniesienie L. 288 m. Lu. Dz.

Lipina, dok. Zyppina, miejscowość położona

w pow. chojnickim, wspominana jako pogra-

niczna wsi Dąbrowy Damianowej (Dachs- Dam-
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merau) r. 1373. Odnośne granice wyrażają się
jak następuje: Od jez. Rybno do bagien Cicho-
rzyno do Weislasedliczka, do Slunynegatz
(Słona gać?), do Lipiny, do granie Przechyle-
wa, do strugi Cierzniawy (Cirsisnam ?) i Sępol-
ny. Ob. Odpisy Dregera, rękop. w archiwum
w Peplinie, str. 29. Ks. F.

Lipina 1.) niem. Zżpine, huta, pow. bytom-
ski, par. Królewska Huta, przy drodze z tej
ostatniej do Zabrza, tuż obok wsi Chropaczów
i stacyi dr. żel. Morgenroth. Ma 20 bud., 98
dm., 2909 mk. Są tu huty cynkowe, kopal-
nie węgla i obok leży założona 1857 r. kol.
Piaśniki-L. Rozl. ziemi 600 mr. Pierwszą hutę
cynkową założono tu w r. 1822. 2.) IL., pustk.
do wsi Jaschine, pow. olesiński. F. 8.

Lipina, niem. Zippina, wś, pow. bogumiń-
ski, gmina Radwanice, na Szląsku austr., par.
katol. Ostrawa Polska, rozległa mr. 259,
ludn. 344.

Lipinice (Kętrz.), pow. chojnicki, ob. Zi-
pienica,

Lipiniszki, po łotew. Zżpiniszkas,wśwpow.
dyneburskim, niedaleko Krasławia, niegdyś
starostwo, dziś dobra koronne, z cerkiewką
prawosławną dla Rossyan-kolonistów. Por.
Grawery.

Lipinitza (niem.), ob. Zpienica.
Lipinka, os. leśna na obsz. dwor. Jazłow-

czyka, pow. brodzki. Por. Lipina.
Lipinka, pot., ob. Zdpinki.
Lipinki, por. Zpiny.
Lipinki 1.) wieś, powiat radzymiński, gmi-

na Ręczaje, parafia Kobyłka. Porównaj Z-

piny. 2.) Ł., wieś, powiat włodawski, gmi-

na Romanów , parafia Wisznice, odl. 1%, w.

od Wisznic. Ma 28 dm., 253 mieszk., 599

mr. obszaru. Należała do dóbr Wisznice. 3.)

L., wś, pow. chełmski, gm. Źmudź, par. Ku-
mów (rus. Rostoka). W 1827 r. wś rząd, 30
dm., 181 mk. ż

Lipinki, wś, pow. gorlicki, 322 m. npm,

ząbudowana po obu brzegach bezimiennego po-

toku, uchodzącego do Libuszanki, dopływu
Ropy z prawego brzegu. (Porównaj Lipin-
ki, potok). Od wschodu otacza ją las zwa-

ny Tatarówką. 2 1418 mieszkańców rzym.-

katol. przebywa stale 114 na obszarze więk.

pos. p. Jadw. Straszewskiej. Jest tutaj pa-

rafia rzym.-katol., szkoła ludowa i rafinerya

nafty. Teraźniejszy murowany kościół, z wie-

żą pobitą blachą, zbudował w r.1782 Ewaryst
hr. Kuropatnieki, autor Herbarza polskiegoi

Geografii Galicyi, wydanej bezimiennie w Prze-

myślu w r. 1786. W tej książce tak opisuje
Kuropatnicki L. ,,Wś hr. Kuropatniekich, pię-
knym nowo wymurowanym kościołem ozdo-
bnym, mauzoleami wielu, wieżą wysoką bla-
chą pobitą i obszernem obmurowaniem kościoła z murowanemi domami dla duchowieństwa
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ozdobiona.'* Dawniej należała parafia do dyec.
krakowskiej, dekanatu bieckiego; ale o zało-
żeniu parafii nie znamy żadnej wiadomości.
Według aktów wizytacyi biskupiej z r. 1767

- zbudował dawniejszy kościół Jan na Żyweu i
Pieskowej Skale Wielopolski, ssta bieeki i bo-
cheński. Teraz parafia należy do dyec. prze-
mys. dek. żmigrodzkiego i obejmuje Bednarkę,
Pagorzynę i Rozdziele z ogólną liezbą 1852
rzym.-katol. i 40 izrael. Pos. więk, ma ob-
szaru 88 mr. roli i 324 mr. lasu; mniej. pos,
1128 mr. roli, 296 mr. łąki ogr., 144 mr.
pastw. i 99 mr. lasu, L. graniczą na północ
z Woytową, na wschód z Dzielem, na południe
z Rozdzielem, a na zach. z Libuszą. Kopalnie
nafty badał tu Windakiewicz (Olej i wosk
skalny, 1875). Obszar ropodajny znajduje się
na równinie między Krygiem i Rozdzielem.
Szybów jest 40, ale tylko jeden był w 1875
r. 71 sążni głęboki i wiercono go machiną pa-
rową. Przy kopaniu natrafiano na następują-
ce pokłady: najprzód żywiczny łupek, dałej
zielonawy ił, a w głębokości 15 sążni dwie
stopy gruby drobnoziarnisty piaskowiec; na
stępnie znowu do 30 sążni zielonawe iły, po
nich drugi cztery stopy gruby piaskowiec,
a w końcu do 60 sążni mydlasty ił naprze-
mian z piąskowcem. Pierwszą ropę wydoby-
wano w głębokości 12 do 15 sążni, ważącą
28 do 30” B. "Ta niedopływała tak stale, jak
druga ropa w głębokości 25 do 60 sążni. Za
studnie na chłopskich gruntach płacono 75 zł.
Dzienna zapłata wynosiła 50 centów dla robo-
tniką, a 80 dla górnika. Wpływ moralny ko-
palni był szkodliwy, ponieważ bogacący się
włościanie oddawali się pijaństwu. Por. także
Walter H. idr. E, Dunikowski: Geologiczna
budowa naftonośnego obszaru zachodnio-galie,
Karpat, Kosmos 1882, str. 262 i nast., szcze-
gólniej str. 288. Por, Czarne. Mac.

Lipinki al. Lópienki, niem. Dippinken, dwie
miejscowości w pow. starogrodzkim. 1.) L.
król., niem. Kónigl, Lippinken, wybud, do Zie-
lonej góry. 2.) Ł. szlach,, niem. Adi.Lippin-
ken, dok. z r. 1567 Zeżpe, Dipowo, folw. do Ja.
błówka, na bitym trakcie peplińsko-staro -
grodzkim, pół mili od Peplina, gdzie jest st,
kol. żel., w pięknem położenin lesistem, nad
Węgiermucą. Obszaru liczy roli ornej hekt.
136, łąk 86, lasu 54, nieuż. 10, ogółem ob-
szaru hekt. 287, dziedzic Teodor Kalkstein
z Jabłówka; parafia Klonówka, szkoła Nowy
dwór, poczta Peplin. WŚ L. wraz z sąsiedniem
Jabłowem była od dawna królewszczyzną, dó
dóbr star. gniewskiego należącą. L grani-
czyły z obszernem opaetwem dawniejszem
w Peplinie. Sumaryusz prowentów królew-
skich w ziemi pruskiej z r. 1565 donosi: Lipo-
wo, w pow. nowskim (? mylnie zamiast gniew-
skim), przy dobrach opactwa peplińskiego.  
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Dobra były starościńskie, ale zatajone: pano-
wie Bazińscy przywłaszczali je sobie, włók
miało wtedy 9. Rewizorowie zwiedzili je i
nie zabroniono im oglądać, ale powiedzieć nam
nie umiano, wieleby z niego dochodów było, bo
puszcze są, których poddani opata peplińskie-
go, jako nam dano sprawę, wynajmują. Ob.
odpisy sumar. w archiw. peplińskiem, Około
połowy XVII wieku posiądało znaczne bory.
Tenutą był wtedy Maciej Kruse, mieszczanin
starogrodzki, który, wbrew wszelkim prawom
(bo tenutom niewolno było król. lasów nisz-
czyć pod utratą dzierżawy), niezliczoną moe
drzewa pościnał w lesie i porosprzedawał po
okolicznych wioskach. R. 1647 d. 19 grud.
Feliks Niewierski, burgrabia wojew. pomor-
skiego, wziąwszy z sobą wojskiego Szymona
Kowalskiego i dwóch ze szlachty, Stan. Bia-
tochowskiego i Tomasza Morawskiego, czynili
rekwizycyą za tem drzewem: w Rudnie u wło-
ścianina Jarosza młodego znaleźli sztuk 120,
tamże u Dewka 15, w Lignowach na trzech
miejscach leżących sztuk 30, w Starogrodzie
u piekarza sztuk 12, którzy wszyscy powia-
dali, że jeszcze wielu innych drzewa tego ku-
powało. Byli także rewizorowie w lipińskima
lesie i niezliczoną liczbę znaków świeżo pości-
nanego drzewa natrafili. Ponieważ król Wład.
IV pozwolił był oo. cystersom z Peplina na
dwa lata. wywieść z tego lasu na użytek klasz-
toru pewną ilość wozów, konwent pepliński r.
1649 skargę i wiadomość o poczynionych tych
szkodach do sądu miejskiego starogródzkiego
zaniósł, ażeby może wina potem na klasztor
nie spadła. Po Krusem trzymał L. wraz z ja-
błowskiemi dobrami wojew. pomorski Jakób
Wejher około r. 1650; um. 1657. Po nim,
zdaje się, że król Jan Sobieski, star. gniewski,
darował .L. wraz z Jabłowem Samuelowi Czar-
lińskiemu na własność, ponieważ dobra te za-
wsze z sobą były połączone za polskich cza-
sów, a Jabłowo rzeczywiście otrzymał był
Czarliński od króla. R.1752 konwent pe-
pliński zanosi skargę, jako Mikołaj Wejher,
pułk. wojsk król., klasztorny most na Węgier-
mucy przy L. zerwał i swój nowy postawił,
nie dając znać o tem klasztorowi, chociaż do
niego Węgiermuca i oba jej „brzegi należą.
Także i nadal po okupacyi L. pozostawały
przy Jabłowie, aż dopiero wr. 1867, po śmier-
ci Wincentego Jackowskiego, dziedzica, do Ja-
błówka załączone zostały. Około r. 1860 Hia-
centy Jackowski wzniósł tu nowe i okazałe
zabudowania z niewielkim dworkiem. Lasu
w ogóle dość jeszcze młodego znaczny obszar
zachował się aż dotąd przy L.; niestety obecny
dziedzic Teodor Kalkstein w największej części
pościnał go i sprzedał. Także grunta orne
na małe parcele porozdzielał i rosprzedał,
Tylko jeszcze obszerne i dość okazałe budynki .
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z niewielkim obszarem pozostały. Ob. Varia
acta w arch. w Peplinie, str. 48. Porównaj

| wiecie brodnickim, podług lustracyi z r. 1664Lipowo. Kś. F.
Lipinki, niem. Zippinken, dok. Leipe, Lipno,|

Kl. Leipe, Lippchen, król. domena, pow. cheł-
miński, nad jeziorem, w pobliżu małego borku,i
pół mili od bitego traktu chełmińsko-wąbrze-
skiego. Obszaru liczy ornej roli hekt. 569,
łąk 30, pastw. 30, lasu 1, nieuż. 18, wody 82,
ogółem obszaru hekt. 731; bud. 28, dm. 12,
katol. 166, ew. 28. Parafia i poczta Lisewo,
szkoła Drzonowo. Wś L. należy do najstar-
szych osad chełmińskiej ziemi; od dawna miała
gród warowny. R. 1277 dzielny wódz Sko-
mund z zbrojnym oddziałem 4000 Sudawczy-
ków napadł I. i zapewne zamek zburzył. Oko-
ło r. 1319 krzyżacy nowy zamek, jak zwykle
z eegły murowany, zbudowali, na którym oso-
bnych rządców swoich, t. zw. wójtów (Vógte)
ustanowili, żeby pobliższym obwodem xawia-
dywali. R.1414 donoszą o stratach wojen:
nych w obwodzie lipińskim poniesionych: Do-
bra pana Janusza z Orzechowa, także za-
budowania ludzkie spalone, bydło zabrane,
straty wynoszą 1500 mar.; w Kończewicach
syn sołtysa zabity, koń, pancerz, nakrycie że-
lazne (Kisenhut) i t. d. zabrane, strat 10 mar;
we wsi Szerokopas do niewoli wzięty brat soł-
tysa, 2 konie zabrane, 2 pancerze i t. d., strat
18 mar.; w Myśliweu (Metzelbitz) 12 ogrodów
po 7 mr. czynszujących do szczętu zniszczo-
nych, ludzi żądnych tam nie ma; w Otowicach
(Otten) Janowi von Seefeld (?) wszystko spa-
Gli i zabrali. Ob. Gesch. des Culmerlandes,
str. 147. Wójci w L. znani są następujący:
Fryderyk 1325, Herman 1341, Albrecht von
Leesten 1346, Marquard von Larheim 1870—
1374, Hartman vou Kónigstein 1374—1381,
Fryd. von Egloffstein 1381 —1388, Arnold von
Burgeln 1383—1387, Grerard von Vischnich
1387—1391, hr. Jan von Sayn 1391—1398,
Jan von Lichtenstein 1398—1399, Eberhard
von Wallenfels 1399—1404, Herman von Grans
1404—1409, Konrad von Sefeln 1409—1410,
Henryk Hold 1410—1411, Jan von Seelbach
1411—1413, Paweł von Russdorf 1413—1414,
Jan von Menden 1414—1416, Mik. von Ber-

gau 1417 —1421, Hans von Fischborn 1421—
1423, Jan von Rodenberg 1423—1426, Grot-
fryd von Rodenberg 1426—1430, Wincenty
von Wirsberg 1430—1436, Wilryk von Grei-
fenstein 1436 — 1438, Hans von Dobeneck
1438 — 1442, Ludwik von Erlichshausen
1442—1447, Jerzy von Eglofistein 1451—
1453. Ob. Voigt, Namencodex, str. 68. Za
polskich czasów zamek tutejszy, jako niepo-
trzebny, został zaniechany. We wsi L. znale-
ziono toporek starożytny,z diorytu wyrabiany,
który się przechowuje w Nawrze w zbiorach
p. Sczanieckiego, Ob. Ossowski, Mapa archeol.  
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Prus zachodnich, str. 98. Niegrodowe sstwo
lipieńskie w województwie chełmińskiem, po-

obejmowało wsie: L., Kornatowo, Lissowo, Ma-
lankowo, Drzonowo, Pniewite, Kotniewo i Fi-
jewo. W r. 1771 posiadał je Adam Grabow-
ski, opłacając z niego kwarty złp. 3222 gr. 8,
a hyberny złp. 1428 gr. 18. Od d, 138 wrze-
Śnia r. 1772 przeszło pod panowanie pruskie.
Por. Chełmno, t, I, 566. Kś. F.

Lipinki al. Wikry, niem. Lippinken, dok.
Weykersdorf, Wykersdorf, Wikersdorf, włośc.
wś kościelna paraf,, pow. lubawski, 1 milę od
dworca kol. żel. w Biskupicach, na wschód
dość znacznych lasów. Obszaru liczy mr.
4630, bud. 148, dm. 84, katol. 716, ew. 124.
Parafia i szkoła w miejscu, poczta Biskupice.
Za krzyżackich czasów L należały do kom-
turyi w Radzynie. R. 1330 Teodoryk von
Altenburg, mistrz w. krzyżacki, zapisuje 80
wł. prawem chełmińskiem sołtysowi Wyker
ku obsadzeniu; z tych włók do proboszcza na-
leżało wolnych 6 a do niego sołeckich 10.
Od innych dawali czynsz na zamek radzyński;
także zobowiązani byli osadnizy od każdej
włóki zebrać i przywieść siana z | morgi. Ry-
bitwę w jeziorze Osetnie (Ossytin) mieli wolną
z małemi narzędziąmi ku stołowej potrzebie.
R. 1414 donosi krzyżacka księga strat wojen-
nych: We wsi L. znajduje się włók 80, wieś
cała spalona z wyjątkiem kościoła; 30 włók
leży pustych; gburzy mają straty 2200 mar.,
kościół w dzwonach, srebrze, aparatach 200
mar.; 60 ludzi jest rozproszonych, albo zabi-

tych. R. 1485 Paweł von Russdorf, mistrz

w. krzyżacki, rozporządza na życzenie Henry-

ka Marszałka, komtura radzyńskiego, jako tu-

tejsi osadnicy, w razie, gdyby nie była po-

trzeba zwozić końmi swymi siana do budy
w Suminie, gotowi są zawieść je do dworu
krzyżackiego w Świeciu, albo Babalicach
(Paulsdorf). Zreszty, jak orzeka ich przywilej,

wolni są od innych szarwarków. Jako zapi-

suje wizytacya bisk. Olszowskiego, pierwszy

przywilej nadany został tej wsi w Bielicach

r. 1309. R. 1608 tenuta Samuel Łaski, herbu

Korab, dał nowy dach na kościół w L. Para-

fia Lipinki, w dekanacie nowomiejskim, liczy

dusz Ż521. Kościół jest tu tytułu św. Piotra

i Pawła, w czasach krzyżackich, jak się zda-

je, budowany, patronatu rządowego, nie wia-

domo kiedy fundowany, ani konsekrowany.

Szpitała nie ma przy kościele, bractwo istnieje

trzeźw. od r. 1855. Jest przyłączona filia

w Łąkorzu. Prob. Frańe. Tempski. Wsie pa-

raf. Lipinki, Sędzice, Babalice, Papiernia,

Sumin, Rutka, Frycowizna, Szmełtry, Cztery

włóki, Biskupice, Stynwałd, Konradzwałd.
Szkoły paraf. katol.: w Lipinkach dz. katol. 95,
w Łąkorzu 73, w Cichem 107, w Suminie 58,
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w Konradzwałdzie 65; 21 katol. dzieci zwie-

dza szkołę ewang. w Stynwałdzie, 16 w B:-

skupicach, dla których nie masz dotąd nauki

religii. Ob. Gresch. des Culmerlandes 93, 147;
szemat, dyec. chełmińskiej, str. 187. Ks. £.

Lipinki, dwie miejscowości w pow. Świe-

ekim: 1.) Ł., niem. Zippinken, dok. Lypchin,

Leipchen, rycer. dobra, nad jeziorem laskowi-

eko-lipińskiem, około ćwierć mili od stacyi kol.

żel. w Laskowicach, w okolicy dosyć jeszcze

lesistej. Wraz z przynależaym folw. Wieso-

wice (Wesowitz ?) zajmuje obszaru ornej roli

hekt, 277, łąk 36, pastw. 27, lasu 408, nieuż.

14, wody 6, ogółem hekt. 771; bud. 16, dm.

9, katol. 97, ew. 22. Parafia i szkoła Jeżewo,
poczta Laskowiee. (iospod. mleczne, hodowla
bydła karmnego; posiadacze spadkobiercy po

Sasie Jaworskim, We wsi L. istniał od dawna
gród warowny, śród nieznacznego wyniesienia
po nad jeziorem lipińsko laskowickiem zbudo-

wany, około ćwierć mili od dworca w Lasko
wiecachodległy. Na zachód od drogi wiodą-
cej ze Świecia do L. widać teraz jeszcze znaki

wałów i fos dawnych. Z trzech stron broniły
zamku fosy i wały, z czwartej jezioro. Obe-
cenie na miejscu zamku znajduje się ogród wa-
rzywny. Znaki jednakowoż suteren, skle-
pień it. d. zachowały się. Znaleziono także
resztki kości ludzkich, z czego poznać, żei
walki krwawe staczały się przy zamku. Sta:
rożytne natrafione siekierki i inne przedmioty
świadczą wyraźnie o wysokim jego wieku.
Ponieważ w aktach urzędowych krzyżackich
nie ma wzmianki o lipińskim zamku, przy-
puszczać należy, iż to gród obronny prywatny
możnego osiadłego tu rycerza. R. 1451 za
krzyżaków dziedzice pełnili służbę wojenną
konną. R. 1451 zachodzi posiadacz Michał
(Mische) z L., którego siostra poszła za Kry-
sztofa w Nowem, syna pana Dawida. R. 1454
w czasie największego uciemiężenia wojennego
bogaty dziedzie tutejszy, chorąży (pomorski),
wyprawiał huczne wesele dla córki swojej:
szlachta całej rozległej okolicy na nie się zgro-
madziła i biesiadowali przez kilka dni, tak, że
nawet komtur świecki z pozwem wojennym na
nową wyprawę czekać musiał. B. 1570 Li-
piński, dziedzic. R. 1590 Jan Kostka: podów-
czas zamek (arx, jak go zowią akta) jeszcze
istniał; także wspominany bywa burgra-
bius arcis lipinensiss R. 1669 zachwalają
akta lipińskie piwo zamkowe (Śchlossbier).
Ob. R. Wegner, Kreis Schwetz (Fin pommer.
Herzogthum), str. 182 it.d. 2.) L., niem.
Lippink, włośc. wś, obszaru liczy mr. 2210,
bud. 180, dm. 121, katol. 652, ew. 125. Pa-
rafia Płochocin, szkoła w miejscu, poczta War-
lubie. Okolica lesista. Kś. PF.

Lipinki, niem. Zżppinken, wś, pow, kościer-
ski, podana u Kętrzyńskiego, w skorowidzach
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jej niema; na mapach wojskowych umieszczo-

na jako os. pod Grarczynem. Ks. F.

Lipinki, niem. Zeipcken, wieś serbską na

pruskich górnych Łużycach, w pow. rozbór-

skim. : A.J, P.

Lipinki 1.) potok podgórski, wytryska

w obr. gm. Lipinek w pow. gorlickim, płynie

jarami zrazu na północ, potem na wschód i

północ, przez obsząr Pagórką a zabrawszy

z lew. brzegu Rybinę, zwraca się na wschód

i na granicy Pagórką i Osobnicy wpada do

Lasowej. Długość biegu 5 kil. 2.) I., potok,

wypływa z pod góry Kamieńcą (460 m.), na

granicy gm. Głobikowej (w pow. pilźnieńskim)

z Małą (w pow. ropczyckim); płynie na po-

łudnie tąż granicą, potem przechodzi na obszar

Gradny górnej, gdzie zwrącą się na południo-

wy zachód i w obr. gm. Grudny dolnej wpada

do potoku Czarnego (ob. t. I, 768, nr. 4), do-

pływu Kamienicy (ob. t. III, 747, nr. 3), na

obsz. gm. Smarzonej. Sprostowąć należy, że

potok Bączalka uchodzi do Kamienicy, a nie

do Lipinek (ob. t. I, 121). Długość biegu czy-

ni 7 kil. Br. G.

Lipinni (niem.), ob. Lipiny.
Lipiński Borek, ob. Borek-Z,
Lipińskie 1.) wś, pow. gostyński, gm. Pa-

cyna, par, Gombin. Ma dm. 49, z tych 3 mu-

row., mk. 439, obszaru mr. 740; w '/, części

ziemia pszenna, łąk nie ma, pastwiska wspól-

nego mr. 67. Szkoła elementarna od r. 1867.

Wiatrak zwyczajny. W 1827 r. wś rząd., par.

Suserz, 46 dm. 1380 mk. 2.) L., wś, pow.
szczuczyński, gm. i par. Białaszewo. W 1827
r. wś rząd, 8 dm., 47 mk.; drobna szlachtą.

Lipińskie 1.) niem. Zypiensken, Lipiensken,

dok. Lipienszken, wś, pow. jańsborski, około

milę od polskiej granicy, blisko strugi Wisy,

na prusko-luterskich Mazurach, przez osadni-
ków polskich założona i trzymana. O pierw-
szym lokacyjnym przywileju nie wiadomo.

Istniała ta wieś już r. 1452. R. 1471 Zygfryd

Flach von Schwarzburg, komtur baldzki, na-

daje Maciejowi Lipińskiemu (Lipientzky) i

Marcinowi 16 wł. w L., wolnych od dziesięcin

i tłoki, z obowiązkiem 1 służby zbrojnej. Ten-
że Zygfryd komtur nadaje r. 1480 Bartołtowi
Rakowskiemu (Rekoffzky) na prawie magdeb.

19 wł. w L. nad jeziorem Borowo (Bąrben)

z sądown. niższem i wyższem i z obowiązkiem

| służby zbrojnej. Ob. Kętrz., Ludność pol-

ska w Prusiech, str. 428. 2.) L., niem. Zż-
pinsken, Lipiensken, wś, pow. lecki, na prusko:

luterskich Mazurach, przez ludność polską (jak
sama nazwa świądczy) założona. O pierwszej
lokacyi nie donoszą akta. Wieś istniała już r.
1512. R. 1550 sprzedaje książę Albrecht Li-
pińskiemu z Dupek 5 wł. sołeckich, włókę po
20 grz. licząc, celem założenia wsi dannickiej na 50 włókach między jeziorami: Kluskiem,
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Kępnem, zdedzkiem i kozłowskiem. Ob. Kętrz.,
Ludność polska w Prusiech, str. 479. 3.) L.,
niem. Zipinsken, wś, pow. łecki, pod wsią
Ostrym Kołem, nad znacznem jeziorem i stru-
gą Ełk, blisko granicy pow. jańsborskiego, na
prusko-luterskich Mazurach, przez osadników
polskich założona. R. 1483 Jerzy Ramung
von Ramek, komtur ryński, nadaje Walkowi,
Maćkowi, Aleksemu Raściborowi i Piotrowi
Lipińskim 15 wł. na prawie magdeb. Ob
Kętrz., Ludność polska w  Prusiech, str.
454. 4.) Ł., por. Lipieńskie. 5) L., ob. Ol-
Szewo. Ks. PF.

Lipińszczyzna, ob. Kołtów.
Lipiny 1.) wś, pow. radzymiński, gm. Za-

brodzie, par. Niegów. W 1827 r. 5 dm., 39
mk. Por. Dębinki, 2.) Ł., wś ifolw., pów.
radzymiński, gm. Ręczaje, par. Kobyłka. Mia-
ły r. 1827 dm. 23, mk. 208. Folw. L. (z wsia-
mi L., Lipinki i Duczki), od Radzymina w.
5, od Wołómina w. 2, rozległy mr. 775: grun-
tą orne i ogrody mr. 384, łąk mr. 105, pastw.
mr. 98, wody mr. 6, lasu mr. 50, zarośli mr.
95, nieuż. i place mr. 41, bud. mur. 3, z drze-
wa 19. Wiatrak. WS L. osad 24, z grun. mr.
565; wś Lipinki os. 8, z grun. mr. 153; wś
Duezki os. 10, z grun. mr. 36. 3.) L., wsi
folw., pow. nowomiński, gm. Łukowiec, par.
Jeruzal. R. 1827 dm. 26, mk. 150. Folw.
L. lit, A. B. (z wsiami L. i Dębowce), od Mro-
zów w. 9, rozległy mr. 398: grunta orne i ogr.
mr. 182, łąk mr. 109, pastw. mr. 14, lasu mr
79, nieuż, i place mr. 13, bud. mur. 3, z drze-
wa 12. WŚ L. os. 28, z grun. mr. 369; wś
Dębowce os. 18, z grun. mr. 266. 4.) L., wś,
pow. włocławski, gm. i par. Przedecz; 2 dma.,
23 mk.; w 1827 r. wś rząd. 4 dm., 42 mk.
Por. Kubłowo. 5.) Ł. (Brzezińskie), os., i L.
( Wienieckie), folw., pow. włocławski, gm. Pi-
kutkowo, par. Wieniec. Ob. Brzezie i Wieniec,
6.) Ł., wś włośc., pow. brzeziński, gm. Lipiny,
par. Brzeziny (Łaski, Lib. ben. II, 399, 428).
Leży przy drodze bitej z Brzezin do Łodzi. Po-
siąda urząd gminny, 35 dm., 388 mk., 801 mr.
ziemi (586 mr. ornej). W 1827 r. 21 dm.,
203 mk. Gmina L. należy do sądu gm. okr.
LI w Woli Cyrusowej, st. poczt. w Brzezinach,
mą 7691 mr. obszaru i 3068 mk. (1867r.). 7.)
L., wś i os., pow. kolski, gm. Sompolno, par.
Dęby szlacheckie (Łaski, Lib. ben. I, 214);
Odl. od Koła w. 14; wś dm. 18, mk. 187; os.
dm, 1, mk. 5. 8.) L., wś i os., pow. sieradzki,
5m. Dzierzążna Wielka, par. Rossoszyca (Ła-
Ski, Lib. ben. I, 388); odi, od Sieradza w. 17;
ws dm, 4, mk. 46; os. dm. 1, mk. 9. W 1827
r. 9 dm., 75 mk. Dobra L., Bednarzec i Roż-
dżały, własność St. Pstrokońskiego, mają 2629
mr. nt (1936 lasu). Por. Borek, t. I, 309.

v WS,

Miasto (Łaski, Lib. ben. I, 240). Leży na po- pow. koniński, gm. i par. Stare:
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łudnio-wschód od Konina w odl. 5 w., ma po-
wierzchni 47 mr., 84 mk. Znajduje się tu fol-
wark tegoż nazwiska, do dóbr Żychlin należą-
cy; ma cegielnię. 10.) L., wś włośc., pow.
radomski, gm. Kuczki, par. Skaryszew, od
Radomia 17 w. Gruntu mr. 256, dm. 18, mk.
129. Por. Kuczki 11.) Ł., wś, pow. opatow--
ski, gm. Rembów, par. Szumsko, od Opatowa
30w. QGruntu dworsk. mr. 345, włośc. 111
mr.; dm. 14, mk. 118. Według Tow. Kred
Ziemsk. folw. L. rozległy mr. 455: grunta or-
nei ogr. mr. 290, łąk mr. 5, pastw. mr. 19,
lasu mr. 123, nieuż, i place mr. 13; bud. z drze-
wa 19. WŚ L. osąd 13, z grun. mr. 112. 12.)
L.. pow. włoszczowski, gm. Secemin, par.
Czarnca. Por. Ropocice, 18.) L., wś, pow. no:
wo-aleksandryjski, gm. Wronów. 14.) L. al.
Lipina, wś ifolw., pow. zamojski. gm. i par.
Skierbieszów. Leży na północ.-wschod. gra-
nicy pow., w lesistej okolicy, odl. od Zamościa
w. 19i od gminy w. 7, ma obecnie dm. dwors.
2, włośc. 1l, mk. 91 dusz, obszaru 704 mr.,
z których 158 mr. należy do włośc., a 220
ziemi ornej, 45 łąk i 281 mr. lasu stanowią
posiadłość dwors.; dziś własność Grepnera. Por.
Hajowniki, 15.) L. (Górne i Dolne), wś, pow.
biłgorajski, gm. i par. Potok górny. Leży
06 w. na wschód od Krzeszowa, na lewo od
drogi z Krzeszowa do Tarnogrodu, na krawę-
dziach podmokłej doliny rzeczki uchodzącej
do Tanwi pod Sierakowem. Posiadają cerkiew
par. dla ludności rusińskiej: obszar folwarczny
należy do dóbr ordynacyi Zamoyskich. W 1827
r. było tu 255 dm , 1419 mk.; obecnie Ż41 dm.
Gr.-un. cerkiew par. erekcyi niewiadomej,
1612 już istniała, obecna 1798 odnowiona;

1839 wcielono do par. L. Górne parafią gr.-un.
Potok górny. 16.) Ł., wś, pow. siedlecki,
gm. Czuryły, par. Zbuczyn. W 1827 r. 11
dm., 50 mk.; obeenie 15 dm., 82 mk,, 400 mr.
17.) Ł, wś, pow. garwoliński, gm. i par.
Osieck; 8 dm.. 48 mk., 115 mr. 18.) L., wś
i folw., pow, łukowski, gm. Gułów, par. Wola
Gułowska. W 1827 r. par. Zabianka, 31 dm.,
195 mk.; obecnie 36 dm., 276 mk., 2706 mr.
Dobra L. mają 2324 mr. 19.) L., wś szlache-
cka, pow. konstantynowski, gm. i par. Prze-
smyki, rozl. mr. 995; dm. 34, ludn. 209,
W 1827r. 30 dm., 151 mk. 20.) Ł., pow.
włodawski, gm. i par. Hańsk. 21.) Ł., wś,
pow. ciechanowski, gm. Młock, par. Przasnysz,
odl. o 16 w. od Ciechanowa, mą ewang. dom
modlitwy, szkołę i wiatrak, 29 dm., 245 mk.,

620 mr. gruntu, 4] nieuż. Mieszka tu drobna
szlachta. 22.) L., wś, pow. lipnowski, gm.
Czarne, par. Wielgie, odl. o 16 w. od Lipna,
ma 17 dm., 59 mk., 271 mr. gruntu, 3 nieuż.

23.) IL.,0s., pow. sejneński, gm. Pokrowsk,
par. Sejny; odl. Ż9 w. od Sejn; 1 dm., 4 mk.
24.) L., 0s., pow. augustowski, gm. Kuryan-
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ka, par. Teolin; odl. 42 w. od Augustowa; 9
dm., 44 mk. 25.) Ł.i Zipinki wymienia Lib.
ben. Łąskiego (II, 421, 381) w par. KŁódź. 26.)
L., por. Hańcza. Br. Ch.

Lipiny, wś w b. ziemi mielnickiej, par.
dziatkowieka. R. 1712 było włók szlach. 5.

Lipiny, zaśc. rząd., pow. wileński, 6 okr.
adm., o 10w. od Wilna, I dm., 6 mk. katol,
(1866).

Lipiny, wś, pow. owrucki, ma fabrykę
smoły.

Lipiny, wś, pow. uszycki, nad rz, Samiec,
wpadającą do Studenicy, gm, Łysiec, obok m.
Źwańczyka, do którego parafii należy. Domów
32, mk. 180, ziemi 136 dzies. Założona przez
Lipińskich, należała następnie do Bohuszów,
dziś do Chełmińskich. Dr. M.
Lipiny 1.) wś w pow. dąbrowskim, w ró-

wninie 240 m. npm., przy drodze z Tarnowa
przez Kobierzyn do Dolny, ma od płn. niewie-
le wzniesiony las, a od płd. wzgórze Przemia-
rek 255 m. bezwzględnej wysokości. Wś ma
440) mk. rzym.-katol., należy do par. rzym.-
katoł. w Luszowicach a do urzędu poczt. w Dą-
browy, odległej 1 kil. Pos. więk. ma 248 roli,
806 łąk i ogr., 153 past. i 15 mr lasu; pos.
mn. 501 roli, 118 łąk i 82 mr. pastw. Ta wś
graniczy na płd. z Lisią Grórą, na płn. z Szar-
warkiem, na zach. z Kobierzynem a na wsch.
z Jastrząbką Nową. 2.) L. (z Rzędzinami, Ko-
zią Wolą i Zajączkowicami), wś w pow. pil-
Źnieńskim, leży na lew. brzegu Wisłoka, 0.4
kil. na płn, od Pilzna. Dwa przysiołki zwane
Rzędzinami obejmują wś od płn. i płd., przys.
Zajączkowice i Kozia Wola leżą na wschód.
Z ogólnej liczby mk. 826 przebywa stale na
obszarze więk pos. 40, z rozkładu zaś na wśi
przysiołki wypada na L. 279, Rzędziny 103,
Kozią Wolę 294 a Zajączkowice 107. Ludność

_ jest wyznania rzym.-katol. i jest zaliczoną do
par. w Pilźnie. Obszar więk. posiadł. księży
karmelitów w Pilżnie ma obszaru 461 roli, 83
łąk i ogr., 81 past. i 407 mr. lasu; pos. mn.
623 roli, 167 łąk i ogr. i 73 mr. pastw. Ta wś
graniczy na płd, z Pilznem, na zach, z Macho-
wą, na wsch. z Parkoszem. Mac.

Lipiny, niem, Zdpinni, folw. do Łowinka,
pow. świecki, w lesistej i bagnistej okolicy,
bud. liczy 9, dm. 6, katol. 49, ewang, 18; par.
Sierock, szkoła Łowinek, poczta Świekatowo.

Lipiny, niem. Zóppen, wś serbska na pru-
skich górnych Łużycach, w pow. wojereckim;
szkoła elementarna. Serbów w r. 1840: 206,
w r. 1860: 256, w r. 1880: 227. A.J.P.

Lipiny al. Zżpinki (ob.), pow. rozbórski na
Łużycach, niem. Zeżpchen.

Lipiogóra al. Zżpia góra, niem. Lindenberg
r. 1865 przezwane, dok. Zdmde, dobra, pow.
kwidzyński, nad strugą Jonką, w piaszczystej,
lesistej i nieco bagnistej okolicy, przy granicy  
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pow. starogródzkiego. Wraz z przynależnym
nowo wybudowanym folw. Birkenau liczy ob-
szaru ornej roli ha, 369, łąk 384, pastw. 300,
lasu 58, nieuż. 16, wody 4, ogółem obszaru
ha. 865; bud. 51, dm. 23, katol. 241, ew. 45.
Par. Barłożno, szkoła w miejscu, poczta i st.
kol. żel. w Czerwińsku. Jest tu gorzelnia pa-
rowa, młyn wodny o 3 kołach; hodowla chmie-
lu i malw (Malvenplantagen), cegielnia; wy-
przedaż koni i owiec; dziedzie Karol Schóler.
Po prawej stronie drogi, wiodącej z Kierwał-
du, znajduje się stare cmentarzysko pogańskie,
na wzgórzu piaszczystem lewego brzegu rzeki
Jonki. R. 1866 przy poszukiwaniu marglu
trafiono tu na dwa groby skrzynkowe, ząwie-
rające w sobie mniej więcej 20 popielnie.
Z wykopaliska tego pan Kantak z Piły zacho-
wywał u siebie urn 15, które w końcu zagi-
nęły. R. 18738 badał tę miejscowość dr. De-
witz i znalazł grób mający 27/, mt. dłg. i 0.50
mt, szer. W grobie tym znajdowało się 15
urn, W jednej z pomiędzy nich znaleziono dro-
bne ułamki wyrobów bronzowych i żelaznych.
W zbiorach muzeum w Królewcu znajdują się
nadto 4 popielnice z pokrywami i 7 pokryw
od urn zniszczonych wraz z dwiema zauszni-
cami bronzowemi i fibulą takąż, pochodzące
z cmentarzyska lipiogórskiego. Ob. G. Ossow-
ski, Mapa archeol. Prus zach., str. 43. WŚ L.
należała za krzyżaków do komturyi grudzią-
skiej, wójtostwa osieckiego, za polskich rządów
do star. osieckiego. R. 1451, w opisie granie
z Luchowem, Linde wieś ta przezwana, Kto-
by piaszczystą zwiedził Lipiogórę, zaledwieby
przypuszczał, żeby tu kościół kiedykolwiek
egzystował. Byłaby też wszelka o tym ko-
Ściele pamięć utracona, jeżeliby r. 1651 ów-
czesny proboszcz w Barłożnie Paweł Choiński
nie był zapisał w kościelnej księdze tych słów
parę: Plebania barłoska fundowana jest na 4
włókach i drugie 4 włóki do tego kościoła są
fandowane w L. R. 1746 kan. Kliński, archi-
dyakon pomorski, z okazyi wizytacyi kościoła
barłoskiego, począł wypytywać się starych
i wiarogodnych ludzi, coby o tem wiedzieli,
którzy mu wszyscy zeznali, jako w rzeczy 8a-
mej istniał kościół w L. i był filią do Barłoż-
na, ale teraz włóki przepadły, a po kościele
ani znaku nie pozostało, nawet cmentarza nie
zachowano. O 15 włókach zadekrotował ksiądz
wizytator, żeby czyniono zabiegi o ich odzy-
skanie. Nie wiadomo jednak, czy cośkolwiek
w tym względzie przedsiębrano; tyle jedynie
pewna, że włók stąd żadnych dla kościoła nie
wydano. Ob. Utracone kościoły w dyecezyi
chełmińskiej. Kś. F.

Lipionka, niem. Zipionken, dom., pow. ino-
wrocławski; 1109 mr. rozl.; 6 dm., 100 mk.;
23 ewang., 77 katol.; 61 analf. Poczta, tel.
i st. kol. żel. w Gniewkowie o 5 kil.
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Lipiszki, wś i folw., pow. sejneński, gm.
Lejpuny, par. Liszkowo, odl. 48 w. od Sejn,
ma 12 dm., 99 mk.

Lipiszki, wzgórze 285 m. wysokie, w płn.
stronie lasu lipowskiego w Tatarynowie, pow.
rudecki.
Lipka 1.) wś i dwór, pow. radzymiński,

gw.i par. Klembów. W 1827 r. wś rząd, 28
dm., 185 mk. 2.) IL., wś, os. leś. i os. karcz.,
nad rzeką Pilasy, pow. brzeziński, gmina i pa-
rafia Niesułków (Łaski, Lib. ben. II, 401).
Leży na prawo od drogi bitej z Brzezin do
Strykowa. Wieś ma 23 dm., 240 mk., 581
mr. ziemi; osada leśna 2 dm., 13 mk., 944 mr.
lasu rząd., przez który płynie rz. Mrożyca; os.
karcz. 1 dm., 3 mk., 1 mr. rząd. W 1827r.
wś rząd., 15 dm., 110 mk. 3.) L., pust. i 08.
leśna nad strum. Lipką, pow. sieradzki, gm. i
par. Godynice, odl. od Sieradza w. 25; pust.
dm. 4; os. dom 1, mk. 2. Należy do Brąszewie.
4.) Ł., os., pow. sejneński, gm. Krosnowo, par.
Łoździeje; odl. 17 w. od Sejn. Br. Ch.

Lipka, por. Zżpa. :
Lipka 1.) niem. Zindem, leśn., pow. obor-

nieki; 1 dm., 11 mk.; należy do nadleśnictwa
Boruszyna (Heidchen). 2.) L., folw., pow.
ostrzeszowski; | dm., 23 mk., należy do dom.
i gm. Grębanina. 3.) L., niem. Klein Lipke,
olędry, pow. bukowski; 25 dm, 156 mk.; 43
ewang., 118 katol.; 53 analf. Najbliższa pocz-
ta, tel. i st, kol. żel. w Nowym Tomyślu.

Lipka, niem. Zinde, dok. r. 1491 Zypka,
włośc. wś, pow. złotowski, na bitym trakcie
łobżenieko -frydlandzkim, w okolicy lesistej.
Obszaru liczy mr. 5739, bud. 197, dm, 73,
katol. 53, ewanga 576. Par. Zakrzewo, szkoła
w miejscu, poczta dawniej Pr. Frydląd, obee-
nie nowo tu otworzona stacya kol. żel. pilsko-
tezewskiej z urzędem poczt. i teleg., o 30 kil. od
Piły. Wś L. należy do obszernych dóbr zło-
towskich, własności kiedyś hr. Potuliekich,
Grudzińskich, Działyńskich, obaenie panującej
familii pruskiej. Oddawna istniał w L. kościół
katolicki, tytułu św. Anny i św. Wawrzyńca,
patronatu prywatnego, przyłączony jako filia
do Zakrzewa; budowany był z drzewa, kryty
gontąmi. Prob. posiadał tu włókę roli. Szkoła
także istniała zdawna przy kościele. Skutkiem
reformacyi luterskiej zniemczeni i zlutrzeni po
największej części mieszkańcy tutejsi kościół
zabraliiprzez dłuższy czas go używali. Dopiero

w r. 1699 napowrót wydany został katolikom
d. 17 maja i poświęcony przez sufragana pozn.
Antoniego Mdzewskiego. Od tego czasu odpra-
Wiało się tu nabożeństwo w trzy główne od-
pusty i w oktawę Bożego Ciała. W inne świę-
ta i niedziele z upoważnienia władzy ducho-
wnej odczytywał odnośny ustępz ewangelii
! nauki, zwykle z niemieckiej postyli Jakóba
W ujka, katolicki szulmistrz tutejszy, za 60 do- 
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stawał rocznego wynagrodzenia ze wsi 16 k.
żyta. R. 1766 istniał jeszcze na dobre kościół
w L.; kiedy następnie zaginął, nie wiadomo na
pewno; w XIX w. akta o nim milczą. Ob.

Utracone kościoły w dyec. chełmińskiej, str.
299; Schmitt, Gresch. des Kreises Flatow, str.

278. Autor tytuł powyżej opisanego kościoła
6. Anny iś, Wawrzyńca fałszywie w ten spo-
sób zrozumiał, jakoby w małej tej wiosce dwie
kaplice istniały: $. Anny jedna, druga 8. Wa-
wrzyńca. Ks. F.

Lipka al. Zrzeciak, rzeczka w pow. kaliskim.
Tak podaje Ene. Org. więk. t XIIIstr. 718.
(Może strumień poczynający się o 8 w. na płd.
Błaszek i wpadający poniżej wsi Lipki z lew.
brzegu do rz. Stawki, niedaleko od Opatówka).
Por. Lipka, 0s., pow. sieradzki. J. BL.

Lipka, niewielka bagnista rzeczka w pow.
borysowskim, ostatni prawy dopływ Deraży-
ny (Dzieraczyna), zaczyna się w moczarach za
wsią Razlito, płynie ciągle odludną, bagnistą

miejscowością w kierunku płn., na przestrzeni
prawie 2 mil; młynów nie posiada. 4. Jelski.
Lipka Saska, znaczna wś w pow. nowo-

gródzkim, tuż przy granicy pow. słuckiego, o

w. 6 na płd. zach. od historycznego Nieświeża,
nad małą rzeczułką położona, ma 0s. 56, w gle-

bie dobrej, miejscowośćbezleśna. 4. Jelski.
Lipka (Swięta), ob. Święta Lipka,
Lipkany, inko, pow. chocimski, gub. bessa-

rabskiej, nad Prutem, 320 dm., 3007 mk., ko-

mora. Mko założone przed w. XVII, leży mię-

dzy Chocimem a Skulanami. W 1876 wywie-
ziono tędy za granicę towarów na 35535 rs.

a przywieziono na 66458 rs. Jest tu st. poczt,
Lipke (niem.), ob. Zdpie i Lipki.

Lipke (aiem.), wś, pow. zielonogórski na
Szląsku, par. Kolizig,

Lipki 1.) wś i folw., pow. sieradzki, gm.
Wierzchy, par. Bałdrzychów (Łaski, Lib. ben.
I, 37Ł); odl. od Sieradza w. 33; wś dm. 7, mk.
99; folw. dm, 2, mk. 5. W 1827 r. 12 dm.,
99 mk. Folw. L.-Borki (z wsiami L. i Borki),
podług wiadomości z r. 1866 rozległy mr. 588:
grunta orne i ogrody mr. 347, łąk mr. 54,
pastwisk mr. 8, lasu mr. 144, nieużytki i place

mr. 55. WŚ L. os. 19, z grun. mr. 48; wś Bor-

kios. 7, zgrun. mr, 8. 2.) IL., wś, pow. so-
kołowski, gmina Dębe Nowe, parafia Stoczek.
W 1827 r. (par. Węgrów) 61 dm., 448 mk,,
obecnie 68 dm., 463 mk. i 3500 mr. ziemi.

3.) L., wś, pow. władysławowski, gm. To-
maszbuda, par. Gryszkabuda, odl. 28 w. od
Władysławowa; ma 46 dm., 119 mk. W 1827

r. wś rząd., 9 dm., 80 mk. Por. Ześwictwo.

4.) Ł. WŚ t. n. wymienia Łaski (Lib. ben. II,

476), w par. Grochowo, pow. kutnowski.

Lipki 1.) wś szlach., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 36 w. od Wilna, 4 dm., 27 mk, katol.

9.) L., wś rząd., pow. wileński, 4 okr. adm.,
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0 45 w. od Wilna, 4 dm., 40 mk, katol. 3.) L.,
wś rząd., pow. wileński, 4 okr. adm., o 49 w.
od Wilna, 7 dm., 65 mk. katol. 4.) Ł., wś
włość., pow. wileński, 5 okr. adm., o 14 w.
od Wilna, 8 dm., 73 mk., z tego 11 prawosł.,
62 katol. 5.) L., zaśc. szlach., nad rz. Osz-
mianką, pow. oszmiański, | okr. adm., 1 dm.,
9 mk. katol. (1866).

Lipki 1.) mały zaśc. w pow. mińskim, o w.
4 na zach. od Starego Sioła położony, ma 08,
2, miejscowość lesista. 2.) L., zaśc. w płd.
stronie pow. borysowskiego, blisko granicy
pow. ihumeńskiego, nad rką Czernicą, w obrę-
bie gm. smolewickiej, w okr. police, łohojskim,
ma 08, 4, grunta piaszczyste; miejscowość od-
ludna, poleska, własność niegdyś Radziwiłło-
wska, dziś ks. Wittgensteina. 3.) L., dwie
małe osady wiejskie w pow. borysowskim,
nad rz. Uną z prawej strony, jedna ma trzy
grunta, druga jeden, okr, polic. łohojski; grun-
ta lekkie, miejscowość odludna. 4. Jelskt.

Lipki, wś, pow, rowieński, gm. L., okrąg
polic. meżyrecki, o 9 w. od Meżyrycz. Wcho-
dziła w skład klucza niewierkowskiego.

Lipki, wś, pow. skwyrski, nad rz. Krywian-
ką, graniczy z Krzywem od wsch. Ma 1230
mk. prawosł., 52 katol., 3304 dzies. ziemi, cer-
kiew z r. 1763 (już 1701 r. tu istniała), Wła.
sność od 1850 r. Podhorskich. Około 1800 r.
dziedzic dóbr L. niejaki Woroniecki miał je
przegrać w karty do Morzkowskiego. Potem
była w ręku Jabłonowskich i Radziwiłłów.
Por. Krzywe.

Lipki 1.) część Łopatyna, pow. brodzki,
2.) L., karczma koło Cuniowa na obsz. dwor.
Dobrostany, pow. gródecki. 3.) IL., część My-
ślatycz, pow. mościski. 4.) L., wzgórze 405
m. wysokie w płd. stronie Remizowiec, pow.
brodzki,

Lipki, wś, pow. chojnicki, według Kętrzyń-
skiego; skorowidze urzędowe jej nie wy-
mieniają.

Lipki, wzgórze polne na granicy gmin Re-
_mizowiee i Uhorców, w pow. złoczowskim,
pod 49742 10” płn. sz., a 42” 33 wsch. dłg.
g. F. Stok wschodni stacza się do doliny Zło-
tej Lipy Wschodniej; stok zaś płd.-zach, jest
stromszy, opadą ku wąwozowi, którym sączy
się potok ku Złotej Lipie, Na płn.-wsch. zbo-
czu legły zabudowania wsi Remizowiec, jak
QCycy, Hulaki, Kurpiły a na płd.-zach. folw
Sukmanowski, należący do Uhorców. Wznie-
sienie 405 m. npm. U wsch. stóp w dolinie
Złotej Lipy rozsiadły się Uhorce na wysokości
340 m. npm. Br. GQ.
Lipków, wś, pow. warszawski, gm. Zabo-

rów, par. Babice, odl. 12 w. od Warszawy.
W 1827 r. było tu 22 dm., 264 mk. Od 1822
r. istniała tu przędzalnia bawełny przez Pas-
chalisą założona, a następnie jedyna w kraju  
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fabryka tkanin jedwabnych Worowskiego. Za-
kład ten (w 1860 r.) posiadał 36 warsztatów,
zatrudniał 34 robotników i produkował za
134000 złp. tkanin, jak: gobeliny, adamąszki,
fulary. Folw. L. rozległy mr. 686: grunta or-
ne i ogrody mr. 318, łąk mr. 45, pastwisk mr.
13, lasu mr. 287, nieużytki i place mr. 28;
bud. maur. 8, z drzewa 6. WŚ L. os. 15, z grun-
tem mr. 349. Br. Ch.
Lipkówka, polana wraz z zabudowaniami

w obr. gm. Kamesznicy, w pow. żywieckim,
na płn. potoku Jaraszówki. Br.
Lipkowo, zaśc. nad rz. Mierzycą, pow. dzi-

Śnieński, 3 okr. adm., gm. Leonpol, o 48 w. od
Dzisny, 1 dm., 11 mk. (1866).
Lipkowo, wś, pow. wejherowski, właści-

wie Lubkowo (0b.).
Lipkuńce, wś, w gm. włościań. Zabłocie,

pow. lidzki, 4 okr. adm., od Lidy o w. 24, od
Wasiliszek w. 23, dm. 18, mk. 143 katol.

(1866).
Liplano, ob. Zeplawe.
Liplany, wś, pow. owrucki, na płd. granicy

z pow. radomyskim.
Liplany, 2 wsie w pow. mozyrskim, w gm.

lelczyckiej, po obu stronach rz. Uborć zabudo-
wane, o wiorst 3 od Lelczyc w stronie płn.;
jedna wś ma osad 15, druga 12; miejscowość
nizinna, odludna, w łąki i ryby obfitująca.

Liplas, wś, pow. wielicki, w okolicy pa-
górkowatej, 242 mt. npm., 4.6 kil. na płn. od
GGdowa, 12 od Wieliezki, ma 278 mk. rzym.-
katol., z których 40 przebywa na obszarze
więk. własności; należy do par. rzym.-katol.
w Niegowicach i ma od płn. las sosnowy a od
płd. łąki nad pot. Porębą, uchodzącym z lew.
brzegu do Raby. Gleba żytnia, po części żółta
glinka na podłożu piaskowca. Graniczy na
płn. z Jawczycami, na wsch. z Niegowicami,
na zach, z Bilczycami a na płd. z Łazowiem i
Gdowem. Pos. więk. p. Wikt. Lasockiej ma
obszaru 269 roli, 21 łąk i ogr., 31 past. i 38
mr. lasu; pos. mniej. 211 roli, 44 łąk i 5 mr.
pastw. W r. 1794 L. należał do generała hr.
Ludw. Dębickiego, u którego czasowo bawił
Kościuszko przed objęciem dowództwa naczel-
nego w r. 1794. Por. Zipiarz. Mac.

Lipluny, dwór, pow. kowieński, okr. polie,
kiejdański, o 49 w. od Kowna, gorzelnia (1859).

Lipna, por. Lipno i Lipnża.
Lipna, wś i folw., pow rawski, gm. i par.

Lubania, o 4 w. od rz, Pilicy. Wś ma 8 dm.,
81 mk., 90 mr. ziemi, 15 os.; folw. 3 dm., 15
mk., 361 mr., płodozmian 4-polóowy, 9 bud.

Lipna, część Czarnego, pow. gorlicki, 204
mk. Ob. Crarne.

Lipna, po niem. Leipe bei Pfórten, wieś
w zniemczonej cześci dolnych Łużyc w pow.
żarowskim. w»

Lipna, dok. Zypna, nazywało się dawniej
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jez. w chojniekim pow., położone w granicach
wsi Dąbrówki (Damianowej Dąbrowy podów-
czas). Zachodzi w dokum. zr. 1324. W ode
nośnym ustępie opisu granie czytamy między
innemi: Zaczynając od jeziora Irzehnino przy
drodze do jeziora Lipna z lasem, który jest
przy niem; tó jez. do Dąbrowy Damianowej
(niem. Dachs-Dammerau) należy; do drogi z Wy-
sina, do jez. Słupina i t. d. Ob. Odpisy Dregera,
str. 107, rękop. w arch.-w Peplinie. Kś.F.
Lipna Góra, niem. Ziadenwerder, kol., pow.

chodzieski; 152 dm., 1204 mk.; 1056 ewang.,
136 katol., 12 żyd.; 259 analf. Kościół ewang.
paraf. dyecezyi „„Łobżenicy*. Najbliższa pocz-
ta i telegraf w Szamocinie; stacya kolei żel,
w Białośliwiu. M. St.

Lipna Wola, wś, pow. miechowski, gm.
Kacice, par. Prendocin. W 1827 r. wś rząd.
16 dm., 108 mk. i

Lipnia, os., pow. nowogradwołyński, gm.
horodnicka. Należy do dóbr kurczyckich hr.
Męcińskiej. L. R.

Lipnia, por. Muldowa.
Lipniak 1.) kol., pow. nowo-aleksandryj-

ski, gm. Opole, par. Piotrowin. 2.) L., kol.,
pow. lubartowski, gm. i par. Rudno. Leży nie-
daleko Wieprza, nad rz, Mininą i stawem Skro-
backim (około 100 mr.), jednym z wielu przez
tęż rzeczkę utworzonych. Jestto kol. czynszo-

wa, założona w 1868 r., po większej części
przez Niemców zaludniona, ma 10 dm., 137
mr. 55 pr. gruntu. Należy do dóbr lubartow-
skich. Na płn. od niej leży os. leśna t. n., 1
dom, 15 mr. 165 pr., ustanowiona dla dozoru
lasów lubartowskich. Okrąg leśny L. lasów
lubartewskich ma 340 mr. 210 pr. i leży na
wsch. od kolonii t. n. 3.) L., wś i os. leśna,
pow. radzyński, gm. i par. Kąkolownica. Wś
ma 31 dm., 260 mk., 901 mr.; os. leśna 1 dm.,
5mk., 1 mr. 4.) Ł., wś, pów. włodawski,
gm. Wola Wereszczyńska, par. Wereszczyn,
T dm., 60 mk., 369 mr. 5.) Ł., wś, pow. łu-
kowski, gm.i par. Tuchowicz, 7 dm., 14 mk.,
400 mr. Wchodziła w skład dóbr Kock (ob.).
6.) Ł., wś, pow. siedlecki, gm. Skurzec, par.
Niwiska. W 1827 r. 14 dm., 79 mk.; obecnie
17 dm., 125 mk., 485 mr. Według Tow. Kred.
Ziems. folw. L. lit. A Dworski, rozległy mr.
155: grunta orne i ogrody mr. 74, łąk mr. 41,
pastwisk mr. 4, lasu mr. 31, nieużytki i place
mr. 5, bud. z drzewa 4, pokłady torfu. WŚ

. 08.7, z gruntem mr. 27. Folw. L.-pod-
Przywory rozległy mr. 134: grunta orne i
ogrody mr. 85, pastwisk mr. 46, nieużytki i
1 place mr. 3, bud. z drzewa 3. Folw. L. lit.
B Karczemny rozległy mr. 127: grunta ornei
ogrody mr. 64, łąk mr. 30, pastwiski mr. 3,
lasu mr. 29, nieużytki i place mr. 1, bud. mur.
1, z drzewa 4. 7.) L., pow. ostrowski, gm.
Poręba, par. Długosiodło. 8.) Ł. al. Nowiny,  
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folw., pow. sierpecki, gmina Borkowo, par.
Sierpc, odl, o 6 w. od Sierpca, ma | dm., 12
mk , 180 mr. gruntu, 7 nieuż.; płodozmian 10-
polowy. 9.) Ł., wś, pow. suwalski, gm. Za-
boryszki, par. Puńsk, odl. 17 w. od Suwałk,
12 dm., 107 mk, Wchodzi w skład majoratu
Kadaryszki (ob.). 10.) Ł., wś, pow. suwalski,
gm. Hatta, par Kaletnik, odl. 9 w. od Suwałk;
30 dm., 183 mk. W 1827 r. wś rząd., 23 dm,,
139 mk. Br. Ch.
Lipniak 1.) pod Farynami, wś, pow. szczy-

cieński, st. poczt. Rozogi al. Frydrychowo.
1857 r. 38 mk., 2 włóki obszaru. 2.) L. al.
Kilimany pod Klonem, niem. Z. bet Tiebenberg,
wś, pow. szczycieński, st. poczt. Rozogi. 1857
r. 93 mk., 2 włóki obszaru. 3.) ., por. Kle-
barskie jezioro. Kś. Fr,

Lipniaki 1.) zaśc. pryw., pow. dzisieński,
053 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 7 mk.
katol. 2.) Ł., zaśc. tamże, 50 w. od Dzisny,
1 dm., 8 mk. prawosł. (1866),

Lipniaki 1.) folw. w płn.-wsch. stronie
pow. borysowskiego, przy drodze wiodącej ze
wsi Teodorówki i Zaostrowia do wsi Zaolcho-
wa, miejscowość poleska, grunta piaszczyste,
okr. police. Ż dokszycki, par. katol. berezyńska.
2) L., zaśc. w płn.-wsch. stronie pow. bory-
sowskiego, tuż przy granicy pow. lepelskiego,
w okr. polie. 3-im dokszyckim, ma os, 2, na-
leży do dominium Puciłowicze, własność pol-
skiej rodziny Werenków. A. Jelski.

Lipniaki, dobra, pow. siebieski, 1 okr.
polie., o 12 w. od Siebieża, mają 833 dzies,
rozl., własność Rycków. M, K.

Lipnica 1.) kol. nad jez. Napruszewskiem,
pow. słupecki, gm. Ostrowite, par. Giewartów,
odl. od Słupcy w. 16; dm. 10, mk.67. Ob.
Kochowo. 2.) IL., wś, pow. turecki, gm. Nie-
wiesz, par. Uniejów (Łaski, Lib. ben. I, 344);
odl. od Turku w. 29; dm. 39, mk. 336, os. 35,
rozl. mr, 1043. W 1827 r. 37 dm., 266 mk.
38.) L., wś nad strugą t. n., pow. jędrzejowski,
gm. i par. Złotniki (Łaski, Lib, ben. I, 580).
Leży przy trakcie z Małagoszczy do Jędrzejo-
wa, 07 w. od rz. Nidy. W 1827 r. 23 dm,,
170 mk. Rozległość folw. wynosi mr. 602:
gruntą orne i ogrody mr. 285, łąk mr. 48,
pastwisk mr. 45, lasu i zarośli mr. 200, nie-
użytki i place mr. 24, bud. mur. 1, z drzewa
17, płodozmian 9i 14-polowy, pokłady torfu.
Wś L. os. 28, z gruntem mr. 159. 4.) Ł., wś,
pow. konstantynowski, gm. i par. Rokitno;
rozl. mr. 2054, dm. 57, mk. 417. W 1827
r. par. Piszczac, wś rząd., 55 dm., 326 mk.
Por. Derło. Br. Ch.

Lipnica, wś i dwa bliskie folwarki we
wsch. stronie pow. ihumeńskiego, w gm. brodz-
kiej, w okr. polic. berezyńskim, dziedzictwo
Sipajłów. Wieś ma cerkiew, osad włócznych
28, każdy folwark po 633 mr., grunta lekkie,
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łąki i pastwiska obfite, miejscowość poleska,
odludna. A. Jelski,
Lipnica 1.) wś rząd. nad rz. Ułą, pow.

lidzki, 5 okr. adm., od Lidy w. 56, od Ejszy-
szek w. 35, dm. 10, mk. 130 katol. 2.) Ł,
zaśc. w gm. drujskiej, pow. dzisieński, 3 okr.
adm., o 45 w. od Dzisny, 2 dm,, 24 mk, katol.
(1866).
Lipnica Murowana, mko w pow. bocheń-

skim, 281 m. npm., niegdyś punkt środkowy
ststwa niegrodowego (które obejmowałe mko
L., Królówkę, Leszczynę i Rajbrot), zbudowa-
ne nad Uszwicą, wypływającą w lasach sąsie-
dniej wsi. Przez mko przechodzi gościniec
z Zakluczyna do gościńca z Bochni do Nowego
Sącza. Mko leży w kotlinie, otoczonej dosyć
stromemi górami; mianowicie na płd. wznosi
się lesiste wzgórze Szubienica 403 m. i Durko-
wa góra 384 m., na płn. Krasna góra 585 m,
bezwzględnej wysokości. Miasto opasują dwie
wsie: od zach. L Górna a od wsch. IL. Dolna,
ciągnące się po obudwu brzegach Uszwiey.
Mko zajmuje przestrzeni 676 mr. i 880 sążni
kwadr., liczy podług ostatniego spisu ludności
972 mk., z których jest tylko kilku izraelitów
(reszta rzym.-katol.) i ma czynnego majątku
2004 zł. w. a. Ludność uboga, trudni się prze-
ważnie garbarstwem i garncarstwem, W mku
jest szkoła ludowa 5-klasowa (tu się uczył
Kaz. Brodziński) i par. rzym.-katol , należąca
do dyec. tarnowskiej, dek. brzeskiego, Kościół
murowany nieznanej fundacyi został po zupeł-
nej pogorzeli 24 czerwca 1824 r. odrestauro-
wany. Prócz kościoła paraf. znajduje się na
cmentarzu kaplica ś. Leonarda, według poda-
nią zr. 1200,i ś. Szymona z Lipnicy, zakonu
bernardynów, słynnego misyonarza do krajów
wschodnich i filozofa zmarłego w Krakowie 18
lipca r. 1482. Nieurodzajność gleby, przeważ-
nie czerwonej garncarskiej gliny, i do nieda-
wna niedostępność miejsca były powodem, że,
mimo nadań królewskich miasto podnieść się

nie mogło, i mimo nazwy L. Murowanej, czem
się odróżnia od dwóch sąsiednich wsi, pozostą-
ło małem, drewnianem miasteczkiem, Do nie-
dawna jedynym murowanym domem był da-
wny dworzec starosciński, zwany pańskim do-
mem. Kasa pożyczkowa gminna ma 2891 zł.
w. a. kapitału, Par. obejmuje sąsiednie wsie
L. Dolną, L. Górną i Borównę, z ogólną ludno=
ścią 3649 rzym.-katol. i 185 izrael. Mko za-
łożył Władysław Łokietek w r. 1826, pozwa-
lając wójtowi wsi L. założyć miasto na 100
łamach frankońskich na prawie teutońskiem-
średzkiem. W przywileju przeznaczył wójto-
wi cztery łany, trzeci denar z gruntów, pozwo-
lił mu wystawić jątki mięsne, rybne, szew-
skie, piekarskie, łaźnię i młyn a wreszcie ło-

ę:
t 
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„cum lancea et una spadone*. Osadnicy z0-
stali uwolnieni na 13 lat od wszelkich pobo-
rów, danin i ciężarów a od ceł w całem pań-
stwie na zawsze, jeżeli będą sprzedawali i prze-

wozili własne wyroby. Zdaje się, że się prawo
niemieckie nie utrzymało a miasto upadło, bo
w r. 1370 wydaje matka króla Ludwika węg.
królowa Elźbieta nowy dyplom, w którym po-
wiada, iż, widząc biedny stan miasta Lijpnijca,
nadaje mu prawo magdeburskie, uchylając
wszelkie prawa polskie i zwyczaje powszech-
ne. Szczególniej uciążliwą była dlą Lipniczan
podwoda dawana posłom królewskim; dawali
ją aż do Sącza, przez co przy złych drogach
ponosili wielkie szkody. W r. 1440 uwolnił
ich od tego król Władysław III, postanawia-
Jąc, że mają dawać podwody tylko do najbliż-
szego miasta, a podróżującemu do Węgier po-
słowi tylko do Ozchowa. W r. 1475 skarżyli
się mieszczanie Kazimierzowi IV Jagielloń-
czykowi, że celnicy nie szanują ich dyplomu
otrzymanego od króla Władysława Łokietka;
dla tego ponowił ten król zakaz wybierania
ceł od towarów i rzeczy Lipniczan. W r. 1500
pogorzało miasto. Zygmunt I uwolnił miesz-
czan na lat 13 od szosu i poborów, z wyjąt-
kiem zwykłego cła; od czopowego zaś na pół
roku; poczem w r. 1521 otrzymali znowu u-
wolnienie od dostarczania podwód na dwa lata.
Mimo to miasto nie podnosiło się. Lustrato-
rowie zr. 1564 oświadczają, że mieszczanie
nie płacą królowi żadnych czynszów, płacą
jedynie księdzu 5 mrk na ołtarz, niewiadomo
na jakiem prawie, Wszelkie dochody z mły-
nów i jątek pobierał wójś, któremu także pła-
cili garncarze, było ich 22, po 12 groszy. Da-
wniej dawali królowi co roku wołu, 12 kóp
chleba i 6 achteli piwa, ale za sprawą Kmity
wojew. krakow. darował im to ZygmuntAu-
gust, Henryk III potwierdził dawne przywi-
leje miasta w r. 1574, ustanowił targi w so-
botę i trzy jarmarki: na Nawiedzenie Panny
Maryi, na dzień ś, Mateusza i dzień ś. Jędrze-
Ja. Stefan Batory, potwierdzając przywileje
miasta założonego nx stu łanach, z których
wójt trzyma cztery a kościół dwa, nakazuje,
aby kopiący glinę na gruntach miejskich pła-
cili do kasy miejskiej po 6 groszy a pędzący
gorzałkę po pół grzywny od kotła. Mieszeza-
nie mają wybierać na Trzech Króli dwóch raj-
ców. W r. 1689 przyczynił Władysław IV
drugi tygodniowy targ we środy. Lustratoro*
wie zr. 1664 znaleźli piekarzy 7, rzeźników
2, winnie gorzałczanych 9 i młynów 3; wozu
n.e wyprawiali mieszczanie na wojnę dla ma-
łej osady. W sto lat później r. 1765 lustracya
zastała tylko 4 piekarzy, | rzeźnika, ale za to
20 szewców i 20 gorzelników (!); hiberny pła-

wić ryby w sadzawkach. Za to był wójt obo- ciło miasto 206 złp. 12 gr. Ostatnim dzier-
wiązany stawiać się na pospolite ruszenie żuwcą ststwa był Fryderyk Moszyński, płacił
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kwarty w r. 1772 4790 złp. 4gr. 12 den.
Po zajęciu ststwa przez Austryą w r. 1787,
sprzedano je w 3-ch sekcyach, a w szczególności
wś Rajbrot r. 1811 Dunikowskiemu za zł. reń.
48560, wś Leszczynę w r. 1818 Ignacemu
Modelskiemu za zł. reń. 26227, resztę zaś po-
siadłości w r. 1834 Kazimierzowi Bzowskiemu
za zł. reń. 31250. (Czyt. Długosz, Lib. ben. LI,
140 i Kod. dypl. pol. t. LLI pod r. 1339).
2.) L. Górnai Ł.. Dolna, dwie wsie, otaczające
mko L, Murowaną od zach. i wsch.; obiedwie
nad Uszwicą, należą do par. rzym.-katol. w L.
Murowanej. L. Górna ma szkołę ludową fi-
lialną i 1288 mk., L. Dolna 1218 mk. Pos.
więk. nabył w bieżącym roku hr. Ledóchowski,
brat stryjeczny kardynała-prymasa; wynosi
183 roli i 362 mr. lasu jodłowego; pos. mniej.
w obudwu wsiach i mku ma obszaru 2753 roli,
331 łąk i ogr., 357 pastw. i 1626 mr. lasu.
L. graniczą na płd. z Rajbrotem i Juchową,
na wsch. z Tymową i Grosprzydową, na płn.
z Borówną a na zach. z Królówką. 3.) L.
Wielka (Niemiecka) długa, osiadła wś nad bez-
imiennym pot., uchodzącym do Jasienny a
z nią do Biały Dunajcowej z lew. brzegu, leży
336 m. npm., w okolicy pagórkowatej, lesistej
pow. nowo-sądeckiego, ma par. rzym.-katol. i
liczy 1638 mk. rzym.-katol., z których 190
przebywa stale na obszarze więk. posiadłości,
Znajduje się tu kościół murowany i szkoła lu:
dowa l-klasowa. Wybudowanie kościoła i
erekcyą parafii przypisują Kazimierzowi W.
w r. 1359. Podług tradycyi zajęli ten kościół
aryanie, ale im go odebrał jakiś Trzeciecki.
Pos. więk. Flor. Wieniawa Długoszewskiego
ma obszaru 740 roli, 41 łąk i ogr., 122 pastw.
i 662 mr. lasu; pos. mniej. 1363 roli, 74 łąki
ogr., 325 pastw. i 50 mr. lasu. Par. należy do
dyec. tarnowskiej dek. bobowskiego; obejmuje
Bukowiec wyżni i Jasiennę, z ogólną liczbą
2239 rzym.-katol. i 47 izrael. L. Wielka gra-

niczy na zach. z Jasienną, na płd. z Niecewią,
na wsch. z Lipniczką a na płn. ma górę Ze-
braczkę 354 m. npm. pokrytą lasami. (Lib.
ben. 1I, 238). 4.) L. Górnai L. Dolna, dwie
wsie w pow. jasielskim, u ujścia pot. Dąbrów-
ki do Wisłoki z lew. brzegu. L. Dolna leży
nad samą Wisłoką, 256 m. npm.; Górna na
zach. od niej, na płd. stoku lesistego grzbietu
Liwocza, zwanego w tem miejscu Przykrą
górą i Lipnicką górą. Od Jasła jest L. Dolna
oddalona o 9.6 kil. a Górna o 11 kil. Pierwsza
należy do par. rzym.-katol. w Brzyskach, dru-
ga zaś w Bączalu Górnym; wreszcie w Dolnej
znajduje się urząd poczt. a w Grórnej kasa po-
życzkowa gminna z kapitałem 109 zł. w. a.
Ludność w obudwóch wsiach jest rzym.-katol.
i wynosi w L. Dolnej 379 (18 na obszarze
więk. pos.), w Górnej 450 (18 na obszarze
więk. pos.) Obszar więk. pos. w L. Dolnej 
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Al. Płockiego ma 101 roli i 152 mr. lasu;
mniej. pos. 361 roli, 26 łąk i ogr., 50 pastw.
i35 mr. lasu; w L. Górnej obszar więk. pos.
p. Kaz. Klobasy 200 roli i 304 me. lasu; mniej,
pos. 309 roli, 22 łąk i ogr. i 54 mr. pastwisk.
Obiedwie wsie graniczą na płn. z Wróblówką,
na zach. z Jabłonicą, na płd. z Bączalem Gór-
nym i Dolnym i Dąbrówką. (Lib. ben. II, 278).
5.) ., mały przys. w pow. ropezyckim, pod
39717 wsch. dłg. od Ferro a 5090715” płn.
sz,; leży na płd. od Ropczyc, w okolicy pagór-
kowatej, 387 m. pomiaru wojskowego, i ma od
zach. las Trzemesznę, od wsch. Wolę i Grnoj-
nicę, od płd. Budy a od płn, Średnie. 6.) L.,
wś w pow. kolbuszowskim, w piaszczystych
równinach, śród których wzniesienia dochodzą
tylko od 231 do 248 m. npm. pomiaru wojsko:
wego, ciągnie się wzdłuż drogi gminnej z Ra-
niszowa prawie ówierć mili (pod 39” 32 35”
wsch. dłg. od Ferro a pod 50716 15 płn.
sz.) długim wąskim pasem; należy do parafii
rzym.-katol. w Dzikowcu i ma 2152 mk. rz.-
katol., z których 32 przebywa stale na obsza-
rze większej posiadłości. Od płn. otacza tę wś
bardzo wielki sosnowy las, zwany wczęści za-
chodniej Mazowieckim borem, a w części wsch.
Sojowym borem. Z L. prowądzi droga gminna
na płd. przez l)zikowiee do Kolbuszowy a na
płn. takie same dwie drogi do Woli Russano-
wskiej i Wilezej Woli, We wsi znajduje się
szkoła ludowa 1-klasowa i kasa pożyczkowa
gminna z kapitałem 1646 zł. w. a. Odległość
od Raniszowa (na zach.) wynosi 7 kil. Do wsi
należy przysiołek w stronie płd.-wsch. ozna-
czony w Skorowidzu pocztowym H. Stupnie-
kiego i Skorowidzu K. Okszy Orzechowskiego
nazwą Jeziorka, zaś na raapie administracyjnej
Knmmersberga i mapie sztabu gener. nazwą
Widełka. Pos. więk. (Ferd. Błotnicki) ma 175
roli, 42 łąk i ogr., 94 pastw. i 2712 mr. lasu;
pos. mniej. 2515 roli, 566 łąk, 331 pastw. i
84 mr. laau. L. graniczy na zach. z Rudą, na
wsch. z Raniszowską Wolą, na płn. z Wilczą
Wolą a na płd. z Dzikowcem i kolonią nie-
miecką Wildenthal, Mac.

Lipnica 1.) wś, pow. szamotulski; 17 dm.,
219 mk.; 7 ew., 212 katol.; 82 amalf. Poczta i
tel. w Ottorowie o 3 kil; st. kol, żel. w Sża-
motułach o 9 kil. 2.) L., dom, i gm. tamże,
3228 mr. rozl., 2 miejse.: a) L., dom.; b) Pól-
ko, folw.; 18 dm.; 188 mk.; 3 ew., 185 katol.;
77 analf. Własność Mierzyńskieh. M. St.

Lipnica 1.), niem. Zipnitza, od r. 1864
Lindhof, dok. Linde, zur Linde, dwie miejsco-
wości w pobliżu będące, pow. brodnicki, na
bitym trakcie brodnieko-kowalewskim, w nie-
co lesistej okolicy. a) L., niem. Lindhof, do-

bra, obszaru liczą roli ornej ha. 141, łąk 7,
pastw. 17, nieuż. 10, ogółem obszaru ha. 176;
do tego przynależność ze wsi L. ha. 200; bud.
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9, dm. 4, katol. 58, ew. 4. Par. i poczta Go-
lub, szkoła w miejscu. Hoduje się bydło poło-
wiczej rasy holend., owce zarodowe, wyprze-
daje karmione bydło; dziedzic Jerzy Borch-
mann. b) L., niem. Zipniłza, włość. wś, liczy
obszaru mr. 2622, bud. 73, dm. 32, kat. 245,
ew. 27. Par. i poczta Golub, szkoła w miejscu.
R. 1414 podają księgi krzyżackie poniesio-
nych strat wojennych: we wsi L. zabudowa-
nia od 58 włók spalone, wszystko zabrane,
strat na 2000 mrk., kościół poniósł straty za
100 mrk., 14 włók leży pustych. Za polskich
czasów L. byłą dobrami ststwa golubskiego:
Od dawna znajdował się kościół parat. we wsi
L, Prob. posiadał tu 4 włóki, prócz tego 2 za
tacę. Ostatni prob. nazywał się Piotr; r. 1670
starzy ludzie jeszcze go pamiętali. Kościół ty-
tułu ś. Michała arch., patronatu rządowego,
stał na wzgórzu, budowany był z drzewa. R.
1610 ogień niespodzianie wybuchł po nabożeń-
stwie i zniszczył do szezętu cały kościół wraz
z plebańskimi budynkami i częścią wioski. Po
niejakim czasie zaczęto nowy budować kościół
ito za staraniem i kosztem Anny Katarzyny,
siostry rodzonej króla Zygmunta III, która
w dożywociu trzymała golubskie ststwo. Miał
być teraz cały murowany. Seiany dokoła by-
ły juź gotowe, długość wynosiła 35 łokci, sze-
rokość 20. Także dwie wieże po nad kruchtą
dość wysoko poprowadzono, Adam Braniewski,
zarządca. dóbr starościńskich, wydał był go-
tówką 12000 fi. na budowę. Niestety śmierć
 fundatorki r. 1625 przecięła na zawsze rozpo-
częte dzieło. Odtąd starostowie golubscy nie
myśleli o dokończeniu kościoła. Mury jedynie
przetrwały aż do ostatnich czasów. Dopiero
w r. 1829 za zezwoleniem biskupiem rozebrane
zostały; użyteczny materyał kupił Wysocki
z Pułkowa za 55 tal, Ob. Utracone kościoły
w dyec. chełmińskiej, str. 67. 2.) I., niem,
Lipienitza, dobra, pow. toruński,w okolicy le-
sistej. Obszaru roli or, ha. 250, łąk 8, pastw.
5, nieuż, 4, ogółem obszaru ha. 267: bud. 13,
dm. 7, katol. 81, ewang. 14. Par. Chełmonie,
szkoła Bielsk, poczta Kowalewo; dziedzie Ar-
tur von Wolff w Gronówku. Że:

Lipnica 1.) Dolna, węg. Alsó- Lipnicza, wś
w hr. orawskiem, w pow. i dystr. trzciańskim
(Irsztena), nad Lipnicą, dopływem Orawy
Czarnej, u połudn. stóp Babiej Góry (1725 m.).
Granica północna ciągnie się grzbietem Beski
du Babiogórskiego aż po za szczyt Sokolicę
(1367 m.). Od wsch, przytyka do obszaru
Zubrzycy Górnej, Lipnicy Górnej, od której
oddziela ją pot. Kiczora, dopływ Lipnicy, jako
też do obszaru Uhiżnego; od zach. zaś do obsza
u Półhory, Rabczycy i Bobrowa, od którego
oddziela L. pot. Krywań graniczny; na płd.
wreszcie graniczy z Hamrami i Osadą. Obszar
L. Dolnej, obejmujący 12206 sąż, kw., przerzy-  
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nają liczne pot. górskie, jak Lipnica z Kiczorą,
Krywań graniczny, Krywań p., Murgas p.,
wreszcie Orawa Czarna, od ujścia Lipnicy aż
po za ujście Krywania granicznego do Orawy
Czarnej. We wsi znajduje się kościół łac. pod
wez. Ś. Łukasza ewang., zbudowany r. 1727.
Metryki chrztu sięgają 1727 r., zmarłych r.
1754, a ślubu 1759. Do par. należy L. Górna,
W miejscu ma par. dusz rzym.-katol. 2713,
nieun. 268, żyd. 27, razem 3008; z L. Górną
zaś dusz rzym.-katol. 4393, nieun. 473, żyd.
45, razem 4811. (Szem. dyec. spiskiej 1878).
Według obliczenia z r. 1880 było w L. Dolnej
dm, 574, mk. 2828 (w tem podobno 2672 Po-
laków). Poszczególne części wsi, raczej grupy
chat, noszą osobne miana: i tak wczęści pół-
nocnej między pot. Kiczorką i Lipnieą: Wil-
czek, Zosiak, Do Tyrała, Kiczora, Przywarów-
ka (Privarovka) przys., Roztoki; w części płd.-
zach. między Krywaniem granicznym i Kry-
waniem: Styrulowa polana, Janowiak polana;
między Krywaniem i Lipnicą na stokach Bucz-
nika: Sołtystwo niźnie; nad samą Lipnieą Wi-
niarczyków i Jurczaków. Wzniesienie obszaru
wsi: a) w północnej części Babia Góra 1725
m., Sokolica 1367 m, las Kralowa 1010 m.;
b) na zachodniej granicy: Wajdów groń 934
m.; c) między Krywaniem granicznym i Kry-
waniem góra Krywań 509 m., nad Styrulową
polaną szczyt bezimienny 768 m., moczary nad
Orawą przy ujściu Krywania granicz. 597 m.;
d) między Krywaniem a Lipnicą legło potężne
wzgórze Bucznik 798 m.; e) w dolinie Lipni-
cy: kościół 648, przecięciesię pot. Lipnicy
z traktem orawskim 612 m., ujście Lipnicy
597 m. Po południowej stronie rz. Orawy,
między nią, granicą z Hamrami, pot. Jeleśną
i Chiżnickim pot., legło wzgórze leśne zwane
„„Za Jeleśną** lub „Paleniskami*, Sąd powiat.
w Trzcianie, urząd podatk, w Twardoszynie;
st. poczt. Jabłonka, Słynie tu chów bydła i
wyrób sukna. 2.) LL. Górna, węg. Felsó-Lipni-
cza, wś w hr. orawskiem, w pow. i dystrykcie
trzciańskim, nad Lipnicą Suską, na wsch. od
L. Dolnej, graniczy od płn. i zach, z L. Dolną,
od płn. z Zubrzycą Górną i Dolną i Jabłonką.
Należy do par. łac. w L. Dolnej, ma kościół
filialny; liczy dusz rz.-katol, 1680, nieun. 205,
żyd 18, razem 1903. Według obliczenia z r.
1880 było dm. 353, mk. 1614 (w tem podobno
1574 Polaków); obszar zaś obejmuje 5123 są-
źni kw. kad. Słynie tu chów bydła i wyrób
sórą. Nad potokiem we wsi wznosi się pię-
kna kaplica pod wezwaniem ś. Stefana króla.
Wś legła wzdłuż doliny potoku Lipnicy Su-
skiej, tąkże Silskim potokiem zwanej. Wznie-
sienie wsi: północny koniec 747 m., kaplica
681 m; południowy koniee nad drogą Ja-
błonka- Bobrów 624 m. Stacya pocztowa Ja-
błonka. Br. G.
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Lipnica, por. Schadewinkeł (niem.), pow. no-
wotarski na Szląsku.

Lipnica, rz. 1.) ob. Zipianka, Mień. 2.) L.
al. Brama, al. Złotniczka, lewy dopływ Nidy,
lew. dopływu Wisły. Czyt. Łaski, Lib. ben. I,
574. Por. Kielce, t. IV, 26.

Lipnica, rz., dopływ Szczary w pow. nowo-
gródzkim, ma ujście o kilka wiorst wyżej Za-
łuża, mija Krzywoszyn, Kołpaki,

Lipnica, rz., prawy dopływ Wiady, lewe:
go dopływu Wielikiej, wpadającej do jeziora
Czudzkiego.

Lipnica 1.) pot. podgórski, bierze początek
na granicy gm. Lipnicy Wielkiej i Jasiennej,
w;pow. sądeckim, na południowym stoku góry
Żebraczki (534 m.); płynie na płd. między
chatami Lipnicy Wielkiej i na granicy tejże
z gm. Wojnarową uchodzi do Jasiennej z lew.
brzegu. Długość biegu 7 kil. Źródła na wys.
490 m., ujście 316 m. 2.) L., pot., wytryska
w obrębie gm. Lipnicy Górnej, w pow. jasiel-
skim, z pod góry Lipnicy (342 m.) w paśmie
górskiem Liwoczem (ob.) zwanem, ze źródeł
leśnych. Przepływa Lipnicę Górną i Dolną i
w obrębie gm. Dąbrówki uchodzi z lew. brze-

gu do Wisłoki. Długość biegu 7 kil. Płynie
w kierunku płd.-wsch.; a przed ujściem ma
bieg północny. Zowie się także Dąbrówką.
8.) L., górska rzeka, na Podhalu orawskiem,
(Węg.), wytryska na południowych stokach
Babiej Góry (1725 m.), w Beskidach zacho-
dnich, w obrębie gm. Lipnicy Dolnej, wsi ora-
wskiej, ze źródeł leśnych, na wys. 1428 m.
(szt. gen.). Płynie górską doliną na płd., nad
którą od wsch. wznosi się szezycik lesisty
Kralowa (1010 m.) i przez przysiołki Lipnicy
t.j. Przywarówkę i Roztoki, gdzie zwraca się
na lekki płd. wschód, podąża doliną między-
wzgórzystą do wsi Lipnicy Dolnej, Tutaj, przy-
jawszy z lew. brzegu potok Kiczorę, tworzącą
granicę między Lipnicą Dolną a Górną, zwraca
Się na płd. wschód i przerznąwszy wieś Lipni-
cę Dolną, uchodzi w niej do Orawy Czarnej
z praw. brzegu. Od zach. nad doliną Lipnicy
wznosi się między nią (od wsch.) a pot. Kry-
waniem (od zachodu) dział wzgórzysty Bucz-
nik (798 m. szt. gen.). Źródła jej leżą na wys.
1428 m.; przecięcie się pot. z gościńcem oraw-
skim podkarpackim 612 m., ujście 597 m.
Długość biegu czyni 16 kil. 4.) L. Suska,
Znaczny: pot, orawski w hr. orawskiem (Węg.),
także Stlskim potokiem zwany, wytryska w Be-
skidąch zachodnich, w dziale Babiogórskim,
w obrębie gm. Lipnicy Górnej, płynie na płd.-
południowy wschód, zrazu leśnym parowem,
potem doliną obszerniejszą przez wś Lipnieę
Orną, a, na obszarze Jabłonki (ob. t. III, 343)

uchodzi z prawego brzegu do Orawy Czarnej.
Długość biegu 16 kil. Źródła leżą wys. 800
n, ujście 601 m. npm. Br. G.

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 52.

 gość biegu czyni 6 kil,
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Lipnice 1.) wś, pow. łowicki, gm. Jeziorko,
par. Kocierzew (Łaski, Lib. ben. II, 261, zo-
wie ją Zypnycza), o 14 w. od Łowicza, nad rz.
Lutomią, ma 40 dm., 256 mk., 38 osad, 841
mr. ziemi. R. 1864 os. 37, mk. 242, mr. 853;
r. 1827 dm. 38, mk. 223, 2.) ., ob. Kochowo
i Lipnica. Ocz,

Lipnick (niem.), ob. Zipnik.
Lipnicka góra, wzgórze w pow. bialskim,

ob. Lipnik, pot., i Krzywa,
Lipnieken (niem.), ob. Zzpnikź.
Lipnicki potok, także Zipnikiem zwany,

znaczny potok górski, w hr. spiskiem (Wę-
gry), wytryska w obr. gm. Folwarku (ob.) na
północnych stokach Magóry spiskiej z pod
Leszczyny (Liszczyna 1010 m.); płynie górską
doliną na lekki północny zachód przez wieś
Folwark, Lipnik Wielki, obszar Haligowiee,
Smierdzonkę, po pod Czerwony Klasztor, gdzie
z praw. brzegu uchodzi do Dunajca. Dolina
tego potoku oddziela północne stoki Magóry
spiskiej od wschodniego pasma Pienin. Od
południowej strony potoku wznoszą się magó-
rzańskie szczyty, jak Leszczyna (1010 m.).
Ubocz (957 m.), Czerteż (790 m.), Bukowinka
(851 m.) i wzgórza lechnickie (624 m.). Oda
północnej zaś strony idą Wysokie Skałki,
najwyższy punkt w eałem paśmie Pienin
(1052 m.), Rabsztyn (899 m.), Tokarnia (752
m.), Aksamitka (541 m.), Haligowieckie ska-
ły, wreszcie Klasztorna góra. Wody górskie,
dno kamieniste, prąd rwiący. Długość biegu
gzyni 14 kil. Zabiera obustronnie liczne stru-
gi górskie; uwagi godniejsze są potoki magó-
rzańskie, uchodzące do L. z lew. brzegu, jak
Podhaj, Sołtysa Woda i Rychwałdzki p. Pę-
dzi młyny w Smierdzonce i Czerwonym Kla-
sztorze. Por. Karpaty. Br. G.

Lipniczek, wś, pow. sandomierski, gm. Li-
pnik, par. Malice, od Sandomierza 18 wiorst.
Gruntu mr. 57, dm. 9, mk, 52, osad 6. Nale-
żał do dóbr Lipnik.

Lipniczka, wś, pow. grybowski, leży na
wzgórzu 429 m. npm., na lewym brzegu Bia-
ły, w parafii rzym.-katol. w Wilezyskach
(Długosz, Lib. ben. LI, 255); ma 296 mk.
rzym.-katol. Pos. więk. (p. Mayd. Rożen)
wynosi obszaru 177 mr. roli i 37 mr. lasu;
pos. mniej. 246 mr. roli w ogóle; graniczy na
zachód z Lipnicą Wielką, na wschód z Brzaną
Dolną, na północ z Brzaną Górną a na płdn.
z Lasem widomskim. Mac.

Lipniezka, potok podgórski, wytryska
w obr. gm. Lipnicy W., w pow. sądeckim,
nieopodal granicy z Falkową i Brzaną Górną;
płynie na południe chatami Lipnicy W., po-
czem tworzy granicę między Lipnicą W. a Li-
pniczką, a w końcu na obszarze gm. Wojnaro-
wej uchodzi z lew. brzegu do Jasiennej. a"

r.

18
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Lipniczki, niem, Zipniteken, od r. 1668
Lindenhof, rycer. dobra, pow. toruński, nad
strugą Bachą; przez wieś przechodzi kol. żel.
toruńsko-wystrucka. Obszaru liczy roli ornej
hekt. 2438, łąk 17, nieuż. 3, ogółem obszaru
hekt. 264; bud. 13, dm. 6, katol. 57, ew. 85.
Parafia i szkoła Papowo, poczta i stacya kol.
żelaznej Turzno, przedtem Toruń; dziedzie
Emil Rafalski; utrzymuje się znaczna melkar-
nia. Kś. F.

Lipniewice, wś rząd., pow. wilejski, o 11
w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 5 dm., 39 mk.
(1866).

Lipnik 1.) kol., pow. błoński, gm. Młochów,
par. Tarczyn. W 1827 r. 1 dm., 13 mk. 2.)
L., dwie wsie, pow. wieluński, gm. Radosze-
wice, par. Siemkowice (Łaski, Lib. ben. I,
585); odl. od Wielunia 24 w. Pierwsza wś
dm. 42, mk. wraz z pust. Mazaniec ma 333.
Druga wś dm. 8, mk. 148. W 1827 r. było
tu w ogóle 24 dm., 515 mk. Dobra L. skła-
dają się z folwarków: L. i Delfina, nomenkla-

 4ury Bugaj; wsi: L. i Delfina; od rzeki Warty
w. 4. Rozl. wynosi mr, 2488; folw. L.: grun-
ta orne i ogr. mr. 549, łąk mr. 200, pastw.
mr. 175, lasu mr. 1262, nieuż. i place mr. 29,
razem mr. 2215; bud, mur. 10, z drzewa 8;
folw. Delfina: grunta orne i ogr. mr. 248, łąk
mr, 17, nieuż, i place mr. 7, razem mr. 272;
bud. mur, 1, z drzewa 2; płodozmian 13-polo -
wy. WŚ L. os, 58, z grun. mr. 452; wś Delfi-
na 08. 25, z grun. mr. 308. 3.) IL., folw. i 08.
leśna, pow. częstochowski, gm. Potok Złoty,
par. Żuraw. Nie zamieszczony w spisie miejs.”
gub. piotrkows. z 1882r. W XV w. były tu
dwa folwarki, karczma, łany kmiece; dziedzi-
cem zaś był Gorzkowski (Dług. II, 215). 4.)
L., wś, pow. sandomierski, gm. Lipnik, par,
Groźliee; odl. 18 w. od Sandomierza, przy dro-
dze bitej. Posiada urząd gminny. W 1827 r.
17 dm., 62 mk.; obecnie 23 dm., 171 mk., 561
mr. ziemi dwors. i 95 włośc. Wieś tę opisuje
Długosz (II, 338), jako mającą jeden folwark,
sześć łanów kmiecych, karczmę i dwóch ogro-
dziarzy. (Gm. L. należy do sądu gm. okr. IL
w Klimontowie, st. poczt. Opatów, ma 15488
mr. obszaru (4205 mr. włośc.) i 3607 mk.
(1771 męż. i 1836 kob.). W skład gminy
wchodzą: Adamów, Graj, Grocholice, Grołębiów,
Gozdów, Kurów, Kaczyce, Leszczków, Lipni-
czek, Lipnik, Łownica Duża, Łownica Mała,
Malice Kościelne, Malżyn, Męczennice, Mię-
dzygórz, Osiny, Pęsławice, Podgaje, Rogal,
'Słaboszowice, Słoptów, Studzianka, Śwojków,
Sciernalice, Tudorów, Ublinek duchowny,
Ublinek szlachecki, Uzarzów, Wiesiołówka,
Włostówi Aurawniki. 5.) L., wś włośc., nad
Wisłą, pow. sandomierski, gm. i par. Osiek,
od Sandomierza w. 32. Gruntu mr. 29, dm. 15, mk. 91. 6.) L., wś, pow. pińczowski, gm,
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Kliszów, par. Kije (ob.). Leży na wschód od
wsi Kije. W 1827 r. 18 dm., 147 mk. Będzie

to zapewne ta sama wieś, którą Długosz (t. II,
11) opisuje pod nazwą Lipa.  Dziedzicami jej
byli: Zawisza Ołobok i Rafael h. Leliwa. By-
ły wtedy dwa folwarki, trzy łany kmiece,
karczma. 7.) Ł., wś szlach. i włośe., pow.
szezuczyński, gm, Szczuczyn, par. Wąsosz.
W 1827 r. 8 dm., 49 mk. 8.) I., os. włośc.,
pow. szezuczyński, gm. Ruda, par. Biała-
Szewo. Br. Ch.

Lipnik 1.) długa wieś, pow. wielicki, przy
drodze gminnej z Drogini do Wiśniowy, w o-
kolicy pagórkowatej i lesistej, nad potokiem
tegoż nazwiska, uchodzącym z lew. brzegu do
Krzyworzeki. Zachodnią granicę wsi a zara-
zem powiatów: wielickiego i myśleniekiego,
tworzy wzgórze Kamiennik 792 m, npm. W ni-
zinach są lasy świerkowe, na Kamienniku bu-
kowe. Gleba składa się z zimnej glinki, z któ-
rej gdzieniegdzie wypływa brunatna o przy-
krym zapachu ciecz, zwana rdzawką. Wś ma
1094 mk, rzym.-katol., przyłączonych do pa-
rafii w Wiśniowy (Długosz, Lib. ben. II, 188;
III, 442). Pos. więk. (Bog. Bzowskiego) ma
2921 mr. roli, 70 mr. łąk, 17 mr. pastw. i1235
mr. lasu; pos. mniej. 682 mr. roli, 360 mr. łąk
i ogr.i 429 mr. pastw. L. graniczy na północ
i wschód z Wiśniową, na północ z Glichowem
i Trzemesznią, na zachód z Chełmem a na po-
łudnie z Kobielnikiem. 2.) Ł., przys. do Har-
ty, pow. brzozowski, leży nad potok. Hartą,
tworzącym na południe od przysiółka i folwar-
ku dosyć obszerny staw, którego południową
groblę tworzy gościniec z Dubiecka do Doma-
radza; według spisu ludności z 1880 r. 383
mk., z których 39 przebywa stale na folwar-
ku. Na obszarze przysiołka rozchodzą się
drogi na południe do Dynowa (ob.), na zachód
do Domaradza, na wschód do Dubiecka. 3.)
L., przedm. Biały, leży na południowy wschód
od tego miasta. 4.) IL. (z Zeszczyną), wś, pow.
bialski, przy drodze z Kęt do Biały, 374 m,
npm., ma parafią rzym.-katol., aptekę, wielką
fabrykę likierów i octu, szpital ubogich z ma-
jątkiem zakładowym 3700 zł. i szkołę ludową
trzech-klasową. W ostatnich czasach założył
tutaj niemiecki „,Schulverein* szkołę ludową
niemizcką w celach germanizącyjnych, co wy-
wołało oburzenie dzienników. Przysiołek Lesz-
czyny leży nad rzeczką Białą, tworzącą gra-
nicę Galicyi i Szląska austryackiego, na połu-
dniowy zachód od L. L. ma 574/, Leszczy-
ny 380, razem 6127 mk., z których 4295 jest
religii rzym.-katol., przeszło 1000 ewang.,
reszta izraelitów. Pos więk. arcyks. Albrechta
ma obszaru 318 mr. roli w ogóle; mniej. 2152
mr. roli, 361 mr. łąk iogr., 327 mr. pastw. i
207 mr. lasu. Ludność, inteligentna i zamożna,

| zarabia najwięcej przy fabrykach i dostarcza
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nabiału miastom Biale i Bilskowi. Kościół
parafialny murowany zr. 1400 spalił się do
szczętu od pioruna 2 czerwca 1879 r., w sku-
tek czego odprawiało się nabożeństwo w pro-
wizorycznie urządzonej sali w szkole jeszcze
w r. 1880. Teraz odbudowano kościół, Do
parafii są dołączone Strąconka i Leszczyny;
par. należy do dyec. krak. dek, bialskiego. L.
graniczy na zachód z Białą, na wschód z Ko-
zami Małemi, na płdn. ze Straconką, a na płn.
z Hałenowem (Alzen). (Czyt. Kod. dypl. pol.
t. III, pod r. 1487 i Lib. ben. Długosza I, 85;
II, 291). Niegrodowe sstwo lipnickie w wo-
jewództwie krakowskiem, księstwie zatorskiem
i oświęcimskiem, wr.1771 podług spisów pod-
skarbińskich obejmowało wsie: L., Leszczyny,
Straconka, Międzybrodzie. W tym czasie po-
siadał je Teodor Wessel, podskarbi w. kor.,
opłacając z niego kwarty złp. 10963 gr. 20,
a hyberny łącznie z Białą złp, 1015. Po za-
jęciu tego sstwa przez rząd austryacki, tenże
na publicznej licytacyi w r. 1820 sprzedał je
był Wilhelmowi Tschikardt za złot. reńskich
71000. Mac.
Lipnik (po rusku Zypnyk) 1.) część wsi Du-

bie w pow. brodzkim. 2.) L., poszczególne
domy na obsz. dwor. Raźniowa w pow. brodz-
kim. 3.) Ł., część Lubienia w pow. jaworow-
skim. 4.) IL., część wsi Ulicko Seredkiewicz,
pow. Rawa ruska. 5.) L. (al. L.- Rawski),
grupa domów w m. powiat. Rawa ruska, 6.)
L., część Hukałowiec w pow. złoczowskim.
7.) Ł.-Kamieniecki (al. Kamionka-Lipnik, Ka-
menłca-Zypnyk), część Kamionki wołoskiej (ob.),
pow. Rawa ruska. 8.) L.-Mały, część Wy-
gnanki, pow. czortkowski. Lu. Dz.

Lipnik, pustkowie, pow. ostrzeszowski; 16
dm., 118 mk.; należy do wsi i gm. Góry.

Lipnik, leśnictwo do dóbr Gola, pow. sy-
cowski.
Lipnik 1.) niem. Zdpnick al. Lypnick, leśni-

ctwo, pow. jańsborski, st. poczt. Jańsbork;
1857 r. 9 mk. 2.) L. pod Szczytnem, niem.
Lipnick, leśnietwo, pow. szezycieński, st. poczt,
Szczytno; 1857 r. 7 mieszk. 3.) Ł., por. Zć.
Ppniak, Kś. Fr.

Lipnik 1.) Wielki, niem. Gross-Zipnik, także
Gross-Liaupnik, węg. Nagy-Lipnik, wieś ruska
w hr. spiskiem (Węgry), w pow. magórzań-
skim, w pasie pogranicznym węgiersko -gali-
cyjskim, w dystrykcie starowiejskim, w do-
rzeczy Dunajca, w uroczej dolinie górskiego
potoku Lipnickiego (ob.), zamknionej od pół-
nocy południowemi stokami gór Pienin, a od
południa północnemi stokami Magóry spiskiej,
zwłaszcza pasma magórzańskiego, zwanego
"idernym wierchem, Północna granica przy»

Piera częściowo do Galicyi (do obszaru Szlach-
towy), częściowo zaś do obszaru Leśnicy, wsi
Spiskiej. Na tej granicy wznoszą się szczyty:  
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Rabsztyn (899 m.), Tokarnia (752 m.) i Aksa-
mitka (841 m.). Od Aksamitki zbiega zacho-
dnia granica gminy do doliny potoku Lipni-
ckiego, poczem się wznosi szczytami magó-
rzańskimi Bukowinką (851 m.), Kobylą głową
(957 m.), Fećkową (959 m.), po szczyt Renia-
wę (1005 m.), oddzielając obszar L. od Haligo-
wiec i Rychwałdu. Od Reniawy biegnie
grzbietem Widernego Wierchu na północny
wschód po szczyt bezimienny (1110 m.), przy-
tykając do obszaru Drużbak górnych. Odtąd
ciągnie się granica wschodnia od Folwarku,
po pod Kwaśną Horę (1020 m.) i Ubocz (957
m.), schodząc do doliny potoku Podhaja, koń-
cząc się na grzbiecie Pienin, w szczycie bez-
imiennym (935 m.,). Największa długość ob-
szaru L. wynosi 10 kil. a szerokość 6 kil.
W południowej stronie wsi wznoszą się czubki
Czerteż (790 m.), Domkowa (834 m.) i Kwa-
śna Hora (1020 m.). Wieś samę, która leży
580 m. npm., przerzyna od wschodu na zach.
potok Lipnieki, a od południa jej obszar potok
Sołtysą Wodą zwany, uchodzący koło Folwar-
ku do Lipniekiego pot. z lew. brzegu. Pro-
wadzi tędy drożyna górska z Qzerwonego
Klasztoru do Kamionki i miasta Gniazd. Gre-
nersich w Bredetzky's Neue Beitrige (str.
329) podaje, iż na gruncie tej wsi, w przyle-
głych dolinkach, znajdują się wielkie i czyste
kryształy kwarcowe, jakoteż tuż nad potokiem
kamień węgielny łupkowy, zawierający ałun.
Miała tu także znajdować się szczawa. We-
dług obliczenia z r. 1880 liczy dm. 222, mk.
9605. Mieszkańcy przeważnie są wyznania
grecko-katoliekiego i mają cerkiew w miejscu.
Mk. rzym.-katol., których liczba wynosi do
40, należą do par. łać. w Haligowcach. Obszar
L. W., do którego należy pustka Lipnik Mały
(Kis- Lipnik), obejmuje 4784 sążni kw. katas.
Sąd pow., urząd podatk, i st. p. w Starej Lu-
bowni. Por. Folwark i Kamionka. 2.) L.-Mały,
węg. Kis-Lipnik, wieś w hr.szaryskiem (Węg.),
nad rz. fopradem; kościół paraf, gr.-katol.,
zdrój szczawiowy, lasy, 946 mk. Br. G.

Lipnik 1.) wzgórze 400 m. wys. w płd.
stronie Kruhla Wielkiego w pow. przemyskim.
Na wsch. jego stoku nastaje pot, Głęboki. 2.)
L., las w płd. stronie Litowisk i w płn, stronie
Szyszkowiece w pow. brodzkim. 3.) L., las
w płn. stronie Błoźwi górnej i w płd. stronie
Sanoczan w pow. przemyskim.

Lipnik 1.) potok, wypływa w obr. gm. Li-
pnika, w pow. bialskim, kilku strugami, na
wschodniej jej granicy, u północno-zachodnich
podnóży Magórki (654 m.); strugi te zlewają
się we wsi Lipniku poniżej kościoła w jedno
koryto, którem płynie na zachód przez wieś
Lipnik; następnie wchodzi na obszar Biały,
przerzyna miasto, poniżej którego uchodzi do
Białej z praw. brzegu. Długość biegu czyni
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5'/, kil. Nad prawym jego brzegiem wznosi

się Lipnicka góra, której wschodni czubek leży

"487 m., zachodni 392 m. npm. 2.) IL., potok,

wytryska w obr. gm. Lipnika, w pow. wieli-
ekim, w płdn. zach. stronie wsi, ze źródeł le=

śnych; płynie na północny wschód przez L.,

następnie przez obszar Poznachowice Dolnych,
a nakoniec granicą tejże gminy z Glichowem,
gdzie z lew. brzegu uchodzi do Krzyworzeki.
Przyjmuje potoki Czerwin i Graniczny. Dłu-

gość biegu 6%, kil. 3.) L., mały strumyk,

wypływa w obr, gm. Truskawca, w pow. dro-

hobyckim, u południowo-zachodnich stóp Ba-

binej Góry (405 m.); płynie na północny za-
chód i po krótkim biegu uchodzi do Wisznicy.
Nad tym potokiem, w lesie Lipkami zwanym,
wytryskuje źródło mineralne, także Lipnikiem
zwane, dotąd nieocembrowane, w pobliżu szy-

bu św. Anny, dziś zasypanego i wodą zalane-
go. Od Babinej góry ku wschodowi są lesiste
wzgórza Bańki, które przed kilkudziesięciu la-
ty tworzyły z Babiną górą całość kopalni
kruszcowych w 'Truskawcu. 4.) L.- Wielki

i Mały (Gross und Klein-Daulnik), dwa potoki
podgórskie w hr. spiskiem (Węgry), uchodzą-

ce oba do Popradu, z lew. brzegu. L.-Wielki

powstaje z połączenia dwóch potoków mniej-
szych, zachodniego Rozdzielem (Rozdjil) i

wschodniego Litmanowym zwanego, w obr.

wsi spiskiej Litmanowej. Przerzyna środkiem
Litmanową, poczem granicą Kamionki i Ja-

rembiny, następnie granicą Gniazd i Lubowli
w kierunku południowym i przerźnąwszy
trakt podoliniecko-lubowelski wpada z lew.

brzegu do Popradu na obszarze Lubowli Sta-

rej. Długość biegu 10 kil. L.-Mały bierze

początek u północnych stóp góry Czerteża

(840 m.) w obr. gm. Jarembiny, nieopodal
granicy tejże gminy z Litmanową; płynie na
południe, przepływa wieś Jarembinę i obszar
Lubowli Starej, gdzie uchodzi do Popradu
z lew. brzegu, nieco na wschód od ujścia L.-W.
Długość biegu czyni 8 kil. 5.) L., potok spi-
ski, ob. Lipnicki potok, 6.) IL., potok górski,
lewy dopływ Popradu, wytryska w obr, gm.
Matysowej, w hr. szaryskiem (Węgry), na
granicy z hr. spiskiem; płynie na południowy
zachód przez wieś Matysową, poniżej której
zwraca się na północny wschód i wchodzi

w obręb wsi Lipnika Małego, gdzie uchodzi
z lew. brzegu do Popradu, na granicy Węgier
i Galicyi. Nad lewym brzegiem jego wznoszą
się szczyty Ńkotniki; Czerteżyk, pod którym
wpada do L. potok Bliski; Bystry Garb, a da-
lej na zachód dział górski Makowiska; nad
prawym brzegiem mamy wzgórza Tatarówkę
i Łaściński wierch (668 m.). Długość biegu
czyni 7'/, kil. Br. G.

Lipniken (niem.), ob. Zzpniki,

Lipniki 1.) wś, pow. garwoliński, gm, Pod- 
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łęż, par. Samogoszcz. W 1827 r. 9 dm., 160

mk.; obecnie 10 dm., 112 mk., 150 mr. 2.)

L.-Kąty, wś, pow. węgrowski (10 08., 193 mr.

ziemi), ob. Kąty i Korytnica. 3.) ILu., wś, pow.

sierpecki, gm. i par. Rościszewo; odl. o 13
w. od Sierpca; ma 16 dm., 198 mk., 600 mr.

gruntu, 281 nieuż. W tem 126 mr. włośc.

Folw. należy do dóbr Rościszewo i ma według

Tow. Kred. Ziemsk. 702 mr. rozl. 4.) IL.-No=

we, pow. pułtuski, gm. Kleszewo, par. Pułtusk.
Ob. Górki. 5.) L.-Stare, pow. pułtuski, gm.
Kleszewo, par. Przewodowo. W 1827 r. wś

rządowa 28 dm., 210 mk. Wójtostwo w L.,

mające 236 mr. obszaru, stąnowi własność szpi-

tala $w. Wincentego w Pułtusku. Por. Górki.

6.) L., wś, pow. mazowiecki, gm. Stelmacho-

wo, par. Tykocin, W 1827 r. 18 dm., 144
mk, 7.) L., wś szlach., pow. makowski, gm.

Perzanowo, par. Czerwonka (ob.). 8.) L., wś,

pow. kolneński, gm. Łyse, par. Lipniki. Leży

w pobliżu błot nad brzegami rz. Szkwy. Po-

siada kościół paraf, murowany. Pierwotnie

zdawna była tu kaplica, filia par. Kadzidło

(ob.), od 1841 istnieje nowy kościół. W 1827
r. było tu 1388 dm., 828 mk., wś rządowa; obe-

enie 164 dm., 994 mk. i 4428 mr. obszaru.

Par. L. dek. kolneński 3804 dusz. Br. Ch,

Lipniki, wś, pow. owrucki, nad lewym do-
pływem rzeki Zerew.

Lipniki, ob. Daniłówka.
Lipniki 1.) wś poleska w pow. pińskim,

w gm. dobrosławskiej, przy drożynie lichej,
wiodącej z Płoskini do Rudni i w inne miej-
sca, nad rzeką mającą w dalszym biegu nazwę
Wiślicy; ma osad 9 w głuchej, bezludnej miej-
scowości; to też i mieszkańcy tych stron są
w stanie opłakanym, półdzikim, Niegdyś
własność dominikanów pińskich, którym L.
nadała fundatorka konwentu tego Marya Lu-
krecya z margrabiów Ntrozzich Kopeiowa.
Dziś własność Skirmunta. 2.) L. al. Bołocicze,

folw. w pow. słuckim, dziedzictwo Ambroże-
wiczów, ma obszaru 148 mr. 3.) L., dwa ma-
łe w pobliżu siebie leżące zaścianki, o wiorst
prawie cztery na południe od miasta Nowo-
gródka, każdy ma osadę jednę. 4.) ., karcz-
ma w pow. borysowskim, o dwie wiorsty od
mczka Ziembina, przy gościńcu wiodącym do
Pleszczenic. Al. Jelski,

Lipniki, wś włośc. nad rz. Miadziołką, pow.
dzisieński, o 110 w. od Dzisny, 2 okr. adm.,

14 dm., 154 mk. (1866).
Lipniki Litewskie, wś, pow. kobryński, na

zachód od Drohiczyna.
Lipniki, ob. Harta i Lipnik.
Lipniki (po rusku Zypnyki) 1.) karczma na

obsz. dwors. Porszny w pow. lwowskim. 2.)
L., wś w pow. mościskim, 6 kil. na płd. wsch.
od sądu powiąt., urzędu poczt. i st. kolej.
w Mościskach. Na płn. leżą Laszki gościńco-
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we, na płn. wsch. Wojkowice i Zawadów, na
wsch. Stojańce, na płd. Sanniki, Czyszowice i
Radenice, na zach. Mościska. Przez płd. część
wsi płynie pot. Siekanica od płd. wsch. na
płn. zach. Na praw. brzegu potoku leżą za-
budowania wiejskie. W płn. stronie obszaru
leży dziki folwark i grupa domów Dobosiewi-
czówka (al. Doboszówka). Ta część obszaru
wznosi się do 269 m. w lesistej stronie wsch.
a do 278 m. na granicy zach. (wzgórze Lipni-
ki). Na lew. brzegu Biekaniey, wzniesionym
najwyżej do 253 m., leży dwór i folwark,
Własn. więk. ma roli ornej 666, łąkiogr. 128,
pastw. 13, lasu 422; własn. mniej. roli ornej
675, łąk i ogr. 81, pastw. 39 mr. W r. 1880
było 861 mk. w gminie, 40 na obsz. dwors.
(blisko 600 obrz. rzym,-katol., reszta obrz, gr.=
katol.). Par. rzym.-katol. w Radenicach, gr.-
katol. w Mościskach. We wsi jest cerkiew
drewniana pod wezw. ść. Kozmy i Damiana i
szkoła etąt. jednokl. 3.) Ł., folw. w Huka-
łowcach w pow. złoczowskim. 4.) L., po-
szczególne domy i leśniczówka w Batiatyczach
w pow. żółkiewskim. 5.) L., grupa domów
i młyn w płn. stronie Skwarzawy Nowej
w pow. żółkiewskim. Lu. Dz.

Lipniki 1.) las w zach. stronie Niestanic,
pow. Kamionka Strumiłowa, na lew. brzegu
Kijowskiego potoku. Najwyższe jego wznie-
sienie czyni 222 m. 2.) LL, las w Mostach
Wielkich w pow. żółkiewskim. 3.) L., os.
w Krechowcach, pow. stanisławowski.

Lipniki 1.) niem. Lipniken, Lypnicken, wś,
pow. jańsborski, około milę od granicy pol-
skiej, nad rzeką Pisą, na prusko-luterskich

Mazurach, przez ludność polską założona i
trzymana. O pierwszym lokacyjnym przy-
wileju nie wiadomo. R. 1476 Zygfryd Flach
von Schwarzburg, komtur baldzki, nadaje słu-
dze Janowi Merten na prawie magdeb. 12 wł.
nadwyżki w L. w dąbrowie zapiskiej między
Stańkiem Turowskim a Jeżami nad Wicentą,
z sądown. niższem i wyższem i z obow. 1 służ-
by zbrojnej. Ob. Kętrz., Ludność pol. w Pru-
siech, str. 436. 2.) L., niem. Zipnicken al. Ly-
pnicken, dobra rye., pow. niborski, st. poczt.
Jedwabno, o 2.5 kil. odległa, mają obszaru
265 ha.; 187 ha. roli orn, i ogr., 6 ha. łąk, 33
ha. pastw., 35 ha. lasu, 8 ha. nieuż., 1 ha. wo-
dy. Qzysty dochód z gruntów wynosi 946
marek; 1857 r. 382 mk. Kś. F.

Lipniki, ob. Bystrzyca, t. I, 512.
Lipniszki, wś, pow. maryampolski, gm.

Szumsk, par. Kieturwłoki; odl. 7 w. od Ma-
. ryampola. W 1827 r. wś rząd. 3 dm., 33 mk.;
obecnie 5 dm., 49 mk.

Lipniszki 1.) mko nad rz. Gawią (Opitą),
pow. oszmiański, w 3 okr. polic., o 84 w. od
Wilna, o 49 w. od Oszmiany, leży obok Gie-
ranon, o 21 w. od Dziewieniszek, ma 900 mk.  
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Paraf, kościół katol. $, Kazimierza, drewnia-
ny, założony 1411 przez Zygmunta I. Parafia
katol. dekanatu wiszniewskiego: dusz 5451.
Kaplica w Zygmunciszkach. Zygmunt I na-
dał je wieczyście r. 1528 Wojciechowi, syno-
wi Marcina Gastoldowi, wojewodzie wileńskie-
mu, kanelerzowi lit,, za zasługi jego, gdy ten,
zamek połocki, będąc jeszcze tamtejszym wo-
jewodą, od oblężenia wyzwolił i w ziemię nie-
przyjacielską z pocztem swym wiargnąwszy,
onę mieczem i ogniem wzdłuż i wszerz spusto-
szył, a do hordy tatarskiej dla ułożenia wa-
runków pokoju jeździł, W późniejszym cza-
sie L. razem z Gieranonami przeszły do Paców
i stały się dobrami artyleryi W. Ks. Lit, Kie-
dy następnie, na mocy ustawy sejmowej, do-
bra te narodowe oddano, w miejsce pensyi, ja-
ko generałowi artyleryi w. ks. lit., Kazimie-
rzówi ks. Sapieże, liczne spory zaszły 0 grani-
ce»i posiadłości tego sstwa, i z tych powodów
na sejmie warszawskim (1773—1775) stany
rzpltej wyznaczyły oddzielną komisyą z 13
urzędników litewskich, dla ostatecznego ozna-

czenia tychże granie a zwłaszcza miast: L.,
Gieranony i dóbr: Nosewicze, Remizów i An-
tokol z przyległościami. Potem L. należały
do Biegańskich, dziś do Stanisława Wolskiego.
R. 1866 folw. L. miał 40 mk. katol. a mko
105 dm., 474 mk. katol., 266 izr. Gmina
wiejska L. ma 711 dm., 5813 mk., 9 gromad:
L., Scygań, Wiergań, Zabłocie, Rusaki, Kła-
dniki, Rowbowicze, Kwacze, Scierkowo. Por.
Gieranony. 2.) L., wś szlach., pow. trocki, 2
okr. adm., 39 w. od Trok, 8 dm., 27 mk. katol.
Por. Kowale. 8.) ., wś szlach., pow. wileń-
ski, 4 okr. adm., o 52 w. od Wilna, 9 dm., 55
mk. katol, 4.) Ł., zaśc. szlach., pow. świę-
ciański, 2 okr. adm., o 14 w. od SŚwięcian, I
dm., 14 mk. katol. (1866).

Lipnitz (niem.), ob. Zżpienica i Lipienice,
Lipnitza (niem.), ob. Lipnica,
Lipnitzken (niem.), ob. Zipniczki.
Lipniuńce, wś, pow. sejneński, gm. Kopcio-

wo; odl. 42 w. od Sejn, ma 26 dm., 274 mk.
Nie zamieszczona ani w spisie wsi z 1827 r.,
ani w Skorowidzu Zinberga.

Lipno, miasto powiatowe gub. płockiej, nad
rz. Mień, leży śród niziny otoczonej piaszczy-
stemi wzgórzami, pod 52”51' 4 szer. półn. i
369 54 5 dłg. wschod.; odl. 54 w. od Płocka,
28 w. od Włocławka, 33 w. od Grolubia. Poe
łączone drogą bitą z Włocławkiem i Kikołem.
Posiada kościół par. murowany, kościół ewan-
gielicki murowany, szpital św. Jana na 30 łó-
żek, szkołę początkową, szkółkę parafialną
ewangielicką, sąd pokoju okr. III, urząd po-
wiatowy, stacyą telegraficzną, stacyą poczto-
wą, urząd miejski, Z zakładów fabrycznych
są tu: 4 garbarnie z prod, na 5630 rs. (10 ro-
botn.), 2 mydlarnie wyrabiające za 4227 r5.,
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1 browar (350 rs.), 1 fabr. octu (350 rs.), 1
olejąrnia (484 rs.). W 1827 r. było tu 282
dm., 3008 mk.; w 1860 r. 261 dm. (47 mue
row.) i 4532 mk. (2097 żydów), obecnie jest
5401 mk. (2225 żydów). Początkiem L. był
gród, istniejący w przeddziejowej tylko epoce
na usypanej wyniosłości, zwanej dziś górą św.
Antoniego od umieszczonej tamże statui. Cen-
tralne położenie L. nadawało się do wytwo-
rzenia tu miejsca zebrań i obrad. Stąd zawsze
L. było stolicą powiatu, miejscem odbywania
sejmików i zjazdów. Władysław ks. łęczycki
i dobrzyński, syn Ziemowita, wyniósł w 1349
r. osadę, jaka zwykle powstawała przy gro-
dach, do rzędu miast, i nadał jej prawo nie-
mieckie i 26 włók ziemi, Razem z ziemią Do-
brzyńską przechodziło L. te same koleje dzie-
jowe, będąc stolicą powiatu. Władysław Ja-
giełło, nagradzając szkody ponoszone od krzy-
żaków, nadał miastu jeszcze 60 włók ziemij
zwolnił od wszelkich służebnościna zawsze.
Razem z założeniem miasta wzniesiony został
(zapewne na miejscu dawnego drewnianego)
murowany kościół Wniebowzięcia Panny Ma-
ryi, w stylu ostrołukowym. Późniejsze prze-
rabiania, obniżenia dachu mianowicie i kopuła
umieszczona na wieży, zeszpeciły i zmieniły
pierwotne formy. Istniały w L. jeszcze dwa
kościoły, niewiadomo kiedy i przez kogo zało-
żone: św. Barbary na cmentarzu, rozebrany
z powodu zniszczenia w 1819 r., i św. Ducha
przy ulicy Młyńskiej, zniesiony w 1724 roku.
W r. 1820 wzniesiono tu. ewangielicki kościół
par. z muru pruskiego, a w 1868 r. na miejsce
jego nową świątynię w stylu ostrołukowym.
Istniała dawniej w L. szkoła podwydziałowa
a następnie powiatowa (4-klasowa). Utrzy-
mywały się tu również czas jakiś fabryki su-
kna. (Cechy rzemieślnicze w liczbie 10 mają
przywileje z XVII jeszcze wieku. Opis ko:
ścioła w L. podał „Pamiętnik religijno-moral-
ny* z 1860 r. Por. „Tyg. illustr,* z 1869 r.,
t. III, 212 i z 1871 r.t. VIII, str. 88; „„Kło-
sy; £. XV, str. 307. Czyt. też Kod. dypl. pol.
t. II, 712. Par. L. dek. lipnowski ma 5900
dusz. Leśnietwo rządowe L. składa się ze
straży: Ciechocin i Szczutów; posiada 79836
mr. lasu. Folw. L.-Wójtostwo albo Borek,
rozległy mr. 273: grunta orne i ogr. mr. 224,
łąk mr. 30, pastw. mr. 4, wody mr. 2, nieuż,
i place mr. 13, bud. mur. 2, zdrzewa 4. Folw.
ten w r. 1872 oddzielony od dóbr Lenie Wiel-
kie, SŚstwo niegrodowe lipnowskie albo lipiń-
skie w województwie inowrocławskiem, w zie-
mi dobrzyńskiej, r. 1592 zaliczało się do woje-
wództwa chełmińskiego, a po r. 1736 do wo-
jewództwa brzesko-kujawskiego. W r. 1771
posiadał je Ignacy Zboiński, kaszt. płoc., opła-
cając z niego kwarty złp. 260 gr. 23, a z wój-
tostwą złp. 520, hyberny zaś złp. 154 gr.5,
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Powiat lipnowski gub. płockiej, stanowi część
dawnego pow. t, n., z którego drugiej połowy
utworzono pow. rypiński. Posiada on prze-
ważnie naturalne granice. Od płdn. i płdn.-
zachodu granicę stanowi Wisła od ujścia rzeki
Skrwy aż do granicy pruskiej; od punktu ze-
tknięcia się Wisły z granicą pruską, aż pod
sam Lubicz, niema naturalnej granicy, którą
znowu nieco powyżej Lubieza tworzyod za-
chodu i północy Drwęca, a w części wpadający
do niej Ruziee, oddzielający pow. lipnowski od.
rypińskiego. W dalszym ciągu linia granicz-
na obu powiatów wije się w zakrętach aż do
zetknięcia się z rz. Skrwą w pobliżu Kokosz=
czyna; odtąd Skrwa tworzy wschodnią granicę
powiatu aż do ujścia do Wisły. Ogólny ob-
sząr powiatu wynosi 30.44 mil kw.; przedsta-
wia on wyżynę wzniesioną średnio nad poziom
przyległej Wisły na 200 stóp; podczas bo-
wiem, gdy poziom Wisły ze 147 stóp pod
Włocławkiem obniża się do 130 stóp poniżej
Nieszawy, to obszar powiatu przedstawia
w części środkowej wzniesienia 400 do 440
stóp z obniżeniem się w pobliżu dolin Wisły,
Drwęcy i Skrwy do 300 a nawet 230 stóp.
Brzeg doliny Wisły aż do Włocławka wznosi
się od razu niemal do 400 stóp, po za Wło-
aławkiem zaś podnosi się nieznacznie tarasami
lesistemi, t worzącemi pas około 9 wiorst sze-
rokości, ciągnący się do granicy pruskiej.
Jestto najnieludniejsza i najuboższa część po- -
wiatu. Po za tym pasem dopiero występuje
charakterystyczna bezleśna wyżyna, która, za-
cząwszy się w pow. kolskim, obejmuje wło»
aławski i część gostyńskiego i przechodzi po
za Wisłę, stanow iąc obszar lipnowskiego i ry-
pińskiego powiatu. Cechuje ją żyzna, po czę-
ści gliniasta gleba i liczne jeziora, tudzież ko-
tliny po wyschniętych jeziorach. Jeziora te
zajmują 0.08 mili kw. Największe z nich
Ostrowite ma 300 mr.; po niem idą: Wielkie
(200 mr.), Tupadłowskie (102 mr.), Trębińskie
(90 mr.), Święte (60 mr.). Skupiły się one
przeważnie w środkowej części powiatu i sta-
nowią głównie tylko pozostałości dawnych.
znacz nie większych jeziór. Liczne pojeziorne
kotliny w pobliżu brzegów Drwęcy i Skrwy
świadczą o wielkiem bogactwie wód tego ob-
szaru, które, w miarę coraz słabszego zasilania
przez naturalne zbiorniki, znikały stopniowo.
Jeziora środkowe swój byt zawdzięczają wy-
niosłemu położeniu, które, utrudniając zbyt
szybki odpływ a nawet przerywając go w wie-
lu razach zupełnie, przedłuża powolne konanie
drogą wyparowania. Wisła zabiera wody po-
łudniowo wschodniej części powiatu; niewielka
rzeczka Mień idąca z pod Lipna i większa od
niej Skrwa prowadzą wody jeziór, a więcej
jeszcze leśne, z wschodniej lesistej części po- wiatu (okolice Skępego). Za linią działu wo-
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dnego między Wisłą a Drwęcą przyjąć można,
w przybliżeniu, drogę idącą od Lipna na Kikoł
do Lubicza, a między Drwęcą i Skrwą trakt
z Lipna na Skępe do Rypina. W pobliżu
Drwęcy najwięcej spotykamy pojeziornych
obszarów pod Lelitowem, Sitnem, koło Piotr-
kowa. Gleba ziemi głównie w środkowej czę-
ści powiatu jest urodzajną i sprzyja uprawie
pszenicy. Choć bowiem co do ogólnej cyfry
zbiorów pow. lipnowski zajmuje pierwsze
miejsce w gubernii, jednak należy pamiętać, iż
jest on najrozleglejszy a przytem produkuje
przeważnie kartofle, żyto i owies. W r. 1877
wysiano w powiecie 37234 czetw. zboża Ozi-
mego, 36352 czet. zboża jarego i 60008 czet.
kartofli; zebrano zaś 229200 czet. oziminy,
225400 czetw. jarzyny i 420000 czetw. kar-
tofli, czyli razem 874600 czetw., co stanowi
'/, zbioru całej gubernii, lecz na tę przewagę
złożyły się: kartofle, żyto (170450 czetw.) i
owies (187698 czetw.); podczas, gdy pszeni-
cy zebrano tylko 58750, a więc mniej niż
w pow. ciechanowskim (78146) i płockim
(82227 ezetw.). Pod względem ilości majątków
mających płodozmienne gospodarstwo powiat
lipnowski zajmował w 1877 roku przedosta-
tnie miejsce w gubernii płockiej, posiadał
ich bowiem 20 tylko; najuboższy rypiński 10,
podczas gdy płocki 100. Pamiętać jednak
trzeba, że pow. lipnowski składa się przewa-
Żmie z wielkich posiadłości i dla tego pod
względem ilości ulepszonych maszyn i narzędzi
rolniczych przoduje innym powiatom. W 1877
r. liczono tu 7 lokomobil, 11 parowych mło-
carni, 71 siewników, 754 żelaznych bron, 857
pługów angielskich i amerykańskich. Brak
większych miast i dróg, sąsiedztwo z Prusami
dostarczającemi tanich produktów nie pozwala
na rozwinięcie się przemysłu fabrycznego,
który niemal nie istnieje, Jedynemi fabryka-
mi są gorzelnie (5 z produkcyą na 74177 rs.),

-4 browary i miodosytnie (6464 rs.), cegielnie
(10 z produkcyą na 31322 rs.), olejarnie (2 na
2284 rs.), garbarnie (4 z prod. na 5630 rs.) i
mydlarnie (2 z prod. 4227 rs.). Ogółem 27

fabryk, zatrudniających 97 robotn. i produku-
jących za 124104 rs., co stanowi zaledwie 7/,,
część produkcyi fabrycznej całej gubernii.
Handlowem ogniskiem powiatu jest właściwie
Włocławek, choć w innym powiecie i za Wi-
słą, lecz połączony drogą bitą z Lipnem, po-
%adający most na Wiśle i st. dr. żel. warsz.-
bydg. Lipno, Dobrzyń nad Wisłą i Lubicz
(komora nadgraniczna) mają już podrzędne
handlowe znaczenie. Powiat lipnowski, choć
najobszerniejszy w gubernii, posiada tylko 50
wiorst dróg bitych, a więc 1.6 wiorsty na mi-
lę powierzehni. Ludność powiatu lipnowskie-
go, która w 1870 r. wynosiła 69031, wzrosła
w 1876 r. do 73472, w tej liczbie 58220 kat.,  
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1558 prawosł., 9128 protest., 4558 żydów i 14
sekciarzy, Dla niepojętych powodów urzędo-
we sprawozdanie gubernatora płockiego z na-
stępnego roku (1878 r.) podaje za 1877 r.i
ogólne i szczegółowe cyfry, co do wyznań,
znacznie mniejsze a mianowicie ogólną cyfrę
ludności w dniu 1 stycznia 1878 r. na 69939,
a co do wyznań, to katol. 56259, prawosł. 51,
protest. 9255, żydów 4359 i sekciarzy 15;
które z tych cyfr prawdziwsze, trudno rozstrzy-
gnąć, bo z jednego pochodzą urzędowego źró-
dła. QO stanie oświaty świadczą następne cy-
fry: 5 szkół miejskich z 414 uczniami, 26
gminnych z 1427 uczących się, 22 wiejskich
z 13800 uczniów i 13 kantoratów ewangiel.
z 206 uczniami; ogółem 64 szkół początko-
wych z 3347 uczniów, co w zestawieniu z 272
szkołami i 14790 uczącemi się z całej gubernii
przedstawia '/, szkół i uczących się; stosunek
bardzo korzystny, ponieważ ludność powiatu
stanowi zaledwie '/, ludności gubernii. Są-
siedztwo przyległej ludności polskiej pod rzą-
dem pruskim pobudza miejscowy lud do oświa-
ty. Pod względem kościelnym pow. lipnowski
stanowi dekanat lipnowski dyec. płockiej,
składający się z 31 parafij: Bądkowo, Bobro-
wniki, Chełmica, Ciechocin, Czarne, Czernia-
kowo, Dobrzejewice, Dobrzyń nad Wisłą,
Działyń, Grochowalsk, Karnkowo, Kikół, Li-
gowo, Lipno, Łążyn, Mazowsze, Mokowo, No-
wogród, Osiek nad Wisłą, Ostrowite, Rokicie,
Siecień, Śkempe, Sobowo, Spethal Górny, Su-
mino, Tłuchowo, Trutowo, Wielgie, Wola i Za-
duszniki. Pod względem sądowym stanowi
on III okrąg sądu pokoju dla Lipna i Dobrzy-
nia nad Wisłą i pięć okręgów sądów gmin-
nych: Zębowo, Bobrowniki, Nowa Wieś, Skę-
pe, Trzcianka Wielka, Pod względem admi-
nistracyjnym dzieli się na 17 gmin: Bobrowni-
ki, Brudzeń, Chalin, Czarne, Dobrzejowice,
Jastrzębie, Kikoł, Kłobock, Mazowsze, Nowo-
gród, Obrowo, Osówka, Oleszno, Osiek, Szpe-
tal, Skępe, Tłuchowo. Prócz tego są tu 2
miasta i trzy osady. Dawniejszy pow. lipnow-
ski opisał Aleks. Sławenko-Sławiński w dzieł-
ku: „„Lipnowskie pod względem historycznym,
statystycznym i archeologicznym,* Warszawa,
1856. W XVI w. pow. lipnowski zajmował
22.74 mil kw. rozl., obejmował 4 miasta, 15m
wsi, 23 parafij. Br. Ch.
Lipno 1.) wś ifolw., pow. sieradzki, g2.

Barczew, par. Brzeźnio, odl. od Sieradza w.
19; wś dm. 11, mk. 99; folw. dm. 2; w 1827
r. 1l dm. 90 mk, Dobra L., Będków, Pysz=
ków, własność Mich. Kobierzyckiego, mają
2908 mr. obszaru, 1690 mr. lasu. 2.) L., wś
włośc., pow. opoczyński, gm. i par. Przysucha,
od Opoczna w. 25. Gruntu mr. 225, dm. 18,
mk. 103. Łaski, Lib. ben., wymienia wś L.
w par. Skrzyńsko (I, 691). 3.) L., wś i folw.,
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pow. jędrzejowski, gm. Węgleszyn, par. Ko-
złów. (Por. Łaski, Lib. ben. I, 572 i 607).
W 1827 r. par. Konieczno; 27 dm. 168 mk.
Folw. L. z nomenklaturą Bugaj, rozległy mr.
1427: grunta orne i ogr. mr. 669, łąk mr. 168,
pastw. mr. 167, lasu mr. 392, nieuż. i place
mr, 28, bud, mur. 4, z drzewa 19; płodozmian
1ill-polowy. Wieś L. osad 31, z grun. mr.
221. 4.) L., wś, pow. konstantynowski, gm.
Chlebczyn, par. Chłopków, rozl. mr. 984, dm.
40, ludn.396. W 1827 r. par. Sarnaki, 31
dm., 300 mk. Por. Klimczyce. 5.) Łaski, lab.
ben. (II, 294), wymienia wś L, wpar. Mogiel-
nica (pow. grójecki). Br. Ch.

Lipno, dwa zaśc. w gminie mikołajewskiej,
pow. dziśnieński, 3 okr, adm., o 16i 18 w. od
Dzisny, 5 dm., 38 mk., t. j. 30 prawosł,, 8 ka-
tol. (1866).
Lipno 1.) wś, pow. zwiahelski, gm. nowo-

czartoryska, włościan dusz 382, ziemi włośc.
668 dzies., ziemi dwors. 546 dzies. Własność
Knolla, ma gorzelnię. 2.) L.al. Zipna, wś,
pow. zwiahelski, par. Lubar, przy trakcie z Lu-
baru do Romanowa, ma cerkiew drewnianą,

własność Malinowskiego. R. 1867 miała 107
dm. Czyt. art. Fotyńskiego w „Wołyń. Grub.
Wiedom.*. 3.) ., os., pow. zwiahelski, ob.!
Lipnia.

Lipno (?), wś, pow. łucki, o 10 w. od Sty-
dyszcz.

Lipno, wś, pow. rówieński, ma kaplicę ka-
tol. parafii Derażnia.

Lipno, po łotew. Zejpna, wś, pow. lucyński,
parafia marienhauska, z kaplicą filialną, wła-
sność Ulanowskich; niegdyś część starostwa
marienhauskiego.
Lipno 1.) niem. Zećpe, wś, pow. kościański,

21 dm., 156 mk. 27 ew., 129 katol., 51 analf.
Poczta i st. kol. żel. na miejscu, tel. w Staąrem
Bojanowie o 9 kil. 2.) Ł., dom. tamże, 1939
mr, rozl., 9 dm., 136 mieszk., 21 ewang., 115
katol., 42 analf, Własność Juliana Jaraczew-
skiego. M. Git.

Lipno 1.) dobra ryc. wraz z folw., pow.
świecki; należą do Laskowiec; st. poczt. Lasko-
wice, par. katol. Jeżewo '/, mili odl., par. ew.
Swiecie, szkoła katol. Orłowo. R. 1868 było
tu 11 dm., pomiędzy temi 5 prywatnych, 84
mk., 44 ew., 40 katol. Obszaru mają te dobra
388,21 ha., mianowicie 260.21 ha. roli ornej
1ogr., 18.55 ha. łąk, 47.45 ha. pastw., 34.04
boru, 11.45 nieuż., 16.51 ha. zajmują wody.
L. należy do starych osad; krzyżackie rejestra
czynszowe zXIV stulecia wymieniają ją, jako
wieś zobowiązaną do zbrojnej służby konnej
pod nązwą: „liyphin gross*« (Ob, Wegner:
„„Der Schwetzer Kreis," tom II, str. 52, 309,
310). 2.) Ł., niem. Liepen, dok. Lippeno, wś,
w ziemi słupskiej, na zachodniem Pomorzu,
nad strugą Lupową al. Lipową, r. 1274 przez

| tolicka pałacowa.
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księcia Mestwina II darowana 00. cystersom
w Kolbaczu. Ob. Perlb., Pommer. Urkun-
denbuch. Obecnie okolica ta z dawna juź
zniemczona. 3.) L. (dok.), ob. Zipinki. 4.) Iu.,
por. Lipna, Kś. Fr.

Lipno, jez. w pow. lepelskim, połączone
rzeką Lipienką z jez. Czemienicą i jez. Odto-
łowem.

Lipno, jez., ob. Kosobudy.
Lipnohorskaja st. p. w pow. tychwińskim

gub. nowogrodzkiej.
Lipnowski powiat, ob. Zżpno.
Lipnyik (węg.), ob. Dipnik.
Lipocz (węg.), ob. Zżpowce.
Lipoj, Zapoja, niem. Zeipe, wieś na pruskich

górnych Łużycach, w pow. wojereckim. Na
karcie etnograficznej Smolera mylnie podana
jako niemiecka. Razem z sąsiednią wsią Tor-
no liczyła w r. 1840 163 Serbów, w r. 1860:
138; dziś niezawodnie jeszcze trzecia część lu-
dności jest serbską. A. J. P.

Lipona, rz. przepływająca między st. dr.
żel. Wierzbołowo i Ejtkuny. Por. Zepona.

Liposzarki, zaśc. szlach., pow. wileński, 2
okr. adm., 067 w. od Wilna, 1 dm., 7 mk.
katol. (1866).

Lipoue (dok.), ob. Zipowa. |
Lipów, wielkie dobra w pow. rzeczyckim,

w okr. polic. kalenkiewiekim, o wiorst 10 od
mka Domanowicz i tamże stacyi pocztowej przy
trakcie bobrujsko-mozyrskim, od roku 1843
dziedzictwo Horwatów; razem z dobrami Eu-
tuszkiewicze (ob.) mają obszaru 23730 mr.,
przeważnie w lasach i moczarach. Grospodar-
stwo zamożne, rezydencya piękna, kaplica ka-

Smolarnie, propinacye i
młyny. 0Od 1864 szkoła ludowa, Al. Jel.
Lipów (?), niem. Zeipitz, wś, pow. niem-

czyński, par. Danchwitz.
Lipowa, wś, i L.-poduchowna, wś, nad rz.

Lipową, pow. opatowski, gm. Opatów, par.
Ptkanów. Gruntu dwors. mr. 598, włośc. 114
mr., dm. 16, mk. 249. W 1827 r. 10 dm., 68
mk, L.poduchowna 6 dm., 52 mr. L. stano-
wi własność instytutu św. Kazimierza w War-
szawie. W XV w. dziedzicem był Domarad
h. Grzymała (Dług. LI, 499). Br. Ch.
Lipowa, wś, pow. kobryński, przy drodze

z Dywina do Kobrynia,
Lipowa, karczma, pow. jampolski, par. To-

maszpol.
, Lipowa, wś, pow. żywiecki, na ząch. od
Żywca 4 kil. odległa, nad pot. Kalną. Gra-
niczy od wsch. z Leśną i Pietrzykowicami, od
płn. z Kalną i Słotwiną, od zach. z Szezyrkiem
i Szląskiem austr., od płd. z Radziechowem i
Ostrem. Północną granicę tworzy po naj-
większej części pot. Kalonka, południową zaś
Leśna pot. Zachodnią część obszaru wsi zaj-
,mują lasy i góry Beskidów zachodnich, two- 
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rzących tutaj dział wodny między dolinami
Wisły i Soły. Na granicy Lipowej i Szczyrka
z Szląskiem austr. wznosi się Malinowska
góra (1150 m.). Od niej na północ ciągnie się
grzbiet górski lesisty, Malinowem zwany, po
szczyt Skrzeczną (1150 m.), wznoszący się na
granicy L. i Szczyrka; na południe zaś mamy
grzbiet graniczny między Gralicyą i Szląskiem
aż po szczyt Magórkę (1129 m.). Od niego
na zachód, na połudn. granicy, u zejścia się
granie L., Ostrego i Radziechowa, wznosi się
również Magórka (1091 m.). Od Malinowskiej
Skały wybiega na wschód ramię górskie ze
szczytem Kościelcem (1022 m.) iz halą Skałką,
jako dział wodny między Leśną pot. (od płd.)
i Malinowskim (od płn.). Las tuż na zachód
od wsi zowie się Równią, w którym wytryska
potok Kalna. Od niego na zachód leży Hala
Jaśkowa z szałasami; dalej na północ las Bu-
czyna i Przysłop z łąkami śródleśnemi; w po-
łudniowo-zachodnim obszarze na północnej po-
chyłości Magórki (1129 m.) rozpościera się
piękna hala Roztoki z szałasami, u źródeł po-
toku Leśnej, Pomiędzy Kalną i Kalonką leży
obszerny folwark Lipowa, a od niego na połu-
dniowy zachód grupa chat, Soliskiem zwana.
Na obszarze L. wytryska wiele potoków gór-
skich, jak Leśna pot., Malinowski pot., Żar-
nówka, Kalna i Kalonka. Sama wieś leży
nad potok. Kalną. Obszar więk. posiadł. liczy
roli ornej 673, łąk i ogr. 142, pastw. 66, lasu
3787; mniejszej zaś posiadłości roli ornej 1208,
łąk i ogr. 300, pastw. 826, lasu 45 (1869 r.).
W r. 1869 było chat 216, mk. 1732. Według
obliczenia z r. 1880 było mk. 1866. Parafia
łać, w miejscu. Kościół drewniany pod wezw.
św. Bartłomieja Apost, istniał już na początku
XVI w., bo r. 1509 poświęcany. Już na kil-
ka lać przed tym rokiem była tu parafia;
później L., jako filia, należała do Radziechowa,
eo miało miejsce za wizyty Kazimierzowskiej
r. 1598, kiedy właścicielem tej wsi był Krzy-
sztof Komorowski. (Długosz, Lib. ben. I, 87
wymienia dziedzica Piotra Komorowskiego).
Budowa drewnianego tutejszego kościoła ma
cechy XVI w.; wieża, malowanie stropu, zam-
knięcie połową ośmiokąta za wielkim ołtarzem
1 prostokątne murłaty cechują styl owego cza-
su. Wielki ołtarz przedstawia św. Rodzinę,
po bokach św. Jana Ewan. i św. Bartłomieja.
Ołtarz szafiasty pochodzi z końca XVI w. lub
początku XVII w. Odr. 1846 tworzyła ka-
pelanią, a od r. 1859 znowu samodzielną pa-
rafią. Metryki sięgają r. 1786. Według szem. |.
dyec. krak. zr. 1883 liczy parafia wraz ze
Słotwiną dusz rzym.-katol. 2275, prot. 25, ży-
dów 15. W miejscu szkoła ludowa. St. poczt.
Zywiec. Należy do dóbr arcyksięcia Al-
brechta. Br. G.
Lipowa 1.) wś w pow. wądowickim, leży 
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na prawym brzegu Wisły, 9.1 kil. na wschód
od Zatora i dzieli się na dwie dosyć od siebie
odległe części; część jedna z folwarkiem leży
między Smolicami i Miejscem, druga dalej na
wschód graniczy na południe z Łączanami, na
północ z częścią Ryczowa, a na wschód z Kęp-
kami przy Spytkowicach. Gleba jest, jak
w ogóle na powiślu, urodzajna, miejscami pod-
mokła, wydająca szczególniej bujne łąki. L.
ma 137 mk. rzym.-katol., z których 21 prze-
bywa stale na obszarze więk. pos. Czyt. Kod.
dypl. pol. t. III, pod r. 1238. 2.) Ł., wś
w pow. limanowskim, dwa kil, na zachód od
miasta Limanowy, na wzgórzu 570 m. npm.,
przy drodze z tego miasta do Słopiey szlache-
ckiej, liczy 301 mk. rzym.-katol., z których 21
przebywa stale na obszarze więk. posiadł. i ma
kasę pożyczk. gminną z funduszem 161 zł. w.a.
Posiadłość większą zapisał probostwu lima-
nowskiemu ks. Jan Duszyński dla utrzymy-
wania wikaryusza i domu ubogich. Ma ona
obszaru 181 mr. roli, 31 mr. łąk i ogr., 17 mr.
pastw. i 11 mr. lasu; pos. mniej. 194 mr. roli,
60 mr. łąk. i ogr., 120 mr. pastw. i 38 mr. la-
su, Należy do parafii rzym.-katol. w Lima-
nowy. Mac.
Lipowa, niem. Zindewiese 1.) L. Dolna,

niem. Nieder-L., wś, pow. frywałdowski na
Szląsku austr., ma 2504 mk., ztych 91 na
przys. Bieberteich, kościół paraf. katol., szkołę
lud., st. poczt. i tel., leśnietwo biskupie. L. jest
stacyą kuracyjną, o 38 kil. od Grifenberga od-
daloną, leży w wąwozie wzdłuż szosy, słynie
ze stosowanej tu a wynalezionej przez dra
Schrotta metody dyetetycznej. 2.) L. Górna,
niem. Ober-7,., wś tamże, z przysiołkami Ram-
sau (181 mk.) i Hohenbartenstein (51 mk.) ma
1541 mk. i szkołę ludową. F. S.
Lipowa, ob. Zupowa,
Lipowa, Zipa 1.) niem. Zeipe, Leippe,

właśc. Ueutsch-Letppe, dawniej Lepp, 1315 r.
Lipoue, 1864 Lyppow, wś i dobra, pow. grot-
kowski, przy dr. żel. grotkowsko:brzeskiej;
95 bud., 110 dm., 666 mk. WŚ, dawniej po-
dobno mko, ma 68 osad, 2894 mr. ziemi, szko»
łę od r. 1733 i kościół paraf. katol. Par. L.
dek. grotkowskiego 1869 r. miała 2886 katol.,
411 ewang. Dobra L. mają 548 mr. roli bez
łąk i browar. 2.) ., niem. Polnisch- Leipe, wś
i dobra, pow. niemodliński, par. Dąbrowa (ob.),
o 9 kil. na płd.-wsch, od Niemodlina; 25 bud.,
49 dm., 320 mk. Wś ma 42 6s., 1058 mr, ziemi
i szkołę ewang.; dobra 2691 mr. ziemi. F.S.
Lipowa, wś w hr. szaryskiem (Węg.), ko-

ściół filialny gr.-katol., żyzna gleba, lasy,
195 mk. H, M.
Lipowa, góra lesista wznosząca się na płd.

zachód wsi Batiatycz, w pow. żołkiewskim,
pod .50”5' 40” płn. sz,g. a 4195736” wsch.
dłg. g. F. do wys. 284 m. npm. (szt. gen.).
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Lipowa, rz., dopływ rz. Zdwiża.
Lipowa buda, wś, pow. mąryampolski,

gm. Chlebiszki, par. Preny, odl. 36 w. od Ma-
ryampola, ma 5 dm., 40 mk.
Lipowa dolina, wś, pow. hadziacki, gub.

połtawskiej, na praw. brzegu rz. Chorol, 520
dm., 4275 mk. Są to byłe dobra zadnieprskie
ks. Wiśniowieckich. Czyt. Mtecki, Wołyń,
II, 231.
Lipowa-góra, chata rząd., pow. oszmiański,

2 okr. adm., 40 w. od Oszmiany, 1 dm., 14
mk, prawosł. (1866).
Lipowa góra, niem. Zdndenberg 1.) folw.

do wsi Buchwałdu należący, pow. ostródzki,
st. p. Ostród, 1857 r. 6 mk. 2.) L., kol., pow.
ostródzki, st. poczt. Olsztynek (Hohenstein).

* Lipowa góra, nazywało się kiedyś wzgó-
rze przybrzeżne (zapewne zmienne usypy
piaszczyste) nad morzem baltyckiem, na wsch.
ujścia strugi Piaśnicy, opodal granic wsi
Wierzchucina, w pow. wejherowskim położo-
ne. R. 1257 ks. Świętopełk II zapisał pp.
cysterkom w Zarnówcu wraz ze wsią Wierz-
chucinem użytek morza, począwszy od Lipo-
wej aż do Sosnowej góry. R. 1277 góra L.
stanowi, od morza począwszy, granicę wsi
Odargowa. Ob. Perlbach, Pommer. Urkun-
denbuch. Por. Dębek. Ks. PF.

Lipowa Kłoda, zaśc. mały we wschodniej
stronie pow. mińskiego, tuż przy granicy pow.
ihumeńskiego. nad rzeczką, dopływem Wołmy
Świsłockiej, ma osadę 1. Miejscowość poleska,
grunta lekkie. A. Jel.

Lipowanie, Lipowany, to samo eo Filiponie
lub Starowiery.

Lipowany al. Zżpoweni, kol., pow. suczą-
wski na Bukowinie, 1783 r. założona, ma

460 mk.

Lipowaty, góra lesista, w obrębie gm. Maj-

danu, w pow. drohobyckim, w płd.-zach. stro-

nie wsi, na zach. jej granicy, w pasmie gór:

skiem, rozpościerającem się między Rybnikiem

Zubrzyckim (od zach.) a Majdańskim pot. (od

wsch,), a wybiegającem na płn. od Wysokiego

Wierchu (1177 m.). L. stanowi płn. szczyt

tego pasma i wznosi się nad ujściem Majdań-
skiego pot. do Rybnika Zubrzyckiego pod

499815” płn. sz. g., a 4095550” wsch. dł.
g. F., do wys. 941 m. (szt. gen.). Br. G.
Lipowaty potok, pot. górski, dopływ Ba-

blichowea. T. I, 75.

Lipowa Wólka, wś. pow. opatowski, gm.
Julianów, par. Ożarów, od Opatowa 34 w.;
dm. drew. 16, mk. 1380; ziemi dwor. 501 mr.,

włośc. 126 mr. Według Tow. Kred. Ziems.

folw. L. Wólka (z wsią Bronisławów), od rz.
Wisły w. 7, rozległy mr. 424: grunta orne i

ogrody mr. 328, pastw. mr. 6, lasu mr. 72,

nieużytki i place mr. 18, bud. mur. 3, z drze- 
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|wa 6. Wś Lipowa Wólka os. 23, z grun. rar.

126; wś Bronisławów os. 14, z grun. mr. 231.

Lipowa Wyspa, zaśc. rząd., pow. dzisień-
ski, 3 okr. adm., o50w. od Dzisny, 1 dm,,
7 mk. katol. (1866).
Lipowee (po rusku Zypiwci), wś w pow.

przemyślańskim, 8 kil. na płn. wsch. od urzę-

du poczt. w Przemyślanach, 19 kil. na płd.
wsch. od sądu powiat. w Glinianach. Na płn.

leżą Słowita i Łonie, na wsch. Wiśniowczyk i

Pleników, na płd. Wypyski, na zach. Majdan

Lipowiecki, Przez płn. zach. część wsi płynie

Gniła Lipa. Wchodzi ona tu od płn., płynie

zrązu na płd. pod nazwą Tury, a potem skręca

na płn. zach.i wchodzi do Uniowa. W środku

obszaru leżą zabudowania wiejskie, na płn. od

nich folw. Tura z młynem. Na wsch. wznosi

się Wysoka góra do 406 m. a na płd. Jaświcz

do 410 m. Własn. więk. ma roli or. 799, łąk
iogr. 110, pastw. 149, lasu 1095 mr.; włas.
mniej. roli or. 2258, łąk i ogr. 298, past. 395,
lasu 7mr. Gleba po wytrzebionych lasach

nieurodzajna. W r. 1880 było 1139 mk. w gm.,

66 na obszarze dwor. (240 obrz. rzym.: katol.,
reszta gr.-katol.). Par. rzym.-katol. w Goło-

górach; gr.-katol. kapelania w miejscu, dek.

uniowski, archidyec. lwowska. Do kapelanii

należy Majdan Lipowiecki. We wsi jest cer-

kiew pod wezw. $. Szymona, szkoła etatowa

1-klas., gorzelnia i młyn. W r. 1675 spalili

wś Tatarzy (ob. Rkp. Ossol. N. 1825). Za cza-
sów polskich należała wś do dóbr koronnych

w ziemi lwowskiej. Lustracya ziemi lwowskiej
z lat 1661, 1662 i 1665 (Rkp. Ossol. 2834,
fol. 254 i nn.) podaje następujące szczegóły:
„„Posesorką jest tej wsi Jmć Pani Anna z Cie-
szkowa Janicka, wojska żydaczowska. Ta wś

| konferowaną była od 6. p. króla Zygmunta p.
Jakubowi Sokolnickiemu jure perpetuae et

inrevocabilis donationis a to względem odpu-

szezonych sum pewnych na miasteczku Skale i

wsi Koniuszkach przez Mikołaja (nieczytelne

słowo) wuja jego. Jako o tem przywilej sze-

rzej świadczy dany w Krakowie r. 1546 z pod-

pisem ręki i relacyą Reverendissimi Samuelis
Maciejowski, vicecancellarii. Sukcesorowie po-
mienionego pana Jakuba Sokolnickiego takiem

prawem trzymali tę wieś ad a. 1564, gazie in
conventione revisionis literarum summa 9000
złp. dekretem jest im przysądzona. Od dekre-
tu tego aż do r. 1619 ta wieś w rękach i po-
sesyi pp. Sokolnickich jure successivo po sobie
następujących zostawała. Tandem w tym roku

p. Stanisław Janicki, miecznik ziemi lwowskiej,

otrzymawszy przywilej exemptionis tych dóbr

wywodzi komisyą i appellationem do sądu ko-

misarskiego, wytacza sprawę na sejm do War-
szawy, kiedy in conventione regni 1619 stawa

dekret, że sumę pomienioną 9000 złp. za dobrą

i prawdziwą uznawszy, dekretem sejmowym
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aprobują i nakazują, aby przerzeczony p. miecz-
nik lwowski trzy części onej, t.j. 6750 złp.
pp. Sokolnickim zapłacił, czwartą część 2250
złp. respektem najpierwszego pp. Sokolniekich
dożywocia defalkując, o czem szerzej tenże de-
kret sejmowy króla JMe, Zygmunta III cum
subseriptione Stanislai ZŹołkiewski, regni Pol.
cancellarii ete., w sobie opiewa. Tak pomienio-
ną wieś p. Stanisław Janicki, miecznik lwow-
ski, wykupiwszy, trzyma ją ad extrema vitae
suae tempora z defalkacyą drugiej części sumy
t.j. 2250 złp. Po śmierci rodzica swego syn
p. Mikołaj Janicki otrzymuje te dobra od ś. p.
króla Zygmunta III-go przywilejem danym
w Warszawie 2 maja r. 1624, a potem małżon-
ce swojej pani Annie z Cieszkowa Janickiej
u tegoż króla JMc. wyjednywa komunikacyą
4 grudnia r. 1626, która aż dotychczas swoją
kontynując posesyą trzeciem dożywociem in
medietate sumy, to jest 4500 złp. zostaje.
A tak my lustratorowie wzwyż opisane prawa
i dokumenta konnotowawszy i uważywszy
w trzeciem dożywociu JMP. Annę Janicką
wojską żydaczewską, być znajdujemy i przy-
znawamy, że jako dobra respektem trzeciego
dożywocia pod lustracyą i taksę podpadać nie
powinne, tak JMóć Pani wojska do płacenia
kwarty pociągana być nie może, ponieważ ab
a. 1626 przez lat 21, przed konstytucyą roku
1647 0 zniesieniu sum z dóbr Rzpltej, aż do-
tychczas swoją kontynująe posessyą, wieś po-
mienioną Lipowce trzyma w połowie sumy.
dekretem sejmowym aprobowanej i przysądzo-
nej, a zatem pod namienioną a. 1647 konsty-
tucyą niepodpadającej, gdyż tam nie inkludują
sum, które na sejmach przez dekreta są po:
twierdzone. Ko tamen precustodito, że post
decessum vel eessum teraźniejszej JMó. Pani
dzierżawczyni, gdy tę wieś Lipowce in quarta
advitalitate kto otrzyma eadem libertate jako i
teraźniejsza dzierżawczyni gaudebit, od lu-
stracyi i płacenia quarty wolnym będąc, lecz
po śmierci albo ustąpieniu quartae advitalitatis
dzierżaweę, ta wieś totaliter pod lustracyą
podpadać ma i kwartę płacić'. Później (za
przyw. na jus commun. z 12 maja 1758 r.)
przyłączono tę wieś do starostwa gliniańskie-
go. Według lustracyi z r. 1765 było z niej
prowizyi 7475 złp. 12 gr., z czego quarta
1568 złp. 25'/, gr. Lm. Dz.
Lipowce 1.) węg. Szinye Lipocz, wś w hr.

szaryskiem (Węg.), kościół katol. paraf., kilka
Źródeł szczawiowych i siarczanych, kąpiele li-
cho urządzone i zaniedbane; w pobliżu wspa-
niała skalista dolina, przedstawiająca jakby
w miniaturze Tatry; 5390 mk. 2.) L. Ketzero-
wske lub Ketzerske, węg. Keczer-Iipocz, WŚ
w hrab. szaryskiem (Węg.), wielkie lasy,
263 mk. H. M.

Lipowczyce, wś i folw. z młynem, pow.  
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noworadomski, gm. Przerąb, par. Kodrąb, na
lewo od drogi z Radomska do Przedborza, o 7
w. od Grorzkowic. W 1827 r. było tu 27 dm.,
178 mk.; obecnie 34 dm., 276 mk., ziemi włośc.
327 mr., dwors. 1237, w tem ornej 419 mr.
Do folw. L. należą nomenklatury: Jasionek,
Opoka, Niwy, Zięcin, Nowiny i Zalesie. (Czyt.
Łaski, Lib. ben. I, 504, II, 215). Br. Ch.

Lipowczyki, wś nad jez. Czeres, pow. dzi-
sieński, 3 okr. adm,, gm. czereska, o 33 w. od
Dzisny, 6 dm., 61 mk. prawosł. (1866).
Lipowe, os. młyn. nad rz. Drzewiczką, pow.

opoczyński, gm. i par. Klwów, od Opoczna w.
25; gruntu mr. 120, dm. 2.
Lipowe, wś, pow. czehryński, ob. Zipowo,
Lipowe, byłe dobra zadnieprskie Wiśnio=

wieckich. Czyt. Stecki, Wołyń II, 230.
'Lipowe 1.) część Borek janowskich, pow.

lwowski. 2.) L., część Batiatycz, pow. żół-
kiewski,
Lipowe (dok.), nazywał się kiedyś las

w pow. sztumskim, przy Nowej Wsi (Teschen-
dorf) leżący, blisko wschodnio-pruskiej grani-
cy. R. 1662 król Jan Kazimierz potwierdza
stary przywilej dla tej wsi, podług którego
sołtys miał wolmy paśnik w lesie L., za co
płacił do zamku 10 grz. Ob. Dr. SŚchmińt,
Gresch. des Kreises Stuhm, str. 312. Dotąd las
niezbyt obszerny znajduje się przy Nowej Wsi.
Lipowe, niem, Zippowe, folw. do Budzowa,

pow. olesiński.
Lipowe budy al. Zindudy, niem. Zindedu-

den, dok. Lindorf, włośc. wś, pow. złotowski,
w okolicy lesistej, Obszaru liczy mr. 1097,
bud. 24, dm. 7, ew. 100. Par. i poczta Więc=
bork, szkoła w miejscu. Przy L. znajdują się
dość znaczne usypy czyli szańce, nie wiadomo
kiedy albo w jakim celu wykonane. Zresztą,
jak przypuszczają, wś ta dopiero około połowy
przeszłego wieku założoną została na gruncie
wykarczowanych lasów i w wieczystą dzier-
żawę wydana, W XVI w. istniały prawdo-
podobnie w tej okolicy dwie inne wioski Plo-
sków i Ostków, które następnie zaginęły. Ob.
Schmitt, Gresch. des Kreises Flatow, str. 265.
Lipówek, wś, pow. suwalski, gm. Sejwy,

par. (?), odl. 14 w. od Suwałk; ma 27 dm,,
208 mk. Pominięta w spisie z 1827 r. i w Sko-
rowidzu Zinberga.
Lipowe miasto nad rz. Supą. Tak Dykcyo-

narz Echard'a zowie miasto pow. Lipowiec na
Ukrainie.
Lipowen (niem.), ob. Zipowo.
Lipoweni, ob. Zipowany.
Lipowenkie al. Zipoweńka, wś, pow. bał-

cki, nad Mokrą Dereniuchą, do Kodymy wpa-
dającą, 729 mk., zięmi włośc. 1119 dz., dwors.
2389 dz., dm. 116. Należała do Potockich, do.
klucza bohopolskiego, schedy Boles. Potockie-
go, syna Szczęsnego; następnie do Czyżewskich,
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Jest tu urząd gm., obejmujący wsie: Lipoweń-
kie, Kapitankę, Witoldowy-bród, Luszniewa-
tę, Mołdawkę, Rozdół, Śworniowatę, Paszków,
razem wsi 8, osad 853, mk. męż. 2474, kob.
2333; ziemi włośc. 9385, dwors. 14082 dzies,
Par. katol. w Hołowaniewskiem. Dr. M.
Lipowe pole 1.) wś, pow. iłżecki, gm. i par.

Skarzysko-Kościelne, od Iłży w. 238, gruntu mr.
104, dm. 27, mk. 156. W XV w. wś fa nale-

żała do par. Wąchock i stanowiła własność
klasztoru wąchockiego. Było tu sołectwo, ła-
ny kmiece, karczma i ogrodziarze. 2.) IL. pole
poplebańskie, wś włośc., pow. iłżecki, gm. i par.
Skarzysko Kościelne, gruntu mr. 380, dm. 29,
mk. 205. W 1827 r. wś duchowna L. miała
28 dm., 182 mk. Br. Ch.
Lipowetz (niem.), ob. Zżpowiec.
Lipowica, przedm. Krzemieńca.
Lipowica, wś w pow. krośnieńskim, w oko-

licy górzystej i lesistej, 2 kil. na płd. od Du-
kli, przy gościńcu z Dukli na Węgry. Sama
wś ma 335 m. wzniesienia npm., ale od zach.
piętrzy się nad nią góra Kiczka 378 m., a od
płd. Cergowa 718 m. npm. WŚ należy do par.
rzym.-katol. i urzędu poczt. w Dukli, ma lu-
dność przeważnie rzym.-katol. w liczbie 289
osób, z których 16 przebywa stale na obszarze
więk. pos. i kasę pożycz. gminną z kapitałem
116 zł, w. aust. Pos. więk. Cez. Męcińskiego
wynosi 15 rolii 66 mr. lasu; pos. mniej. 233
roli, 17 łąk, 48 pastw. i 40 mr. lasu; graniczy
na płd. z Trzcianą, na zach. z Chyrową a na

wsch. z Lubatową. Mac.

Lipowica (al. Zipowice, po rusku Zypowy-

cia), wś w pow. dolińskim, 24 kil. na płd.-płd.-

wsch. od sądu powiat. w Dolinie, 18 kil. na

płd. zach. od urzędu poczt. w Perehińsku. Na

płn. leżą Łuhy, na wsch. Lecówka i Perehiń-

sko, na płd. Perehińsko, na zach. Suchodół.
Wzdłuż zach. granicy płynie Czeczwa od płd.
na płn. Do niej uchodzą wody z całego obsza-

ru za pośrednictwem kilku potoków, z których

najznaczniejsze: Lipowica i Mełecinka, płyną-

ce od płd.-wsch. na płn.-zach. Do Mełecinki

wpada od praw. brzegu pot. Powałny, płyną-

cy na małej przestrzeni wzdłuż granicy płn.

Zabudowania wiejskie leżą w płd. części ob-

szaru, w dolinie Lipowicy. Cały obszar jest

górzysty i lesisty. Najwyżej wznosi się część

płd. Ciągną się tu od płn. zach. na płd. wsch.
pasma: Werch Sehlos wznoszący się na grani-
cy wsi do 1350 m., na płn. od niego Swinny

ze szczytem 1197 m. wys. na granicy. Dalej
na płn. rozróżniamy następujące wzgórza: Pod-

jaworników, Jaworenka, Zagroń (823 m.), Ki-

czera, Tołoczyna, Pustki (698 m.), Podwersz-

ki. Na płn. wsch. od zabudowań wiejskich

wznosi się na granicy Perehińska Wulkan do

1021 m.; od niego wybiega na płn. wsch. ra:

mię górskie „Górny Werch*, tworząc dział 
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wodny między Lipowieą i Czeczwą z jednej a

Mełecinką z drugiej strony. W paśmie tem
rozróżniamy następujące wyniosłości: Podka-
mieniste 957, Wierzchny 984, Ostry Werch

881 m. Wzdłuż praw. brz. Mełecinki ciągnie
się na płn zach. pasmo Mełecinka ze szczytem
790 m. wysokim. W r. 1880 było 636 mk.
obrz. gr.-katol. Par. gr.-katol. w miejscu, dek.

perehiński, dyec. przemyska. We wsi jest cer-
kiew i szkoła niezorganizowana. Za czasów
|polskich należała wieś do dóbr koronnych, do
ststwa dolińskiego w ziemi lwowskiej a pow.

żydaczowskim. Lustracya ziemi lwowskiej z r.

1661 i 1672 (Rkp. Ossol. N. 2834, str. 140),
podaje następujące szczegóły: ,,W tej wsi ła-
nów 5 było, teraz 1. Poddanych 10. Czynszu

z łanu dają złp. 30, owsa z łanu na zł. 1, za

stróża i hajduka zł. 20, z młyna zł. 20, gęsi

z łanu 2 po gr. 6, kur z łanu 4, jajec z łanu

kopa, z drew wozów 6. Dziesięciny owczej

20-ta owca, dostało się teraz owiec 10 po zł.

2 — 20 zł. Dziesięciny pszezelnej pień 10-ty;

teraz pszczół nie wiele. Dziesięciny świnnej

od świń 9 po gr. 3==27 gr. Sarnę jednę dają.

Kolendę z łanu 24 gr. Pop daje zł. 2. Stosy

siana za wsią Suchodołem zgrabiają. Suma pro-

wizyi 95 zł. 3 gr.* Inwentarz ststwa doliń-
skiego z r. 1727 (Rkp. Ossol. N. 1420, str. 28
i 29) podaje następujące szczegóły: „Ta wieś

osiądła na "/, łanie. Zagrodników 12. Powin-
ności poddanych: Qzynszu z pół łana 15 zł.,

za stróża i hajduka 20, za siano, które robić

powinni, 26, kolędnych pieniędzy 1 zł., ry-
backich pieniędzy 5, za 2 sarny 4 zł., spisne-
go 20, kniaziowie za kozaka i hajduka 20 zł.,
za puste pola 10, z gruntu należącego do cer-
kwi 2, osobliwie płaciła wieś za robociznę 30
zł. Czynsz wsi 172 zł. Hyberna 70 zł., po-
główne 4 zł.* [Inwentarz z r. 1758 (Rkp.
Ossol. N. 1419, str. 21) wymienia 22 osadni-
ków i podaje ich nazwiska: Semenin, Moniejów,
Horbiański, Lutiaków, Oteniów, Jakimyszyn,
Koteluk, Maxymów, Dzignik, Wintoniuk, Chi-
snów it. d. Krów było 19, wołów 20, jałó-
wek 10, koni 10, owiec 151. Czynszu dawała
wieś ogółem 162 złp. dwiema ratami, hiberny
50 zł., pogłównego na rok 12 zł., smolaekich
35 zł., świątecznego 7 zł., wieprzowego 6 zł.,
na śtróża 18 zł., sałaszowego 6 zł. Stróże do
folw. nadziejowskiego odbywa. Sianożęć in-
wentarską skosić i zwieść powinni. W tej wsi
karczmy nie było. Rząd austryacki zajął sta-
rostwo dolińskie r. 1781. 2.) L. (al Zipowice),
poszczególne domy na przedmieściu Zasanie
w mieście powiatowem Pzemyślu. 3.) L., por.
Lipowice. Im. Dz.

Lipowica, lesisty grzbiet górski w Karpa-
tach lesistych, w dziale skolsko-delatyńskim,
w obrębie gm. Suchodołu, w pow. dolińskim,
ciągnący się od doliny Czeczwy od płd.-wseh.
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ku płn.-zach. po dolinę pot. Ilemki. Na płn.
ząch. jego krańcu wznosi się Lipowica, także
Syhlos zwana, najwyższy szczyt tego grzbietu
dochodzący 1316 m. npm. (szt. gen.). Ku płn.
wsch. wysyła kilka krótszych ramion gór-
skich ze szczytami Helebartynem (1035 m.) i
Siwakową (861 m.). Z płn.-wsch. stoków te-
go grzbietu wypływają liczne strugi i potoki
górskie, jak Suchodolski i Czarny potok. Od
szczytu L. na płn. zach. jest czubek 1236 m.
wysoki. Od niego ciągnie się grzbiet wprost
na płn. jako dział wodny między Czeczwą (od
wsch.) a Ilemką, jej dopływem (od zach.). Tu
się wznoszą szczyty Stouba (1082 m.), Zielon-
ków (861 m.), Polanka (766 m.), Czerteż (784
m.), Żłób (676 m.) i Pasieczny Wierch (587
m.). Długość całego grzbietu wynosi 14 kil.
Lipowice koło Ujkowie jest częścią Ujko-

wie, należy do par. rzym.-katol, w Ujkowcach
a gr.-katol. w Zurawicy, w pow. przemyskim;
leży śród lasów miedzy Ujkowicami a Przemy -
ślem, ma karczmę i leśniczówkę, 348 m. npm.
Graniczy na zach. z Łętownią i Kunkowcami,
na płd. z Przemyślem, na zach. z Buszkowica-
mi i Zurawicą a na płn, z Ujkowicami, W Voll-
stamdiges Ortschaftenverzeichniss, Wien 1882,
centralnego biura statystycznego nie jest po-
daną; również szematyzm rzym.-katol. dyec.
przem. nie wyszczególnia liczby mieszkańców
rzym.-katol.; gr.-katol, jest 10. Mac.

Lipowiee, ob. Garskania i Lipowiec.
Lipowiee, wzgórze, w obrębie gm. Lipicy

Dolnej, w pow. rohotyńskim, na płn. wsch. od
wsi pod 42” 2853” wsch. dłg. a '49 20/8”
płn. sz. g. F. Wznosi się 331 m. npm. (szt.
gen.). Br. G.

Lipowieki potok, pot. podgórski, powsta-
je w obrębie gminy Lipowicy, w pow. doliń-
skim, z połączenia kilku strug leśnych; płynie
między domostwami wsi Lipowicy na płn. za-
chód i uchodzi z praw. brz. do Czeczwy (ob.).
Prawy stok doliny potoku L. tworzy dział
górski, Górnym wierchem (ob.) zwany, który
jest działem wodnym między Melecinką (od
wsch.) a Lipowieckim potokiem i Czeczwą (od
zach.). Długość biegu wynosi 6 kil.
Lipowicze 1.) wś, pow. sieński gub, mo-

hilewskiej, gm. Zameczek, włość dziedziczna
Romanowiczów. Ziemi używalnej 297 dzies,,
nieużytków 38 dzies. 2.) L. Małe, wś, pow.
sieński gub. mohilewskiej, gmina Zameczek,
włość dziedziczna niegdyś Brzostowskich, 0-
becnie Błażewicza. Ziemi używalnej 228 dzies.,
nieużytków 41 dzies. . A. Ch.
Lipowiec 1.) folw., pow. sandomierski, gm.

Łoniów, par. Sulisławice. W 1827 r. 4 dm.,
8 mk.; obecnie niezamieszczony w spisie urzę-  dowym miejscowości gub. rądomskiej r. 1882.
2.) L., wś, pow. zamojski, gm, i par. r. g. Te-|
reszpól, r. 1. Szczebrzeszyn, odl. od Zamościa
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w. 40 i pół, Biłgoraja w. 16, Janowa Ordynac.
w. 383 i gm. w. 6. Leży pomiędzy lasami,
przy trakcie ze Zwietzyńca do Frarapola, w fa-
listej okolicy, na dawnej płd.-zach. granicy
ziemi chełmskiej. Ntarożytna ta wś obecnie
liczy: 73 dm., 563 mk. w tem 378 rusinów i 5
żyd. (w 1827 r. było 58 dm., 389 mk.) a roz-
ległości włośc. 1335 mr., w tem 500 mr. łąk,
Gleba ziemi żytnia, lekka. Folw. L. należy
do dóbr ordynacyi Zamojskich Poręby (ob.).
3.) L., wś, pow, hrubieszowski, gm. Miętkie,
par. Nabróż. 4.) Ł., wś, pow. biłgorajski,
gm. Księżpol, par. Puszcza Solska (obrz. grec.
Księżpol). Należy do dóbr ordynacyi Zamoj-
skich. 5.) IL., wś, pow. przasnyski, gm. i par.
Krzynowłoga: Wielka, odl. o 22 w. od Prza-
snysza, ma 15 dm., 107 mk., 217 mr. gruntu.
6.) IL, os., pow. przasnyski, gm. Bugzy-Pło-
skie, par. Janów, odl. o 29 w. od Przasnysza,
ma | dm., 5 mk,, 15 mr. gruntu. 7.) L., wś,
pow. ciechanowski, gm. Ojrzeń, par. Kraszewo,
odl. o 14 w. od Ciechanowa, ma ewang. dom
modlitwy i szkołę, 16 domów, 157 mk., 218
mr. gruntu, 25 nieuż. 8.) L., wś, pow. lipno-
wski, gm. Bobrowniki, par. Kikoł, odl. o 10 w.
od Lipna, ma 9 dm., 66 mk., 149 mr. gruntu,
5 nieuź, Por. Brzeźno. 9.) L., os. leśna, pow.
lipnowski, gm. i par. Dobrzejowice (ob.), odl.
0835 w. od Lipna, ma 2 dm., 29 mk., 60 mr,
gruntu, 15 nieuż. 10.) L.-Kościelny, wś, pow.
mławski, gm, Turza, par. Lipowiec, odl. o 14
w. od Mławy; ma kościół paraf. murowany,
karczmę, 18 dm., 196 mk., 1391 mr. gruntu,
23 nieuż., w tem 116 mr. ziemi włośc. Kościół
tutejszy założony w 1711 r., odnowiony został
w 1859 r. Par. L., dek. mławski, 3267 dusz.
Według Tow. Kred. Ziemsk. folw. L. Kościel-
ny z os. Surgaty (z wsiami L. Kościelny i L.
Podborny) rozległy mr. 1175: grunta orne i
ogr. mr. 391, łąk mr. 84, pastwisk mr, 44, la-
su mr. 634, nieuż, i place mr, 22, bud, mur. 3,
z drzewa 18. WŚ L. Kościelny os, 18, z grun.
mr. 28; wś L. Podborny os, 17, z grun. mr.
334. ll.) L. Podborny, wś, pow. mławski,
gm. Turza, par. Lipowiec, odl. o 12 w. od Mła-
wy, ma karczmę, 22 dm., 180 mk., 487 mr.
gruntu, 4 mr. nieuż. W tem 58 mr. należy do
drobnej szlachty, reszta zaś do włościan. L.
Podborny stanowił jednę wś z L. Kościelnym.
Do 1880 r. należał do dóbr kęczewskich. Ob.
Kęczewo. Br, Ch.

Lipowiec, miasto pow. gub. kijowskiej, roz -
legle pobudowane po obu brzegach rz. Sobu,
wygląda raczej na kilka razem wiosek niż na
jedno miasto. Jest to stolica powiatu tegoż na-
zwiska, od Kijowa o 191 w. odległa, przy b.
trakcie z Berdyczowa do Odessy, między Sam-
horodkiem (40 w.) a Zorniszczami (18 w.). Ks.
Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski, magnat
głośnego imienia i ogromnych dostatków, u-
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tworzywszy z dóbr swoich ordynacyą, aż do
końca życia swego liczne wioski ziemiańskie
skupował, a tem samem kompleks dóbr swoich
powiększał, Aż od Horynia i Słuczy, w dol-
nym ich biegu przez sam środek Wołynia
w zbitej masie lub wyspowato ciągnęły się
jego olbrzymie dzierżawy, lecz niemniej i do
okolie Dniepru i Bohu sięgnęła jego ręka. Tu
w Bracławszczyźnie, między innemi włościami,
posiadał już on Pików, a także Andruszówkę,
Oczeretnię i Lipowiec, które były jakby luź-
nym anneksem tegoż Pikowa. Zdaje się jednak,
że L. bodaj czy nie należał pierwotnie do Obo-
deńskich, albowiem kiedy tenże Ostrogski
zmarł bezpotomnie, a szerokie posiadłości jego
spadły na ks. Wład, Dominika Zasławskiego,
w 1630 r., ten ostatni też miał proces z Bazy-
lim Obodeńskim o L. (w sumaryuszu archiw.
w Lipówce: między Bazylim Obodeńskim a ks.
Wł. Dom. Zasławskim dekret o Lipowiec). Za
ks. Zasławskich dobra L. trzymał w dzierża-
wie Jan Wilga (Grodzimirski, który około r.
1645 w L., klasztor 00. dominikanów fundował
(Okolski: Russia fiorida, fol. 57). Zapewne
bunty Chmielnickiego nie pozwoliły onej za-
mierzonej fundacyi przyjść do skutku. Ks. Wł.
Dominik Zasławski, niefortunny regimentarz
z czasów Uhmielnickiego, umarł w 1673 r., i
majątki ordynackie przeszły na linią żeńską
ks. Lubomirskich, potem ks. Sanguszków. Do-
minik ks, Zasławski, najczystszej krwi rusin,
idący od pińskich i turowskich kniaziów, a
więc od waregskich niegdyś władców Woły-
niai Podnieprza, przecież zacięty, nieprzeje-
dnany wróg kozaków, którzy mu byli większą
część dóbr jego zajęli i zniszczyli, wyprawia-
jąć się na wojnę przeciwko tymże, pisał do
sejmu, aby im żadnej amnestyi nie dawać, „bo
to nam ani użyteczna, ani możliwa, raczej
wszystko odważnie trzeba ponosić*, (Pam. St.
Albr. Radziwiłła II, str. 294). Jakoż istotnie
iL. był zajęty przez kozaków (Ks. pam. Mi-
chałowskiego, str. 158) i sotnia kozacka utrzy-
mywała się tu odtąd, należąca do pułku kal-
nickiego, której sotnikiem w 1649 roku był
Onyśko (Bodiański: Reges. wojska zaporos.).
Stał tu podówczas zamek, podwójnemi wałami
i przekopami obwarowany (Cellaryusz), pra-
wdopodobnie wzniesiony jeszcze przez ks. Ja-
nusza Ostrogskiego, który, chcąc swoje dobra
ukraińskie od ustąwicznych najazdów plądru-
jących Tatarów zabezpieczyć, w wielu miej-
scach obronne powznosił był zameczki. Dziś
jeszcze w Lipowcu są ślady tego zamku, któ-
re w kształcie równoległoboku prostokątnego
dotykają jednym bokiem rz. Sobu, z drugiej

otoczone głęboką fosą. Zamczysko to ma dłu-

gości 88, szerokości 39. Oprócz tego w mieście
widzieć się dają szczątki zrujnowanego wału,

który przedtem miał opasywać całe dawne 
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miasteczko, Nazywają go wałem Czarnieckie-
go, ale chyba nie dla tego, że ten bohater go
usypał, ale że go zdobył, jak o tem niżej
będzie. L. tedy, jako miejsce obronne, w cza-
sie wojen kozackich nieraz teź musiał doświad-
cząć doli wojennej. R. 1651 w marcu hetman
polny Marcin Kalinowski, podstąpiwszy pod
Winnicę, w której się był zamknął pułkownik
kalnieki Bohusz, wysłał syna swego Samuela,
oboźnego koron., z częścią wojska na podjazd
do L. Jakoż młody Kalinowski wpadł do L.
i szturmem zdobył jego zamek (Spominki oj-
czyste II, str. 71); zatrzymawszy się w nim
atoli i rozkwaterowawszy, wysyła następńie
niejakiego Kondrackiego ku Kalnikowi na
zwiady; ale ten zaledwie wystąpił w pole,
gdy się natknął na przednią straż kozaków i
jeszcze większe wojsko kozackie nadciągające
zobaczył w dali; tymezasem w tejże samej
chwili inm znowu kozacy, z przeciwnej strony,
nagle uderzają na rozkwaterowanych w mie-
ście żołnierzy, i pomiędzy tymiż niemałe .spra-
wiają zamieszanie, o którem tak pisze naoczny
świadek: „Wszyscybyśmy na placu zostali,
gdyby nas Pan Bóg nie bronił. Na jednę na-
szą chorągiew uderzyła wszystka potęga nie-
przyjacielska... Zaczem nastąpiła straszna kon-
fuzya, tak że pilawiecką przechodziła. Z cho-
rągwiami jedni w bramy, drudzy przez wał,
jedni konno, drudzy pieszo, i kiedyby był nie
wojewoda bracławski (Stan. Lanckoroński)
oparł się u mostu, tedyby wszystka a wszyst-
ka legła piechota. Stanęliśmy tedy do północ-
ka w sprawie; potemeśmy ruszyli do Baru,
zwiódłszy piechotę, a zostawiwszy tysiąc cho-
rych i postrzelonych*. (Dziennik Oświecima i
Ks. pam. Michałowskiego str. 623 i 625). Ale
na L. niebawem inny znowu spadł grom wo:
jenny. Oto r. 1658 hetman Potocki wysyła
na Ukrainę zawichrzoną Stefana Czarnieckie-
go, który, na Wołyniu siłę zebrawszy wojenną,
błyskawicą wpada, szturmem zdobywa i wy-
cina miasteczka Borszczajówkę, Jahubiec, Po-
hrebyszcze i Lipowiec (Grabianka str. 118; Kra-
jewskiego: Hist. Stef. Czarn. str. 273). Tym-
czasem koleją wypadków przeszedł nareszcie
kilkudziesięcioletni okres wojen kozackich, i
za uspokojeniem się kraju, dziedzice ukraińscy
powrócili znowu do swoich dóbr poniszczonych,
L., jak to było wyżej, przeszedł, po śmierci
ordynata ks. Aleksandra Zasławskiego, na
siostrę jego Teofilę, ostatnią dziedziczkę tego
książęcego domu, poślubioną przez Józefa Ka-
rola ks, Lubomirskiego, której znów córka, Ma-
rya ks. Lubomirska, wyszła była za Jana Pa-
wła ks. Sanguszkę, marsz. w. ks. lit., i w dom
ten książęcy, prócz wielkiej sukcesyi, ordyna-
cyą ostrogską wprowadziła. Owóż w tych cza-
sach dziedzicem L. był ks. Paweł Sanguszko.
Wiądomo, że syn tegoż ks. Pawła Sanguszka,
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ks. Janusz, ordynat i marszałek nadw. w. ks.
lit., tranzakcyą w Koelbuszowy r. 1758 ordy-
nacyą całą rozdarował, przeważnie domowi ks.
Lubomirskich; jakoż z podziału ks. Antoni Lu-
bomirski, ssta kazimirski, otrzymał pomiędzy
wielu innemi dobrami i Lipowiec. Po wylu-
dnieniu za czasów wojen kozackich, jeszcze za
ks. Sanguszków L. zaczął się na nowo osie-
dlać, ale trwał już nie mczkiem, ale skromną
wioską. Toż pod rokiem 1728 ezytamy pozew
o zbiegłych „,roboczych* z dóbr wsi Piatni-
czan, Jurka i Jakowa Hawryleńków, i w do=
brach „wsi Lipowcu byłem osiadłych (Arch.
JZR., t.I, ezęść 6, dodatki str. 358). Ale
około tego czasu, w tychże stronach zagęścił
się był na straszliwy rozmiar bandytyzm, czyli
tak zwane hajdamactwo, które, ustawiczną dro-
bną wojną i dorywczem łupiestwem, nie prze-
stawało nękać tutejszych mieszkańców. Oto
co pod r. 1737 d. 5 paźdz. z Białejcerkwi do-
nosi ,„Kuryer polski": Hajdamacy okoliczni,
w małych kwotach, wsi i mezka napadają.
W przeszłym tygodniu L., Bałabanówkę, Hu-
mań, Mitarce (tak) a niedaleko Niemirowa Za-
bokrzyki napadłszy, zrabowali; pieniądze, fan-
ty, bydło i legominy zabieraja; zabojów jednak
nie czynią; niżeli wojsko nastąpi, znikają, i
ślady ich małej kupy wziąć przytrudno'* (Arch,
JZR., część ILI,t. III, str. 266). Atoli Maliń-
ski, regimentarz tak zwanej „partyi ukraiń-
skiej,* wciąż ich miał na oku, iw tym welu
w r. 1740 tu w L, przebywał (Kuryer polski).
Tymczasem roku 1768 wybuchła tak zwana
„koliszczyzna;* po całej Ukrainie zgrozą przej-
mujące katastrofy nastąpiły i w L. teź nie 0-
było się bez krwi rozlewu. Kolije tu wpadli
i uczynili rzeź. (Socharzewski rkpsm). Roku
zaś 1775 od Marcina ks. Lubomirskiego, Józef
Dunin Goławiński i Łukasz Berlicz Strutyński,
ssta horodelski, nabywają L. Po zniszczeniu
kraju za wojen kozackich, granice wielu dóbr
pozarzucały się, i stąd w następstwie, podlega-
jąc spornemu i dowolnemu tłumaczeniu, wielu
waśni i gwałtów stawały się powodem, tak,
że częstokroć upraszano na sejmach o wydele-
gowanie umyślnej komisyi, dla rozsądzenia
sporów i uczynienia delimifacyi dóbr od dóbr.
Jakoż w 1775 r. z sejmu została wysłaną ko-
misya dla rozsądzenia sprawy granicznej, mia-
stą: Lipowea, wsiów: Rososza, Napadówki,
Oczeretni, Zozowa, Luliniee, Palijówki, Sze-
lewkówki, części Skitka i Kamionki, dziedzicz-
nych JW. Goławińskiego, od klucza Przyłu-
ckiego, Wachnowiekiego, Koszowackiego, Szpi-
czynieckiego, Źorniskiego (Vol. leg., 8, str.
369—70). L., z małej wioski, przy opiece
dziedziców, zaczął wzrastać rok za rokiem
w coraz budowniejsze mczko, i to w tymże
1775 r. liczyło już 126, a na przedmieściach
125 domów (Baliński). Łukasz Strutyński,

niego 1000 złt.
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spółdziedzie L., sprzedawszy swój Ntrutyn
gniazdowy w Galicyi, pierwszy z dziedziców,
zamieszkał w L. Dom jego, mówi wnuk jego
Juliusz Strutyński, był przytułkiem staropol-
skiej gościnności. Feldmarszałek Rumiańców,
w pochodzie swoim na turecką wojnę, bawił
dość długo w domu jego w L. Był on ożenio-
ny z Joanną Zamojską. Roku 1803 tenże
Strutyński fundował tu kościół, z tem jednak,
żeby przy nim był umieszczony bernardyn,
Linus Staruszkiewicz, z zapisem rocznym dla

Tymczasem r. 1818 Łukasz
Strutyński umiera, a kościół nie był nawet
zaczęty. Powiada też księga archidyakonatu
kijows. z 1821 r.: „Dotąd kościoła niema;
przeto w rezydencyi plebańskiej uformowana
kaplica, w której jest jeden ołtarz i potrzebne
sprzęty.' Jednakże tegoż nareszcie roku przy-
stąpiono do budowy kościoła, ale po wypro-
wadzeniu fundamentów znowu roboty na czas
długi zaniechano. „,Parafia, mówi taż pomie-
niona księga, niema dotąd pewnego wydziału,
składa się tylko z jednego miasta, wraz ze sło-
bodami do dóbr klucza lipowieckiego należą-
cemi. Annuaty rs. 240, kolatorka Joanna
Strutyńska*, W r. zaś 1822 taż księga mówi:
„Kościół lipowiecki, chałupa drewniana. Admi-
nistrątor ks. Truchsess, proboszcz od 1819 bi-
łołowski.* O tym księdzu "Truchsessie taż
księga archid. kijows. takie podaje szczegóły:
„Adam Wacław baron von Truchsess, syn Ka-
rola Gustawa i grafini von Seyler Magdaleny
Luizy, podpułkownikowstwa w wojsku najj.
króla szwedzkiego. Ze stanu szlacheckiego
rodził się w Szwecyi, niedaleko Upsalu. Ma
lat 58. R. 1772 oddany do korpusu kadetów
w Stockholmie; w 1795 w łuekiem seminaryum
uczył się teologii moralnej; w 1800 r. przez
biskupa Cieciszowskiego na kapłana poświęco-
ny; w 1802 r. był wikaryuszem w katedrze
żytomierskiej; w tymże roku został honorowym
kanonikiem kamienieckim; w r. 1607 został
altarystą w Pohrebyszczach; 1813 r. - krzyżem
bronzowym obdarzony; od 1619 r. jesć pro»
boszczem w Biłołówee.'* Synem Łukasza Stru-
tyńskiego był Feliks Strutyński, napoleonista,
ożeniony z księżniczką Lubomirską; zostawił
syna Juliusza, znanego pod nazwiskiem Berli-
cza Sasa autora powieści: „Dwie babki* i wie-
lu innych. R. 1847 od Feliksa Strutyńskiego
kupił L. Władysław Zdziechowski. Dziś L.
jest własnością Władysława Rohozińskiego,
ożenionego z eórką tegoż Zdziechowskiego, i
sukcesorów Ferdynanda Zdziechowskiego, sy-
na Władysława. L. został miastem powiato-
wem w 1602 i dostał.za herb: wołu srebrnego
w czerwonem polu, W 1875 r. miał mieszkań-
ców męskiej płci 3387, żeńskiej 38238, ogółem

6710, w tem żydów procent 50; dm. 802.
Mieszkańcy utrzymują się z rolnietwa i handlu
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zbożem, mianowicie z Odessą. Posiada dwie
cerkwie prawosławne, kościół katolicki, dwie
synagogi starozakonnych, dwie fabryki potażu,
dwie cegielnie i browar. Ogółem fabryk 8,
robotników 25, produkcya roczna 28373 rs.
(1880). Tegoż roku rozchody miasta wynosiły
6064 rs. Parafia katol. L. dek. berdyczow-
skiego ma dusz 1109; kaplice w Lulińcach,
Troszczy i Napadówce, (Cztery są przedmie-
ścia L.: Hajsyn, Zamczysko, Berezówka i Ska-
kunka. Ed. Rulikowski,

Powiat lipowiecki gub. kijowskiej, 1797 roku
utworzony, 1800 połączony z petyhorskim,
istniał do 1805 p. n. taraszezańskiego a od
1805 pod obecną nazwą. Ma 2541 w. kw.
rozl. i około 150000 mk., w tem 17376 izr.
Dzieli się na 3 okręgi admin. (stany). L., Liń-
ce i Monastyryszcze. R. 1847 posiadał l mia-
sto, 15 miasteczek,92 siół, 38 wsi, 6 futorów.
Parafia katol. Monastyryszcze zalicza się do
dek. humańskiego. R. 1880 powiat (bez m.
pow.) miał 19 fabryk (2995 robot., 3754269
rs. prod.). Powierzchnia gruntu falowata,
gleba urodzajna. R. 1846 na 100 korcy wy-
siewu przypadało 25 k. żyta, 15 pszenicy, 30
owsa, 9 hreczki, 14 jęczmienia, 5 prosa, 2 gro-
chu. Cukrowni w 1866 r. było 4. Marszałka-
mi powiatu byli dotąd: Narcyz hr. Krasicki,
Aleks. Kuszalski, Jerzy Podoski, Marek Sarne-
cki, Wład. Rohoziński.

Lipowiec, mały folw. w pow. ihumeńskim,
własność Wersockich, ma obszaru przeszło
100 mr. Al. Jel.
Lipowiec 1.) zamek a raczej ruiny zamku,

pow. chrzanowski, sterczące na stromej górze
862 m. bezwzględnej, a 107 m. względnej wy-
sokości, po północnej stronie gościńca z Krą-
kowa do Szląska pruskiego t. j. do miasta
Pszczyny. Gróra porosła lasem, zwanym Czar-
nym lasem, w którym znajdują się węglarki.
L. sięga odległej starożytności; miał być naj-
przód własnością biskupów krakow., wreszcie
więzieniem dla źle sprawujących się księży
dyec. krakow. Tutaj zamknięto w r. 1548
Stankara, profesora języka hebrajskiego w u-
niwersytecie krakowskim, głośnego reformato-
ra i ucznia Zwinglego. Rozkaz bisk, Samuela
Maciejowskiego nie musiał być ściśle wykona:
ny, bo Stankar zdołał uciec. Cellarius zna L,
jako zamek na stromej górze, przeznaczony na
więzienie księży. Od r. 1655 mieszkał tu przez
dwa lata wódz szwedzki Wirtz. W końcu ze-
szłego wieku był L. letnią rezydencyą bisku-
pów krakow. Tutaj umarł 2 lipca 1732 biskup
krak. Felicyan Szaniawski. Baliński w Staroż.
Polsce II, 72, powiada, że zamek jest uszko-
dzonym, ale mieszkalnym (1846). Stupnieki
w Geogr. Galicyi (1849) zna już ruiny, uktó-
rych podnoża wije się potok Płazianka. 'Te-
raz przedstawiają ruiny leżące na górze w obr 
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sżarze wsi Babie potrójny wał fortecźzny;
w miejscu zamkniętem wałami wznoszą się
zwaliska czworobocznego dwupiętrowego bu-
dynku, a po nad niemi jeszcze o kilka piętr
wyższe ściany wieży. |L. widać zdaleka,
a z ruin przedstawia się wspaniała pano-
rama na dolinę Wisły i Karpaty. Łepkowski
w Roczn. Tow. nauk. krak, z r. 1861 wymie-
nia ryciny Głowackiego w wyd. Czecha w Pa-
miątce z Krakowa i plan u Puffendorfa De r.
a Carolo Grustavo 1696. Baszta okrągła ma
43 łokcie wysokości, Średnica sklepienia 13
łokci, a grubość murów w najwyższem miejscu
4 łokcie. W 1861 r. schody i celki były jesz-
cze w dobrym stanie. Znajdujące się tam
herby umieszczono w Przyjacielu ludu z r.
1843, str. 198. Na podstawie herbu Dębno
przypisał J. Jerzmanowski zbudowanie tego
zamku Zb. Oleśnieckiemu. Głęboka studnia
niema teraz wody i jest zasypaną rumowi-
skiem. Prof, Łepkowski spuścił w nią snop
chrustu zapalony, który wydawał się małym
żarzącym się węglem, ale nie mógł sprawdzić
o ile raa słuszności Rzączyński i Ładowski
w Hist. nat. kr. pol. 1804, t. II, 320, którzy
utrzymują, że drzewo pod wpływem tej wody
pokrywało się krustą kamienną. Łepkowski
znalazł szklane wydrążone kule, których zna-
czenia i użytku oznaczyć nie można. Czyt.
Tyg. ilustr. N. 289 r. 1873. Por. art. Gałicya,
6. II, str. 447, i Długosz, Lib. ben. II, 227.
2.) IŁ., wś nad potok. Bilezą, poboczną Jasiela,
leży w pow. sanockim, w głębokim jarze Be-
skidu, 471 m. npm.; od wschodu zasłania wieś
góra Horbki 661 m., od zachodu Tokarnia
695 m. npm. Ze wszystkich stron otączają L.
lasy, Ta wieś, leżąca 3.4 kil. na południe od
Jaślisk, należy do tamtejszej parafii rzym.-ka-
tol., do sądu pow. w Rymanowie a urzędu
poczt. w Jaśliskach. Ma parafią gr.-katol.
z cerkwią drewnianą i liczy 556 mk. prawie
wyłącznie gr.-katol. Do parafii: gr.-katol.
(dyec. przem. dek. jasielski) dołączona jest
Czeremcha z cerkwią drewnianą. Ludność ca-
łej parafii wynosi 1041 gr.-katolików i 16
izrael. Pos. więk. biskup. przem. obrz, rzym.-
katol. ma obszaru 22 mr. roli i 580 mr. lasu;
pos. mniej. 929 mr. roli, 199 mr. łąk i ogr.,
380 mr. pastw. i 168 mr. lasu. L. graniczy
na południe z Czeremchą, na wschód z Wolą
niżną, a na zach. z Zyndramową. Mac.
Lipowiec 1.) z Zdndenauem i Majdanem (po

rusku Zypoweć), wś w pow. cieszanowskim, 25
kil. na płd. wsch. od Cieszanowa, 16 kil. na
płd. wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Lubaszowie. Na płn. wsch. leży Łukawiec,
na płn. Krowica Lasowa, Cetynia Hołodowska
i Krowica sama, na wsch. Drohomyśl, na płd.
Nahaczów, na zach. Zmijowiska i Wólką Zmi-
jowska (4 ostatnie wsie w pow. jaworowskim).
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Płd. wsch. część obszaru zajmuje niem, kol. |
Lindenau (ob.), na płd. od niej leży grupa do-
mów Mielniki, na płn. od Lindenau Lipowiec,
na płn. zach. grupa domów Podłubie (al. Po-
dłuby). Płn. zach., lesistą część obszaru zaj-
muje Majdan i grupa domów Lipina. Wody
z obszaru płd. zabiera pot. Lipowiec, dopływ
Retyczyna, płynący na płd. wsch. Wody
z obszaru płn. zach. płyną na płn. zach. do
Lubaczówki, a z płn. wsch. na płn. do Zawa-
dówki. W Majdanie wznosi się w t. zw. „niw-
ce Sienniekiego'* punkt jeden do 277 m.
W stronie płd. wynosi najwyższe wzniesienie
257 m. Własn. więk. ma roli ornej 287, łąk i
ogr. 91, pastw. 33, lasu 562; własn. mniej, ro-
li ornej 774, łąk i ogr. 184, pastw. 87, lasu
18 mr. W r. 1880 było 728 mk. w gminie,
39 na obsz. dwor. (30 obrz. rzym.-katol., 100
wyzn. ewang., reszta obrz. gr.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Lubaczowie, pastorat ewangel.
w Reichau, par. gr.-katol. w miejscu, dek. lu-
baczowski, dyec. przemyska. We wsi jest
cerkiew drewniana, postawiona w r. 1636.
Dawniej był tu presbiter i dyakon. Do parafii
należą 33 mr. 1140 kwadr. sążni ornego pola
w 45 parcelach i 10 mr. 1412 sążni kwadr'
sianożęci w 55 parcelach, 12 sągów drzewa
z lasu majdańskiego. Wieś należała za cza-
sów polskich do dóbr koronnych pow. luba-
czowskiego, wojew. bełzkiego, i była w r. 1770
jako dzierżawa w pos. Jerzego Mniszcha
z prow. 3073 złp. 6 gr., z czego kwarta 768
złp. 9 gr. Rząd austryacki zajął ją w r. 1078,
założył kolonią Lindenau i sprzedał w r. 1818
Kieliszkiewiczowi za 34.500 złr. m. kr. 2.)
L. (zwana także Zipowice), wś w pow. drcho-
byckim, 10 kil, na płn. wsch. od urzędu poczt.
w Drohobyczu, 10 kil. na płd. zach. od sądu
powiat. w Medenicach, 6 kil. na płd. wsch, od
najbliższej stacyi kolej. w Dobrowlanach. Na
płn. zach. leży Rolów, na płn. wsch. Wróblo-
wice, na płd. wsch. Słońsko, na płd. zach, Mi-
chałowice i Rychcice. Płd. wsch. część ob-
szaru przepływa Tyśmienica od płd. zach. na
płn. wsch. i tworzy na granicy Wróblowie ma-
ły stawek. Do Tyśmienicy wpada od lewego
brzegu mały potoczek Bagnisko, wypływający
z błót leśnych, a płynący w kierunku wsch.
płd. Na lew. brzegu Tyśmienicy leżą zabu-
dowania wiejskie (jedna grupa domów zwie się
Begerszczyzną). W lesistej stronie płn. zach.
Wznosi się jedno wzgórze do 301 m. Własn.
więk. ma roli ornej 302, łąk iogr. 91, pastw.
16, lasu 182; własn, mniej. roli ornej 359, łąk
1ogr. 133, pastw. 89 mr. W r. 1880 było
510 mk. w gminie, 10 na obsz. dwor. (265
obrz. rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Rychcicach, gr.-katol. w Wró-
blowieach, We wsi jest kasa pożyczk. gmin- na z kapit. 300 zł. w. a. Lu. Dz.

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 52.
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Lipowiec 1.) niem, Zindenstadt, przedmie-
ście, pow. międzychodzki; 52 dm., 722 mk.,
562 ew., 153 katol., 7 żydów, 154 analf., łą-

czy się z miastem Międzychodem. Poczta, tel.
w Międzychodzie; st. kol. żel. we Wronkach, o
36 kil. 2.) L., wś i gm., pow. krotoszyński, 3
miejsc.: a) L., wś; b) Koźmin zamek, semina-
ryum ewang.; c) Kollas, osada; ll dm., 157
mk., 120 ewang., 37 katol., 22 analf, Poczta,
tel. i stacya kol. żelaz, w Koźminie o 1 kil.
3.) L., dom. tamże, 1984 mr. rozl., 5 dm., 158
mk., 32 ew., 126 katol., 81 analf. 4.) L.,
folw. tamże, 6 dm., 99 mk.; należy do dom.
Kuklinowa. M. St.

Lipowiee 1.) niem. Zżpowiłz, os. do Kamio-
nek, pow, toruński; bud. 16, dm. 11, katol. 66,
ewang. 9. Parafia Kiełbasin, szkoła Kamion-
ki, poczta Chełmża. 2.) L., niem. Zippowitz,

włośc. wś, pow. kartuski, nad częścią raduń-
skiego jeziora, zwaną Garsno al. Karsno. Ob-

szaru liczy mr. 368, gbur. 3, katol. 50, dm. 5.

Parafia Chmielno, szkoła Borzystowo, poczta
Kartuzy, dokąd odległość wynosi 1'/, mili.

"Pierwotnie leżała tu wieś zwana Plawanow,

aż do Borzestowa sięgająca. Należała zdawna

do oo. cystersów w Oliwie. R. 1316 ugodą

o pewne dobra nabyły ją od cystersów pp.

norbertanki w Żukowie Później wieś ta za-

ginęła, a na jej obszarze powstały dwie inne:

Lipowiec nasz i Chmielonko. Przy klasztorze

żukowskim zachowała się aż do pruskich cza-

sów. Po okupacyi przez rząd pruski zabrana

i wydana następnie włościanom na własność.

Ob. Klasztory żeńskie w dyec. chełmińskiej,

str. 54157. Por. Garskania. 3.) L., niem. Zipo-

witz, dobra, pow. grudziąski, na trakcie bitym

łasińsko -grudziąskim, pół mili od Łasina. Ob-

szaru ornej roli liczy hekt. 196, łąk 18, pastw.

13, lasu 11, nieuż. 4, ogółem hekt. 248; bud.

18, dm. 8, katol. 69, ew. 22. Parafia i poczta

Łasin, szkoła Szczepanki. W miejscu jest ce-

gielnia. Dziedzie Teodor Schmidt, WŚ L. na-

leżała zdawna do sstwa rogozińskiego; nowo

założoną została na gruncie rogozińskiego zam-

ku około połowy XVIII w., jak z następują-

cych przywilejów wynika. Roku 1746 król

August III nadał 3 puste włóki, między Szcze-

pankami a Łasinem leżące, na których krzewy

mocno juź były porosły, na 40 lat w dzierżawę

szlach. Tomaszowi Lamkowskiemu. Za to pła-

cić będzie rocznie na zamek 60 fl.; dla bydła

wolną pastwę ma w naszych lasach, piwo mo-

że warzyć dla potrzeby i drzewo na opał brać

z lasu, jak inni mieszkańcy. Od szarwarków

pozostaje wolny. R. 1754 tenże król August

III, unieważniająćpowyższy przywilej, wysta-

wia drugi odmienny temuż Tomaszowi Lam-

kowskiemu, któremu, oprócz 3 włók przedtem
nadanych, zapisuje 3inne włóki, Panki i Ostro-

wy zwane, wraz z bagnem Gac czyli Chojnia-

19
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ste bagno i częścią bukowego lasu, około 2
włóki wynoszącą, w którym wolny tylko miał
paśnik dla bydła; drzewa zaś z niego na opał
ina budynki brać nie powinien, jedno gdzie
mu nasz ekonom w Rogoźnie nie wskaże. Tak-
że prawo wywaru piwa dla domowej potrzeby
jako przedtem zatrzymał. (zynszu płacił te-
raz rocznie 308 fl. R. 1774 podwyższono
czynsz doroczuy z 541 tal. 10 sgr. na 98 tal. 26
sgr., zwłaszcza, że się wykazało, jako do L.
należy więcej niż drugie tyleobszaru. R. 1789
w L. liczono 8 ognisk. R. 1838 zamiast wol-
nego pastwiska w król. borze wyznaczył rząd
właścicielowi 37 mr. przeszło roli ornej; las
ów bukowy niemal całkiem był już wtedy
wytrzebiony. R. 1848 rząd pruski opłacił
wolny wyrąb w lesie dziedzicowi 43 przeszło
morgami roli, którą zapisał do Lipowca, Zara-
zem dzierżawę dotychczasową wieczystą (em-
phiteusis) zamienił rząd na osobistą dziedzica
własność; zniżył mu przytem roczny czynsz
na 93 tal. 12 sgr. R. 1858 czynsz powyższy za-
mieniony został na roczną rentę amortyzacyjną
84 tal, i 2 sgr. Ob. Frólich, Gesch. des Krei-
ses Grraudenz, str. 200. 4.) L.-Bartniki, niem.
Lipowietz-Bartniki, włośc, wś, pow. brodnieki,
przy trakcie bitym jabłonowsko-brodniekim,
o pół mili od Brodnicy, w okolicy lesistej. Ob-
szaąru mr. 270, bud. 31, dm. 14, katol. 51, ew.
18. Parafia i poczta Brodnica, szkoła Szabda.
5.) L., ob, Drużyny. 6.) L.-Zumunki, niem.
Lipowietz- Rumunki, włośc. wś, pow. brodnieki,
w lesistej okolicy nad Drwęcą, przy granicy
pow. lubawskiego. Obszaru mr. 521, bud. 26,
dm. 16, katol. 109, ew. 14. Parafia i szkoła
Pokrzydowo, poczta Kurzętnik, Kś. F,

Lipowiec, niem. Zżpowitz al. Lipowietz, du-
ża wieś na prusko-polskich Mazurach, pow.
szczycieński, 15 kil. na płn. wsch. od Szezy-
tna, dokąd codzień idzie poczta posłańcowa,
nad granicą, na rozległej równinie między du-
żemi borami; grunta po większej części piasz-
czyste; do wsi należy 72 włók. Liczba miesz-
kańców dochodzi do 1220, którzy są przewa-
żnie katol. i mówią po polsku; trudnią się głów
wnie rolnictwem, uprawiając zboże, tatarkę
i kartofle; prócz tego hodują bydło i świnie.
R. 1857 było tu 880 mk. W pobliżu jest go-
rzelnia. W miejscu poczta. Między tutejszymi
prot. mazurami jest rozpowszechniona sekta
t. z. świętych, (Ob. Klon). Zwolennicy tej
sekty są przeciwnikami wszelkiego zewnętrz-
nego kultu religijnego i wszelkich innych urzą-
dzeń i obrządków kościelnych; cheą bowiem
Bogu służyć: tylko w sercu; nie pozdrawiają
nikogo na ulicy, aby cząsem jakiego złodzieja,
albo złego człowieka nie pozdrowili; nie uczę-
szczają na nabożeństwo do kościoła i nie przy-
stępują do komunii św., lecz modlą się wspól-
nie w domach prywatnych. Trudnią się, mi-  
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mo pobożności, przemytnictwem. Sekta ta
powstała w r. 1811, kiedy, wskutek zaburzeń
wojennych, nie było przez długi czas żadnych
księży i regularnej pastoryzacyi. (Ob. Lóppen:
„„Gresch. Masurens* str. 471). Kś, Fr.

Lipowiec, ob. Zddowiec, pow. rybnieki.
Lipowiec, niem. Zippowetz, wieś, pow. sko-

czowski na Szląsku austr., rozl. mr. 1579,
ludn. 936. Par. katol. L. dek, skoczowskiego
ma 1042 katol., 74 ew., 5 izr. Ewangielicy
wsi L. należą do parafii Ustroń.

Lipowiec, ob. Muldowa.
Lipowiec, znaczny strumień, powstaje

w Drohomyślu (pow. jaworowski) z połącze-
nia trzech strug; jedna płynie od wschodu,
opływa północne podnóże góry Wysokiej (284
m. szt, gen.), płynie przez wieś Drohomyśl,
przepływa stawek i w zachodniej części wsi
łączy się z drugą strugą, napływającą od pół-
nocy; wreszcie ten potok łączy się na południe
od chat drohomyskich z trzecią strugą od wsi
Lipowca płynącą. Tak powstały strumień
przechodzi w obręb gm. Lipowca (pow. cie-
szanowski); tu opływa przysiołki Lindenaui
Mielniki. Zabrawszy pod Mielnikami z praw.
brzegu potok Łuh, pod górą Nowym Światem
(249 m.) wchodzi w obręb gm. Nahaczowa
(w pow. jaworowskim). W kierunku połu-
dniowym przerzyna Nahaczów i poniżej Fol-
mesa (Fulmesy), przysiołka nahaczowskiego,
na granicy Nahaczowa z Kochanówką i Hu-
kami, zwraca się na zachód i z praw. brzegu
uchodzi do Retyczyna, dopływu Szkła, poniżej
dworu w Kochanówce. Długość biegu 10 kil.
Zwierciadło potoku w Drohomyślu leży 251
m. (szt, gen.) a ujście 215 m. (szt. gen.) npm.
Na sekcyvi Z. 6. Col. 28 specyalnej mapy mon.
austr.-węg. nosi ten strumień w dolnym swym
biegu nazwę „Orls,** prawdopodobnie przekrę-
coną. Br. GQ.
Lipowiecki potok, potok górski, także

Bielczą zwany, wytryskazgranicznego grzbie-
tu Karpat, w dziale dukielsko-skolskim, na
granicy Gralicyi i Węgier, z pod Lipowieckiej
Góry czyli Kamienia (863 m. szt. gen.), ze
Źródeł leśnych na granicy gm. Lipowea i Cze-
remchy, w pow. sanockim. Zrazu płynie na
zachód granicą tych gmin leśnym parowem,
potem łączkami, a przyjąwszy z lew. brzegu
pot. Beskid, przechodzi w obr. gm. Lipowea;
zwraca się na północno-północny wschód, pły-
nie między chatami Lipowca, zasilając się licz-
nemi strugami, tak z prawego jak z lewego
brzegu, poczem przechodzi w obręb Jaślisk 1
tutaj, na gramicy z Posadą, uchodzi z lewego
brzegu do Jasiołki. Nad doliną tego potoku
wznoszą się od wsch. Horbki (661 m.)aod zach.
lesista Tokarnia (695 m.). Długość biegu ”
kil. Br. a.

Lipowieckie Koło, ob. Koło lipowieckie,
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Lipowietz (niem.), ob. Zipowiec.
Lipowina, leśnictwo do Roschowitz, pow.

kozielski.
Lipowitz (niem.), ob. Zipowiec i Kosięcin.
Lipówka 1.) wś, pow. garwoliński, gm.

Pszonka, par. Parysew. Ma 24 dm., 266 mk.,
4738 mr. obszaru. W 1827 r. 22 dm., 112 mk.
2.) IL., wś, pow. pińczowski, gm. i par. San-
cygniów. W 1627 r. wś poduchowna (poje-
zuicka), 11 dm., 68 mk. 3.) L., wś i dwór,
pow. włodawski, gm. Krzywowierzba, par.
Opole; odl. o 2%/, mil od Włodawy. Należały
niegdyś do dóbr Chorostyta. W XVII wieku
własność Kopciów, w XVIII Sierakowskich,
w końcu tegoż stulecia wraz z całemi dobrami
opolskiemi i chorostyckiemi przeszły w posia-
danie Szlubowskich. W ostatnich czasach do-
bra te porozpadały się na oddzielne folwarki
iz rąk do rąk przechodzą. L. wś ma 27 dm,,
167 mk., 32 osad, 554 mr. ziemi. Folw. L. 902
mr. ziemi, 4.) Ł., folw., pow. chełmski, gm.
Biedliszcze, par. Pawłów (obrz. grec. Siedlisz-
cze). Por. Chojno Stare. 5.) ., karczma, pow.
zamojski, gm. Wysokie, o 4 w. od Zamościa,
05 w.od gminy. 6.) L., wś, pow. augustow-
ski, gm. Dowspuda (ob.), par. Raczki; odl. 23
w. od Augustowa. Ma 34 dm., 249 mk.
W 1827 r. 20 dm., 118 mk. 7.) Ł., wś, pow.
augustowski, gm, i par. Bargłów; odl. 15
w. od Augustowa, ma 4 dm., 31 mk,
Lipówka 1.) wś, pow. trocki, 2 okr. adm.,

44 w. od Trok, 5 dm., 40 mk. katol, Por. Ko-
wale. 2.) IL., os., pow. wileński, 2 okr. adm,,
042 w. od Wilna, I dm., 8 mk. katol. 3.)
L., zaśc. żydowski, pow. wileński, 6 okr. adm.,
o 6 w. od Wilna, 2 dm. 9 mk. izr. 4.) L.,
zaśc. pryw., pow. wilejski, o 80 w. od Wilej-
ki, 3 okr. adm., gm. łuczajska, 2 dm., 25 mk,
katol. 5.) L., zaśc, nad rz. Wilią, pow. świę-
ciański, 4 okr. adm., 057 w. od Swięcian, 1
dm., 7 mk. katol. 6.) L., zaśc. żydowski, pow.
dziśnieński, o 15 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 2
dm., 12 mk., cegielnia. 7.) L., zaśc. pryw.,
pow. dziśnieński, o 14 w. od Dzisny, 1 okr.
adm., 2 dm., 138 mk. 8.) L., zaśc. gm. cze-
reskiej, pow. dziśnieński, 3 okr. adm, o 30
w. od Dzisny, 2 dm., 26 mk. prawosł. 9.) L.,
zaśc. gm. drujskiej, pow. dziśnieński, 3 okr.
adm,, o 50 w. od Dzisny, 1 dm., 6 mk. katol.
(1866).
Lipówka, wś w północnej stronie pow. bo-

rysowskiego, nieopodal drogi wiodącej z No-
wego Sioła do Iwanowszczyzny, w gminie
dokszyckiej, nad strugą wodną niknącą w mo-
czarach; osad 12, grunta piaszczyste. 4. Jel.
Lipówka 1.) wś, pow. proskurowski, gm.

uryńce, par. Tarnoruda, nad rz. Oszuką al.
Szukaj- Wodą, dopływem Zbrucza, mk. 608,
ziemi wł, 706 dz., dwors, do 1300; młyn; dm.
112. Stara osada: Zofia Odrowążanka wniosła 
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ją w dom Kostków; Katarzyna ze Sztemberga
Kostkówna, wojewodzianka sandom., w dom
Sieniawskich wraz z kluczem satanowskim.
W dziale majątków Kostków nazwana Lipo-
wica; następnie władali nią Lubomirscy, Pe-
trykowscy, Żurakowscy; obecnie, jako wiano
posagowe, dostała się Grabiankom. Por. Hree
czana. 2.) Ii.-Komargrodzka, wś, pow. jampol-
ski, gm. i par. Komargród, nad rz. Tomaszpo-
lem, dopływem Rusawy, która tworzytustaw.
Cerkiew pod wezw. św. Dymitra z 1400 par.,
dm. 235, mk. 1240, ziemi włośc. 1721 dz.,
dwors. 1386 dz.; gorzelnia robiąca obrotu do
17000 rs. Dziedzictwo dawniej Czetwertyń-
skich, dziś Mołostwołowa. 3.) L.-Tymanowska,
wś, pow. jampolski, nad Tymanówką, która
tworzy tu staw, gm. 'Tymanówka, par. To-
maszpol. Cerkiew pod wezw. N. P. Kazań-
skiej z 954 paraf., mk. 824, ziemi włośc. 664
dz., dwor. 871, dm. 151, ziemi cerkiewnej 47
dz. Własność dawniej Czetwertyńskich, dziś
Bachmetjewych. Dr. M.
Lipówka, wś, leży w pow. kijowskim, nad

rzeczułką Poczepin, snującą się leniwie śród
bagnisk i mokrzadeł. Z puszcz, które niegdyś tę
okolicę zalegały i które były jakby przedłu-
żeniem i odnogą głębszego Polesia, dziś tu i
ówdzie urywki tylko pozostały. Słynne da-
wniejsze puszcze tutejsze siekiera uprzątnęła.
Od najdawniejszych czasów wieś ta należała
zawsze do klucza makarowskiego i wraz
znim z koleją lat odmieniała właścicieli, jako
to: Makarewiczów, Charlęskich, Grrocholskich,
Szczawińskich i ks, Lubomirskich. R. 1768 ks.
Antoni Lubomirski, wojew. lubelski, z kś. Ka-
jetanem Rościszewskim zamienił klucz maka-
rowski na Uładówkę, Zabuże, Zórawno, Miko-

łajówkę, Kamienohorkę i Majdan. Rościszew-
scy h. Junosza pochodzili z ziemi dobrzyńskiej,

i pierwszy z nich Stanisław, ożeniwszy się
z '[yszanką Bykowską i wziąwszy po niej
znaczną fortunę, osiadł 'w Bracławskiem. By-
nem jego był Kajetan, który, ożeniony z Ma-
ryanną Krasicką, siostrą rodzoną Ignacego
Krasickiego, bisk. warmińskiego, i utraciwszy
ją, został księdzem. Oprócz klucza makarow-
skiego, który wziął w zamian za Uładówkę,
posiadał on jeszcze klucze: krasnopolski, ja-
nuszpolski, chodorkowski i kuniewski. Za

młodych lat miał on rezydencyą swoją w Kra-
snopolu, i dopiero po stracie żony zamieszkał
w Makarowie i nareszcie na starość w Lipów-
ce. Umarł 1795 r. Miał on jedynego syna,
który umarł za młodu, i trzy córki, z których
jedna wyszła za imiennika swego, Kazimierza

Rościszewskiego, i z działu otrzymała: klucz
lipowiecki. Syn tegoż Kazimierza Walenty
Rościszewski, marszałek gub. kijow., człowiek
światły, oddany z zamiłowaniem poszukiwa-

niom starożytnym, posiadał w domu swym
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w L. zbiór ciekawych wykopaliskowych za-;
bytków, wydobytych przeważnie z mogił roz-
sypanych w jego dobrach. Nadto, ważne w do-
mu jego znajdowało się archiwum domowe,
obejmujące dokumenta familijne: Piasoczyń-.
skich, Tyszów Bykowskich, Kuniewskich, Ma-
karewiczów, Charlęskich, opatrzone sumaryu-
szami, a zawierające niemniej bogaty materyał
dziejowy, z którego Michał Grabowski i Ale-
ksander hr. Przeździecki wiele dokumentów
historycznych ogłosili drukiem w swoich „,Źró-
dłach dziejowych*. W zbiorach naukowych
Kons. Swidzińskiego znajdował się tegoż Wa-
lentego Rościszewskiego ciekawy pamiętnik
o Niemiryczach. (Ob. Opis szczegółowy ar
chiwum w Lipówce, w Kronice wiad. kraj. i
zagran. 1857 r. N.176—8—86). Dziś L. na-
leży do wnuki Walentego Rościszewskiego, p.
Straszyńskiej, Jest tu cerkiew prawosławna,
niegdyś uniacka. Mk. obojej płci: prawosł. 688,
katol. 28; ziemi 3436 dzies. Na polach L. peł-
no mogił. Ciągną się ene rzędem na przestrze-
ni 3 wiorst, i w pewnych odstępach po 20 i
więcej się ich znajduje. Kdward Rulikowski,
Lipówka, część Kamesznicy, pow. żywiecki.

LĘLipówka 1.) wś nad rz. Obrą, pow. śrem-
ski, 9 dm., 78 mk., wszyscy katol.; 24 analf,
Poczta i teleg. w Dolsku o 6 kil.; nt. kol. żel.
w Chociczy o 17 kil. 2.) Ł., dom. tamże, 1827
mr, rozl., 9 dm., 144 mk.; 7 ewan., 137 katol.;
62 analf. Własność Franciszka Zółtowskiego.
Lipowka, kol i st. poczt. w pow. i gub. sa-

ratowskiej.
Lipówka, rz., ob. Koprzywianka.
Lipówka, rz., ma źródła na granicy pow.

ihumeńskiego i gub. mohilewskiej, ubiegłszy
milę rozlewa się w jeziorko pod wsią Zapole,
tu obraca młyu, dalej przepływa około wsi
Dobryłowicz i ubiegłszy jeszcze milę pow.
ihumeńskim (por. Zhumeń), przy samej granicy
zwraca się odrazu na wschód i wpływa w gub.
mohilewską; pod wsią Siermiażenką porusza
drugi młyn, pod chutorem Prom zwanym po-
rusza młyn trzeci i tu zaraz wpada do rz. Druć
ałbo Drut. Długość około mil 3-ch; przyjmuje
w siebie rzeczki: z prawej strony Perekop, a
z lewej Pustosiołkę, Przepływa miejscowości
odludne i bagniste. : A. Jelski.
Lipówka, ob. Zaszanka.
Lipówka, wyspa na jez. Dziśniszcze
Lipówka, ob. Zipowska góra,
Lipówki, las, ob. Kanie.
Lipówki, pod art. Firluz mylnie; powinno

być Zipinki. i
Lipowo 1.) os. włośc., pow. augustowski,

gm i par. Bargłów, odl. 15 w. od Augustowa,
2 dm., 33 mk. 2.) L., wś, pow. augustówski,
gm. Dębowo, par. Jaminy, odl. 24 w. od Augu-
stowa, ma 12 dm., 135 mk. W 1827 r. wś
rząd., 9 dm., 53 mk. 3.) L., wś, pow. suwal-

(ob.).  
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ski, gm. Zaboryszki, par. Kaletnik, odl. 13 w.
od Suwałk, ma 22 dm., 184 mk. 4.) L., wś,
pow. suwalski, gm. Koniecbór, par. Raczki,
odl. 12 w. od Suwałk, ma 23 dm., 220 mk.
W 1827 r. 16 dm., 97 mk. Por. Koniecbór.,
5.) L., wś, pow. suwalski, gm. i par. Jelenie-
wo. Niezamieszczona w spisie urzęd. miejsce.
gub. suwalskiej z 1878 r. W 1827 r. wieś
rząd. 23 dm., 135 mk, Br. Ch.
Lipowo 1.) zaśc. rząd., pow. wilejski, 3

okr. adm., o 45 w. od Wilejki, gm. miadziol-
ska, 2 dm., 20 mk. prawosł. 2.) ., zaśc.
rząd., pow. wilejski, 3 okr. adm., o 47 w. od
Wilejki, gm. miadziolska, 2 dm., 11 mk., z te-
go 6 katol., 5 prawosł. 3.) L., wś gm. drygu-
czeskiej, pow. dzisieński, 3 okr. adm., o 338 w.
od Dzisny, 3 dm., 27 mk. prawosł. 4.) L., wś
rząd. gm. przegródzkiej, nad rz. Wiatą, pow.
dzisieński, 3 okr. adm., o 45 w. od Dzisny, 3
dm., 10 mk., z tego 7 prawosł., 3 katol. 5.) L.,
zaśc. szlach., pow. dzisieński, 3 okr. adm., o 40
w. od Dzisny, 2 dm., 17 mk. katol. 6.) L.,
wś pryw., pow. dzisieński, o 32 w. od Dzisny,
2 okr. adm., 3 dm., 17 mk, katol. (1866).
Lipowo, zaśc. mały, wioseczką i mały folw.

na północnym krańcu pow. borysowskiego,
w pobliżu siebie leżące, w dzikiej, lesisto-ba-
gnistej miejscowości, w okr. polie. dokszyckim,
tuż przy granicy pow. dzisieńskiego. Żaścia-
nek ma osadę 1, wś osad 3. A. Jelski,
Lipowo, zaśc., pow. połocki, śród lasów,

nad małem jez,, przy drodze z Połocka do Ne-
wła, o 50 w. od Połocka. K. O.
Lipowo 1.) Vowe, wś, pow. czehryński, o

3w. od Kryłowa, nad strugą Kałabarką (ob.)
al. Dowżkiem; dawniej leżała o 2 w. dalej na
wsch., tam gdzie dziś półwysep dnieprowy
Husinnyj, r. 1740 skutkiem wylewu Dniepru
zniszczona i tu przeniesiona. Ów półwysep
wznosi się tylko 31 saż. npm., najniższy punkt
w gub. kijowskiej (pod Kijowem zwierciądło
rzeki o 10 sąż. wyższe). (Cerkiew św. Jana
Chrze. 2.) Ł. Stare, 03 w. na wsch, od po-
przedniego. Obie wsie mają 1785 mk,
Lipowo 1.), niem. Zippowo, wś, pow. tu-

cholski, przy granicy pow. starogródzkiego,
w okolicy lesistej i piaszczystej. Obszaru li-
czy mr. 260, bud. 23, dm. 14, katol. 19, ewan.
88. Par. i poczta Śliwice, szkoła w miejscu.
W L. znajduje się huta szklana. 2.) L., niem.
Leipe, dok. Lypow, Lippow, Leippe, wś, pow.
ostrodzki, nad strugą Gryżlą, przy granicy
pow. lubawskiego, w t. z. starych, po większej
części polskich, choć luterskich, Prusach, przez
osadników polskich założona i trzymana. R.
1328 Joduta, syn Gunta z Gont pod Prabutami
i Walter z Lipowa zeznają, że otrzymali od Lu-
dera komtura ostrodzkiego 80 wł. w ziemi sa-
skiej. Z tych włók wydziela Joduta 81/,, nada-
jąc takowe wraz z właściwemi prawami Miko-
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łajowi z Prabut i pozwala, aby tenże pobudo-
wał sobie karczmę w L. R. 1334 istniał już
w L. kościół, czego dowodem Johannes pleba-
nus de Lipow; równocześnie mieszkają tam
Adam i Mikołaj z L. RB. 1459 nadaje Ludwik
von Erlichshausen, mistrz w. krzyżacki, Wy-
trębie z Wytrębowie (Witram von Witrams-
dorf), burmistrzowi miasta Lubawy, połowę
wsi L , aby się wykupił od nieprzyjaciół, któ-
rzy go w Ostrodzie wzięli do niewoli. R. 1543
połowę L. i dobra Balice posiadają Grrzegórz i
Jerzy Baliccy, Krzysztof Kalkstein, Mikołaj
Ruszkowski (Rauschke) i Anna Śchóneich,
wdowa po Janie Schóneich. R. 1552 L. ma
tylko niemieckich osadników. Ob. Kętrz., Lu-
dność polska w Prusiech, str. 360. 3.) L.,
niem, ZLindenwalde, wś, pow. ostrodzki, przy
granicy pow. niborskiego, w t. zw. starych
po większej części polskich, luterskich Prusach,
przez osadników (jak już samo imię wskazu-
je) polskich założona i trzymana. Istniała już
r. 1411. R. 1442 (7) Paweł von Russdorf,
mistrz w. krzyżacki, nadaje Tylowi z L. 10
wł. tamże na prawie chełmińskiem, z obowiąz-
kiem 1 służby pruskiej. R. 1599 L. posiada
samych polskich mieszkańców. Ob. Kętrz.,
Ludność polska w Prusiech, str. 377. 4.) L.,
niem, Dippau, dok. Linden, wś, pow. niborski,
nad strugą Skotową, w t. zw. starych, po naj-
większej części polskich, luterskich Prusach,
przez polskich osadników założona i trzymana.

księgach czynszowych krzyżackich zacho-
dzi r. 1436. R. 1437 Marcin Truchsess, mistrz.
W. krzyżacki, odnawia Ściborowi z L. przywi-
8] na wś L. mającą 40 włók na prawie cheł-
Mińskiem, z wyższem sądownictwem i z obo-
Wiązkiem jednej służby w lekkiej zbroi. Ob.
aa Ludność polska w Prusiech, str. 346.
0. Działdówka. 5.) Ł., niem. Zindendorf,
tade, wś, pow. ządzborski, nad jez., na pru-

sko-luterskich Mazurach, przez ludność polską

Rzoważnie zaludnionych. Książę Albrecht (kie-
ad nadał Adryanowi von Buchsen płosę we

i 81 L., na której przedtem mieszkał proboszcz
stał kościół, nadto dodał mu jez. Wirbel. Ob.
ętrz., Ludność polska w Prusiech, str. 417.
Osło niem. Lipowen, wś, pow. lecki, st. p.
7.) p. obejmuje 1278 mr.; 1857 r. 320 mk.
REM dobra i leśnictwo, pow. reszelski, st.
II ze Biskupiec. 8.) L. (?), por. Grabowo, t.
26: Kś. F.

3 rogrodski > wś, ob, Zzpinki szlach., pow.

ipowska góra, Zipówka, góra i szczyt
a poi zachodnich, w pow. slad,
aż Oacy „gm. Zabnicy z gm. Ujsołami,
wach 4 iskami Zabnicy, pod 36* 53 12”
się oną SE F. a 49932 płn. sz. g. Wznosi
płn, w k pasmie poprzecznem, biegnącem na

scnód jako dział wodny między Małą a  
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Wielką Sopotnią. Na zach. od szczytu rozpo-
ścierą się Hala Boracza (1144 m.); las pokry-
wający południowy stok zowie się Złatną, któ-
ry opada do doliny pot. Bystrego. Na północ-
nym stoku wytryskają liczne strugi, tworzące
potężny górski pot. Żabnicę. Na płn. wsch. od
L.p. w tem paśmie wznosi się Romanka (1366
m.). Wzniesienie L. g. 1324 m. npm. Br. G.
Lipowski las w płd. stronie Tatarynowa,

pow. rudecki. W płn. jego stronie wznosi się
wzgórze Lipiszki. Płd. część lasu przypiera
do moczarzystej niziny naddniestrzańskiej. Na
ząch. łączy się on z lasem Grabowno, na wsch.
z lasem Rubań w Kołodrubach. |

Lipowski barak, folw., pow. kozienicki,
gm. Suskowola, par, Sucha, od Kozienic w. 23;
gruntu mr. 661; 1 dm., 5 mk. Majorat.
Lipowskie, ob. Czerkasy, t. I, 807.
Lipowskie al. Dupkż (ob.), pow. jańsborski,
Lipowszczyzna, wś gm. drujskiej, pow.

dzisieński, 3 okr. adm., o 39 w. od Dzisny, nąd
rz. Wiatą, 2 dm., 19 mk. kat. (1866).
Lipowy dwór, niem. Zindenkof, dobra, pow

lecki, st. p. Miłki.
Lipowy ostrów, tolw., pow. dzisieński, 3

okr. adm., o 54 w. od Dzisny, ł dm., 4 mk.
katol. (1866).

Łipowy Róg, wś, pow. kijowski, na granicy
kaniowskiego, o 10 w. od Rzyszczowa, 0 4 w.
od Hulanik, u źródeł strugi Czuczynki; 62 dm.,
488 mk., 936 dzies. ziemi, cerkiew par. z 1821
r.; 1782 już istniała. R. 1741 dm. 35; r. 1792
dm. 40, mk, 354. B. attynencya dóbr Rzysz-
czów, teraz należy do Ludw. Jankowskiego..

Lipowy Rów, potok, wytryska ze źródeł
łącznych śródleśnych, na płn. granicy gm.

Nowej Grobli (pow. jarosławski) z gm. Suchą
Wolą (pow. cieszanowski). Płynie na płd.
wsch. przez obszar Nowej Grobli, moczarowa-
temi łąkami śródleśnemi; koryto potoku ure-
gulowano dla osuszenia łąk. Uchodzi w Nowej
Grobli na Górnikach do stawu utworzonego tu-
taj przez Lubaczówkę. Długość biegu 5'/, kil.

Lipowy wierch, szczyt w Magórze oraw-
skiej, w hr. orawskiem (Węg.), po północno-
wschodniej stronie wsi Babina, wznosi się 743
m. npm. Br. G.

Lippa (niem.), ob. Zipa.
Lippau (niem.), ob. Lipowo.
Lippchen (dok.), ob. Zżpźnkż.
Lippe (niem.), ob. Zipa i Lipy.
Lippe-Colonie (niem.), kol., pow. oborni-

cki, ob. Lupa,
Lippemiihl (niem.). ob. Zipskł młyn.
Lippen (niem.) 1.) wś, pow. niemodliński,

opółmili na płd.-zach. od Niemodlina, założo-
na 1801—1803 r.; 12 bud., 338 dm., 286 mk.,
25 osad, 2564 mr. ziemi. W pobliżu zwierzy-

niee hrabiów von Praschma. 2.) L., wś, pow.
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kożuchowski, par. Liebenzig. Należy tu kol.
Marianenthal al. Marienthal. F. 8.
Lippen (niem.), ob. Zipiny.
Lippeno (dok.), ob. Zipno.
Lippi (niem.), os., pow. starogrodzki, ob.

Lipy.
Lippina (niem.), ob. Zipina na Szląsku austr.
Lippink, Zippinken (niem.), ob. Zipinki.
Lippitsch (niem.), ob. Dipicz.
Lippitz (niem.), ob. Zźpiec.
Lippow (dok.), ob. Zipowo.
Lippowetz (niem.), ob. Zżpowiec.
Lippowitz (niem.), ob. Zipowiec.
Lippowo (niem.), ob. Zipowo.
Lipprode (niem.), folw., pow. holądzki, st.

poczt, Lauck.
Lippusch (niem.), ob. Zipusz.
Lippuschhiitte (niem.), wś, pow. kościer-

ski, ob. Zipuska huta.
Lippvorwerk (niem.), folw. do dóbr Ham=

mer, pow. zielonogórski,
Lipsa (niem.), wś łużycka, pow. wojerecki.

par. ewang. Hermsdorf. Miała 1860 r. 193
Serbów.
Lipschau (niem.), wś, pow. żegański.
Lipschin (niem.), ob. Zubieszyn.
Lipschinkolonie (niem.), ob. Zubieszyńska

kolonia,
Lipsk, por. Zżpsko.
Lipsk 1.) os. miejska, przedtem mko nad

rz. Biebrzą, pow. augustowski, gm. Petropa-
włosk, par. Lipsk, Leży na samej granicy od
gub. grodzieńskiej, otoczony z 3-ch stron, prócz
pln.'wschodu, rozległemi błotami Biebrzy. Odl.
42 w. od Augustowa, 63 w. od Suwałk, o 275
w. od Warszawy, leży przy trakcie z Augu-
stowa do Grodna. Posiada kościół par. muro-
wany, cerkiew prawosł., st. poczt, W 1827 r.
było to msto rząd., miało 253 dm. i 14683 mk.;
w 1861 r. 253 dm. i 1716 mk. (w tej liczbie
357 rus. i 366 żyd.); obecnie ma 221 dm., 1466
mk. Domysły o starożytnej przeszłości L., 0-
parte na pieczęci miejskiej z datą jakoby 1006
r., którą miał widzieć Połujański w magistra-
cie miejskim (ob. Wędrówki po gub. August.,
str. 31), nie mają żadnej podstawy i nie zasłu-
gują na poważne zbijanie. Stefan Batory, sta-
rając się o podniesienie handlu i przemysłu
śród mało zaludnionych puszcz nadbiebrzań-
skich, zamierzył utworzyć nad spławną Bie-
brzą port handlowy i na ten cel wybrał Lipsk,
któremu w 1580 r. nadał prawo miejskie ma-
gdeburskie i za herb łódź z żaglem. Polecił
on wznieść ratusz, wystawić kramy, śpichrze i
składy nad Biebrzą, dom gościnny dlą kupców,
łaźnię publiczną, browar. Dla zaopatrzenia
osady w materyał budowlany nadał jej w 1583
r. kuł puszczy pierstańskiej, na milę szeroki i
długi. Założył tu jednocześnie parafią i wy-
stawił kościół drewniany 1582 r. Zygmunt III
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na, uposażenie plebana wyznaczył 6 włók lasu
z leśnic. nowodworskiego ekonomii grodzień-
skiej. Dawne przywileje spłonęły w 1737 r.
a na to miejsce August III wydał w 1754 r.
nowy potwierdzający takowe. Nadzieje Bato-
rego nie ziściły się i L. pozostał dotąd biedną
mieściną. W 1876 r. wzniesiono tu nową cer-
kiew prawosł., na miejsce dawnej po-uniekiej
parafialnej. Dobrami L. władali najpierw Chre-
ptowicze i Kiszkowie, potem Radziwiłłowie
z Birż. 2.) IŁ. Murowany, folw., pow. augu-
stowski, gm. Kuryanki, par. Lipsk, odl. 41 w.
od Augustowa, ma 1 dm,, 44 mk, Od r. 1818
dobra L. należały do Augustowskich, nastę-
pnie przeszły na własność Malwiny z książąt
Giedrojciów Augustowskiej; obecnie są wła-
snością Pinkusa Warhaftig. Według Towarz.
Kred. Ziems. folw. L. Murowany (z wsiami:
Jaczniki, Dulkowszczyzna i Siółko) rozległy
mr. ]289: grunta orne i ogrody mr. 849, łąk
mr. 235, pastwisk mr. 9, wody mr, 2, lasu mr.
163, nieużytki i place mr. 30, bud, mur. 1,
z drzewa 18; pokłady kamienia wapiennego
i torfu. WŚ Jaczniki os, 26, z grun. mr. 769;
wś Dulkowszezyzna os, 17, z grun. mr. 316;
wś Siółko os. 9, z grun., mr. 380. Br. Ch,

Lipsk, folw. nad rz. Oknistą, pow. wiłko-
mierski, okr. polic. uciański, par. Dobejki, o 68
w. od Wiłkomierza, gorzelnia (1859). Należy
do Baranowskiego, który go z klucza wiżuń-
skiego nabył.

Lipsk 1.) małe mko w płd. stronie pow.
nowogródzkiego, ku granicy Pińszczyzny, przy
drodze wiodącej z mka Krzywoszyna do wsi
Załuża, nad kanałem zwanym Lipnieą, wypro-
wadzonym z rz. Maryanówki do rz. Szezary;
ma osad 67, cerkiew; miejscowość poleska i
dość odludna. Była tu kaplica b. parafii katol.
Krzywoszyn. 2.) Ł., folw. w pow. ihumeń-
skim, do dom. Citwy (ob.), dziedzictwa Janisze-
wskich, należący; miejscowość poleska, głucha,
grunta piaszczyste, łąk nad rz. Ptyczą dosta-
tek, i to stanowi główną podstawę folwarku.
Por. Horelec. 8.) L., wś, pow. borysowski,
w gm. berezyńskiej, nad rz, Osowiną; ku Bere-
zynie ciągną się lesiste moczary; posiada mły-
ny, osad do 40; lud trudni się rolnictwem i
flisacwwem. 4.) L., mała wś w płn.-wsch.
stronie pow. pińskiego, ku granicy pow. słu-
ckiego i mozyrskiego, nad błotem tegoż nazwi-
ska, w gm. łunińskiej, przy lichej drożynie
wiodącej z folw. Nowosiółek do Malkowicz,
w najdzikszej i najodludniejszej miejscowości
Pińszczyzny, ma osad 7, mk. 22. Własność
ks. Lubeekiego. "A. Jelskż.

Lipska, rzeczka, ta sama co Pisna.

Lipska góra. ob. Lenartowa góra. Lipska Wola, wś włośc., pow. kozienicki,
gm, Bobrowniki, par. Głowaczów, od Kozie-
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nie w. 22, gruntu mr.[350, dm. drewn. 27, mk.
164. Por. Lipa.
Lipska Wola, ob. Wola Wielka, pow. cie-

szanowski.
Lipski młyn al. Piłka, niem. Lippemikl, tar=

tak i młyn wodny do Blomfeldu, pow. kościer-
ski, na strudze do Wierzycy uchodzącej. Na
mapach wojskowych podano tu nazwę Zidnde.

_ Lipskie, wś, pow. ostrowski, gm. Szulborze
Koty, par. Czyżewo (ob.).

Lipskie Budy, wś włośc., pow. kozienieki,
gm. Bobrowniki, par. Głowaczów, od Kozienic
25 w., gruntu mr. 635, dm. 36, mk. 251.
W 1827 r. 9 dm., 126 mk. Por. Zipa.
Lipsko 1.) os. miejska, przedtem mko nad

rz. Krępianką, pow. iłżecki, gm. i par Lipsko,
odl. 28 w. od Iłży, 42 w. od Radomia, 49 w.
od Opatowa, 140 w. od Warszawy. Posiada
kościół paraf. mur., sąd grminny, urząd gmin-
ny, st. poczt, W 1827 r. było tu (miasto pry-
watne) 202 dm., 1421 mk.; w 1860 r. 178 dm.

(18 murow.) i 1463 mk. (791 żyd.); obecnie
200 dm. (31 murow.), 1993 mk., 532 mr. zie.
mi dwors. i 1814 mr. ziemi do mieszczan na-
leżącej. Fabryka octu. Osada włośc. L. po-
proboszezowskie ma 68 mr. Kto i kiedy zało-
żył to miasto, niewiadomo. Kościół tutejszy
erygował wraz z parafią Zygmunt III w 1606
t., w 1857 r. spalił się i dotąd nieodbudowany.
Par. L., dek. iłżecki: 2580 dusz. Dobra L.
W r. 1878 rozdzielone zostały; folwarki odłą-
zone i uregulowane w oddzielnych księgach
Wieczystych; zaś pod nazwą Lipsk pozostały
ochody z lasów, młynów i miasta L. oraz

Wsie: Nowe Pole, Katarzynów i Dąbrówka.
Rozległość mr. 855, lasu mr. 832, łąk mr. 20,
nieużytki i place mr, 3; dwa młyny wodne.

to L. ma os. 297, z grun. mr. 1315; wś No-
We Pole os, 4, z grun. mr. 115; wś Katarzy»
RÓW 05, 16, z grun. mr. 238; wś Dąbrówka os.
8, z grun. mr. 243. Gmina L. należy do sądu

Sm. „okr. IV; ma 14381 mr. obszaru, w tem
ziemi włośc. 7583 mr., 629 dm. i 4621 mk.
6 skład gminy wchodzą: Anusin, Babilon,
ukrowa-Wola, Daniszów, Dąbrowa, Długo-

wola, Gruszczyn, Jelonek, Józefów, Katarzy=
Piet Krzywda. Leopoldów, Lipa Krępa, Lip-
SKO-Miklasy, Lipsko-Maruszów, Nowa-wieś,
vwe Pole, Papiernia, Szymanów i Szląsk.

L.., wś i folw., pow. zamojski, gm. Mokre,
— katol. Zamość, prawosł. w miejscu. Leży
ii sł regularnej kotlinie, okolonej liściastemi
śię cowemi lasąmi, o 9 w. na płd. od Zamo-
Moe od Tomaszowa w. 31, Biłgoraja w. 388 i
mea - w. 7. Posiada cerkiew mur. w kształ-
wadakaż o. wzniesioną, na miejscu dawnej dre-
ti J» przez ordynacyą Zamoyskich w 1861
nych wez. 8. Joana Bogosłowa, dla 812 wier-

« WŚ L. odznacza się reguląrnem i do-
re

. r4 . e. >m zabudowaniem, co świadczy, iż należy  
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do wsi nowszych czasów, chociaż stan zamo-
żności włościan średni, z powodu ciężkiej gle-
by borowiniastej, której posiada wraz z ogro-
dami 359 mr. i łąk 407 mr. na 39 osad. Łąki
nad przepływającym przez nie ku 'Topornicy
strumykiem, biorącym początek w miejscowości
„Zjawienie* (ob.) Feliksówką, są dwuzbio-
rowe i podtrzymują gospodarstwo. Ludność
447 mk., w tem prawosł. 355. Dm. dwors. 5.
Folw. należy. do dóbr ordynacyi Zamoyskich
Białowola-Kąty. Br. Ch.
Lipsko (po rus. Zypsko) z Jędrzejówką, mko

w pow. cieszanowskim, 20 kil. na płn. wsch.
od sądu powiat. w (Cieszanowie, tuż na płd.
wsch. od urzędu poczt. w Narolu. Na płn.
zach. leży Narol, na płn. Lipie, na wsch, Łu-
kawica, na płd. wsch. Wolą Wielka (al. Lip-
ska), na płd. Łówcza, na zach Krupiec (część
Narola). Płn. wsch. część obszaru przepływa
Tamew od płd. wsch. na płn. zach. i tworzy
w obrębie miasteczka małe stawy. Zabudowa-
nia miejskie leżą w płn. stronie; na płd. od
nich Jędrzejówka. W płd. części obszaru wzno-
si się najwyższe wzgórze do 351 m. Własn.
więk. ma roli or. 319,'łąk i ogr. 20, past. 345,
lasu 108 mr.; własn. mniej. roli or. 610, łąk i
ogr. 96, past. 28, lasu 88 mr. W r. 1880 było
9389 mk. (440 wyzn. rz.-katol., 100 gr.-katol.,
reszta wyzn. mojżesz.). Par. rz.-katol. w miej-
scu, dek. lubaczowski, archidyec. lwowska.
Rok erekcyi 1625. Fundacya Samuela z Lipia
Lipskiego sędziego ziems. bełskiego. Kościół
murowany, konsekrowany r. 1858 pod wezw.
8. Andrzeja. Do parafii należą: Bełzec, Brzezi-
ny Bełzeckie, Chlewiska, Huta Lubycka, Lipie,
Łukawica i Wola Wielka. Par. gr.-katol. wła-
ściwie także w miejscu być powinna, ale aż
dotąd podzielona jest ona na dwa zawiadow-

stwa, z których jedno w Bełzcu a drugie
w Krupcu. L. należy do Krupea (ob.). W mia-
steczku jest cerkiew pod wez. ś. Onufrego. Za
czasów polskich należało L. do województwa
bełzkiego i było pierwotnie wsią a należało do
Sarniekich h. Slepowron. Rodzina ta przybyła
na Ruś z ziemi chełmińskiej, Pierwszy osiądł
tu Jakób Sarnieki za Jana Olbrachta. Był on
biegłym w języku tatarskim, a król używał
go w poselstwie do tego narodu. Syn jego Jan
pisał się dziedzicem na Lipsku. Był on ojcem
Stanisława Sarnickiego, urodzonego w L. za
czasów Zygmunta I. Chwyciwszy się nowości
w wierze, został Stanisław superintendentem
zborów kalwińskich prowincyi ruskiej. Jan
Sienieński, kasztelan lwowski, wezwany od
Stefana Batorego do opisania Podola i Rusi,
wezwał Stanisława ku swej pomocy. Wów-
czas to zajmował się Sarnieki rozmiarem kraju
i geograficznem oznaczaniem miejscowości. Sie-
nieński, oddając ten opis Polski królowi, pole-
cał pamięci monarchy swego pomocnika.W 0-
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pisie tym stwierdził Sarniecki także wzmiankę
o miejscu swego urodzenia: „,Lipsia Russiae,
patria authoris libri, et solum haereditarium'*.
Powróciwszy na łono kościoła katolickiego, 0-
siadł Stanisław w L., dzieląc czas między pi-
śmienne i gospodarskie zatrudnienia. Przypi-
sując Zygmuntowi III swą pracę: „Statuta
i metryka przywilejów koronnych położył
przy końcu przedmowy: „Datum Lipsiae w Ru-
si, wsi ojczystej, anno 1592 octava septemb,''
Przy schyłku życia został on wojskim krasno-
stawskim. Wkrótce po jego zgonie wieś ta
przeszła w posiadanie Lipskich, mających w bli-
skości znaczne dobra, a między niemi także
wieś Lipie. Około r. 1620 wyniósł L. sędzia
ziemski bełski, Samuel Lipski, do rzędu miast.
Zona Samuela, Helena z Boguskich, zrobiła
fundacyą na kościół murowany. W r. 1790
należało miasteczko jeszcze do rodziny Lip-
skich. Było ufortyfikowane fosą i wałami (ob.
Podróże Werduma, w dziele Liskego: ,„Cudzo-
ziemcy w Polsce*, str. 113). Od Lipskich prze-
szło do Matczyńskich, potem do Cybulskich,
Gwinczewskich i innych spadkobierców po
Matczyńskich. W mettyce kościelnej mka,
zaczynającej się około r. 1630, stoi pod 26 lipca
1648 r. ostatni Ślub zapisany jakiegoś Macieja
Przybylaka, a dalej napisano: „,hie finitur ob
imminentia pericula hostium: incipit novus
amnus 1649*. Herb miasteczka św. Andrzej
w białem polu. Lu, Dz.

Lipsko, folw. i gm., pow. obornicki; folw.
należy do dom. Ludom; 2 dm., 23 mk.; 9 ew.,
14 katol.; 5 analf. Poczta w Ludomach; tel. i
st. kol. żel. w Rogoźnie o 12 kil. M. St.

Lipsko, niem. Ziepenjier, podaje Kętrzyński
tę nazwę w pow. wałeckim i b. starostwie
drahimskiem (?).

Lipsten (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.
bowski, par. Neugut.

Lipsthusen (niem.), dobra
pow. i par. Talzen.

Lipszczany, wś i folw., pow. augustowski,
' gm. Hołynka, par. Lipsk (obrz. grec. Ryga-
łówka), odl. 45 w. od Augustowa, 7 w. od rz.
Niemna, ma 17 dm., 154 mk. W 1827 r. par.
Teolin, 16 dm., 91 mk. Według Tow. Kred.
Ziems, folw. L. utworzony w r. 1874 z odpad-
ków dóbr Bala Wielka, rozległy mr. 320:
grunta orne i ogrody mr. 244, łąk mr. 55,
pastwisk mr. 4, lasu mr. 10, nieużytki i place
mr. Ó: bud. mur, 3, z drzewa 2. Br. Ch.

Lipszyszki, ob. Zopie.
Liptawskie hrabstwo, ob. Mikulasz (Św.).
Lipten (niem.), wś, pow. szyłokarczemski,

st. p. Szyłokarczma.
Lipten (niem.), łuż., Zibesin, wś w zniemezo-

nej części dolnych Łużye, w pow. kalawskim.
Liptin (niem.), wś i dobra, pow. głupczycki,

w Kurlandyi,

par. L., o 19 kil. na płd. wsch. od Głupczyc; 
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77 bud., 95 dm., 711 mk. Dobra, niegdyś Sob-
ków, od 1828 Rudzinsky'ch, mają 1844 mr.
ziemi i znakomitą owczarnię zarodową. Wś ma
81 osad, 557 mr. ziemi, browar, dwa młyny
wodne, kościół z r. 1788, od 1814 parafialny,
szkołę. F. S.
Lipto-Szent - Miklós (węg.), ob. Miku-

lasz Św.
Lipto-Ujvar (węg.), ob. Hradek, Jest tu st.

drogi żel. koszycko-bogumińskiej, o 158 kil.
od Koszye.

Liptów, Ziptowskie hrabstwo, ob. Mikulasz Św.
Liptowskie góry, Zale, Tatry, ob. Tatry.

Por. Karpaty.
Lipuska huta, niem. Zippuschkiitte, wieś

włośc., pow. kościerski, o 2 mile od Koście-
rzyny, wydana przywilejem z Gdańska 1-go
kwietnia 1820 r. Obszaru mr. 1101, gbur. 4,
zagr. 18, katol. 108, dm. 12. Parafia i szkoła
Lipusz, poczta Kalisz. Kż. F.
Lipuska huta szklana, niem. Zippusch-

Glashiiie, dobra i fabryka szkła, pow. kościer-
ski. Obejmuje obszaru ornej roli ha. 88, łąk
0,30, pastw. 1.50, lasu 0.40, nieuż. 3.90, ogó-
łem 95 ha. Posiadacz Karol Hindenberg. Pa-
rafia i szkoła Lipusz, poczta Kalisz; katol. 68;
ewan. 48; dm. 7. Odległość od Kościerzyny
2 i pół mili. Za polskich czasów były te dobra
własnością star. kościerskiego; po okupacyi
r. 1810 w wieczystą dzierżawę wydane przy-
wilejem z Kwidzyna d. 24 lipca. Kś. F.
Lipuska papiernia, niem. Zippusch-Papier-

miihle, posiadłość z młynem, pow. kościerski,
nad Czarną wodą. Obejmuje obszaru roli ornej
ha. 102, łąk 25, pastw. 20, nieuż. 2.50, wody
15, ogółem obszaru 165.91 ha.; posiadacz Ze-
lewski; katol. 29, ewang. 43, dm. 6. Parafia
i szkoła Lipusz, poczta Wygoda. Odległość od
Kościerzyny 2 mile. Za polskich czasów była
tu papiernia, własność star. kościerskiego, i
papier rzeczywiście wyrabiano na tym młynie.
W nowszym czasie, głównie dla niedogodno-
ści położenia, zaniechano tego wyrobu i obró-
cono starą papiernię na młyn wodny i tartak.
Przywileje otrzymały te dobra za polskich
czasów r. 1582; za pruskich r. 1831, kiedy
w wieczystą dzierżawę wydane zostały. Ks. F.

Lipusz, niem. Zippusch, włoścć. wś kościel-
na, pow. kościerski, nad Czarną wodą, która
tu młyn i tartak obraca, ćwierć mili od bitego
traktu kościersko-chojnickiego, przy granicy
Pomeranii i pow. kartuskiego. Obejmuje oprócz
wsi włośc. folwark lipuski i przyległe wybu-
dowania: Karpno, Konitop, Krugliniee, Lubi-
szewo, Mechowo i Wallachei; obszaru mr.
8334, gbur. 12, zagr. 16, katol. 557, ewang.
107, dm. 55, W miejscu jest kościół katol.
paraf., luterski filialny do Kościerzyny, tartak,
młyn wodny, 3 karczmy; jarmarki odbywają
się 2 doroczne, kramne i na bydło; jest szkoła
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katol. i luter.; poczta Kalisz. Odległość od
Kościerzyny 2 mile. Własność Zeleskiego. WŚ
L. za polskich czasów stanowiła dobra star.
kościerskiego. R. 1560 Mik. Kostka, wojew.
pomorski, tenuta lipuski; r. 1765 Łukasz Pie-
chowski. R. 17438 karczmarz z Źołna, za blu-
Źnierstwa niecne na śmierć skazany, okupił
się dość znaczną kwotą pieniędzy, którą nieba
wem na budowę tutejszego kościoła obrócono.
R. 1746 stanął w L. nowy kościół tytułu św.
Piotra i Pawła, w których uroczystość był
wielki odpust i jarmark we wsi. R. 1779 folw.
tutejszy w wieczystą dzierżawę wydany przy-
wilejem z d. 27 stycznia w Kwidzynie. Par.
lipuska liezy dusz 3569; kościół tytułu ś. Mi-
chała arch., patronatu rządowego, nie wiadomo
kiedy fundowany; po spaleniu dawniejszego
nowo odbudowany około r. 1867. Szpitala nie
masz przy kościele; bractwo rożańcowe od r.
1715 i trzeźwości od r. 1855. Wsie parafialne:
Lipusz, Kalisz, Tuszkowy, Skwierawy, Grzy-
bowo, Płocice, Wawrzyniec, Dziemiany, Lipu-
ska buta, Śluza, Jabłuszko, Dywan, Pełki,
Trawice, Turzonka, Borowiec, Kruszewo, Sło-
ne W. i M., Wyrówno, Szwedzki ostrów,
Schodne, Grostomko, Zołno, Ścibórz, Zdroje.
Szkółki katolickie parafialne: 1) w Lipuszu
dzieci katolickich 90, 2) w Kaliszu 99, 3)
w Dziemianach 32, 4) w Tuszkowach 87 i 5)
w Skwierawach. Kś. F.

Liputyszki, wś, pow. władysławowski, gm.
Gryszkabuda, par. Pilwiszki, odl. 19 w. od
Władysławowa; mają 3 dm., 22 mk. Por.
Leśnictwo.

Lipy, kol. i os. leśna, pow. piotrkowski, gm.
Bełchatówek, par. Grocholice; kol. ma 23 dm.,
224 mk., 201 mr.; os. leśna 1 dm., 5 mk., 7 mr.

Lipy, wś, pow. rossieński, par. Kielmy.
„Lipy 1.), niem. Kirche Liep, zowie się nie-

wielki kościół, około '/, mili od m. Lubawy od-
legły, w pow. lubawskim, blisko drogi wiodą-
tej z miasta do Złotowa, nad małą strugą. Stoi
ten kościół zupełnie osamotniony, śród pola, li-
pami otoczony, skąd cała miejscowość L. się
zowie. Dawniej, kiedy tu jeszcze las znaczny
istniał, nazywano go: kościół pod gajem,
Sup nemore. Jest on cały w cegłę murowany,
9.3-ch ołtarzach i małych organach z wieżą
niewielką, r. 1870 po zgorzeuiu dawniejszego
nowo wzniesiony. Należy jako filia czy kapli-
ca publiczna do par. w Lubawie. Największym
8 arbem kościła tego jest prastara, mała,
JOWniana figurą Matki N., cudami słynąca.
„erni liczne odbywają pielgrzymki na to

miejsce Św., osobliwie w czasie głównego od-
pustu na Nawiedzenie Matki Boskiej, O naj-
autjszych czasach, jako i o zjawieniu Matki

żsa W L., taką mamy wiadomość. Miejsce,
„le 8ą teraz nasze polskie L., już za pogań-skich czasów słynęło jako święte. Stare akta  
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kościelue zapisują, że tu istniał gaj święty i
że starzy Prusacy, wracając po ofiarowaniu
z Lobnie (t. j. z Łąk naszych sławnych) w tym
tu gaju koło miasta Lubawy przystawali, no-
we ofiary na cześć bogini Majumy składając
i biesiady swoje religijne wyprawiając. Było
to na początku XIII w., kiedy sławny apostół
Prusaków, pierwszy biskup chełmiński, Chry-
styan, zawitał w te strony, żeby wiarę chrze-
ściańską rozpowszechniać. Bardzo mu też Bóg
błogosławił w dziele jego, bo główny naczel-
nik całej tej pruskiej naonczas ziemi, później
lubawską nazywanej, Swawabuno, nawrócił
się i miasto swoje Lubawę wraz z całą tą zie-
mią Chrystyanowi podarował. Samo niebo
zdawało się dopomagać biskupowi. Tak bo-
wiem do dziś dnia utrzymują, że owego czasu
Matka Najśw. cudownie objawiła się w L.,
tuż przy onem pogańskiem drzewie świętem,
Wierni postanowili dla eudownego obrazu ko-
ściół tu pobudować. Ale biskup Chrystyan
rzekł: nie godzi się, aby obok przybytku Matki
Najśw. owo drzewo pogańskie zostawało, przy
którem czezoną była Majuma. Pójdźmy i po-
walmy je! Ale się wszyscy dziwili, bo takie
panowało przekonanie, że to drzewo jest nie-
tykalne, i żadna ręka ludzka nie może mu
szkodzić. Poszli tedy z Lubawy w uroczystej
procesyi na to miejsce; biskup Chrystyan uczy»
nił pierwsze cięcie, poczem pospólstwo reszty
dokonało. Od tego czasu aż dotąd słynie to
miejsce łaskami Matki Najśw. Innowiercom
było ono solą w oku. R. 1861, kiedy wierui
gromadnie zdążali na odpust, zagroził im
głośno pewien zły sąsiad: „Już wy tam więcej
nie pójdziecie!* Poczem wkrótce samotny ko-
ściołek zgorzał, Ze składek jednak hojnych
stanął niebawem r. 1870 nowy, teraźniejszy
kościół, który aż dotąd istnieje. Stary spalony
kościołek posiądał r. 1580 między innemi, gro-
bowiec Andrzeja Kliekiego, h. Lubicz, + 1621,
i wielki obraz św. Stanisława Kostki, który
jako ślubną ofiarę przynieśli mieszczanie w cza-
sie zarazy; zawieszony był ten obraz na ścia-
nie przy zakrystyi. Ob. Obrazy cudowne i
miejsca w dyecezyi chełmińskiej, str. 20. Por.
Jesionna. 2.) L., niem. Zdppi, os. do Sumina,
pow. starogrodzki. 3.) L., nazywało się w r.
1759 pole lesiste do wsi Dąbrówka przy Uni-
sławiu w pow. chełmińskim należące. Ob. In-
wentarz dóbr bisk, chełmińskich w archiwum
w Peplinie. SPA

Lipy, niem. Zippe, folw. do Guehlchen,
pow. namysłowski,
Lipza (dok.), ob. Zzpa.
Lis..., por. Z488,.., Zys... =
Lis 1.) wśi os., pow. kaliski, gm. Żydów,

par. Dubrzec, odl, od Kalisza w. 6; wś ma dm,
9, mk. (ob. Piwonice); os. dm. 1, mk. 2. 2.) L. al.
Giermanicha, wś, pow. łukowski, gm. Jarczew,
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par. Wilczyska. W 1827 r. miała 4 dm. i 26

mk.; obecnie ma 32 dm., 322 mk. i 327 mr. ob-

szaru. Folw. L. należy do dóbr Jarczew (ob).

Lis, niem. Zdss, młyn, pow. poznański, 2

dm., 16 mk.; należy do dom. i gm. Choynicy.

Lis 1.) niem. Zdssa- Móhle, włość z młynem

do Kruszyn szlacheckich, pow. brodnicki, nad

strugą między dwoma jeziorami płynącą, ucho-

dzącą do Drwęcy pod Brodnicą; w okolicy le-

sistej; 9 bud., 3 dm., 47 katol., 1 ewang. Pa-

rafia Bobrowo, szkoła Kruszyny, poczta Bro-

dnica. 2.) L., niem, Zies, Zsiss, os. do Ameisen-

hof, pod Kielnem, pow. wejherowski. Kś, F.

Lis, niem. Zissau, 1292 r. Lessovia polonica-

lis, wś, pow. lubliniecki, na granicy Król. Pol-

skiego, wprost komory Herby, przy szosie do

Lublińca; 77 bud., 60 dm., 594 mk., 39 osad,

1322 mr. ziemi z pustkowiem Głąby; od XIV
w. kościół katol., dziś filia do Kochanowie, od

1802 r. szkoła. Według Knie do L. należały:

os. Barwinek, Parszewice, Sandvorwerk i huta

żelazna Tanina, F. 8.

Lisa, rz., ob. Z4ssa, dopływ Narwi.

Lisa, rz., lewy dopływ Ptyczy w pow. bo-

brujskim, przyjmuje Klimówkę, Trościaniec,

Horoszewkę i Tremuchę.

Lisa góra 1.) część wsi Kaszowa, w pów.

krakowskim. 2.) L., przys. do Furman w pow.

tarnobrzeskim. 3.) L, przys. do Korczyny

w pow. krośnieńskim. 4.) IL., przys. do Ziupa-

wy w pow. tarnobrzeskim. Trzy ostatnie wymie

nione w Skorowidzu poczt i Skorowidzu Orze-

chowskiego, ale na mapie administracyjnej

Kummersberga nieoznaczone i niewymienione

w Vollstiindiges Ortschaftenverzeichniss, Wien

1882. Mac.

Lisak 1.) (al. Magóra), szczyt lesistej góry,

1365 m. wys. Wznosi się on w tem miejscu,
gdzie się stykają granice Brzazy w pow.doliń-

skim, Kalnej i Libochory „w pow. stryjskim.

Na wsch. od niego wznosi się góra Krestny-

szyr. Wody jego płyną na płn. do pot. Brza-

zy; na stoku południowym nastaje pot. Syhła

i płynie na zach.; na płd. wsch. nakoniec pły=

ną małe strugi do pot. Magury (al. Maguryń-

ca). 2.) LL. Wzelki, lesiste ramię górskie w sy-

stemie Jajce (ob.) w Lolinie w pow. dolińskim.

Szczyt wznosi się do 1432 m. Na zach. od nie-
go leży Lisak Mały, nad samą Swicą.

Lisak, nazywał się strumyk, przy wsi Li-
saki płynący, w pow. jańsborskim, na prusko-
luterskich Mazurach. Zachodzi w dok. z r.
1428. Ob. Kętrz., Ludność polska w Prusiech,
str. 421.

Lisaki 1.) niem. Zissaken, wś włośc., pow.

kościerski, o 0.75 mili od Kościerzyny, w oko-

licy piaszczystej, wydana jako starościńska

przywilejem z Warszawy 11 sierpnia 1750 r.
Obszaru mr. 1973, gburów 4, zagrod. 4, katol.

| npm. (szt. gen.).
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ła Sycęhuta. 2.) Ł. al. Zisakowo, niem. Zis-

saken, wś, pow. nidborski, 1 milę od m. Nid-

borka, w t. z. starych po największej części

polskich, luterskich Prusach, przez osadników
polskich założona i trzymana. Istniała już r.
1358. R. 1387 Jan Beffart, komtur ostrodzki,

odnawia przywilej czeigodnemu (?) Poszee (Pu-

szka, Poschka), sołtysowi lisakowskiemu, i je-

go synom: Jakóbowi, Dytrykowi i Więckowi
(Wentzke). Poszka dostaje 6 włók chełmińs.
z 3 fen. sądowym, kościół zaś lisakowski 3'/,

wł.; wszystkie inne włóki dannickie. Roku

1523 trzyma w L. karczmę Maćko Swiniarski

(Sehwinarczky); r. 1600 mieszkają sami Pola-

cy w K. Ob. Kętrz., Ludność polska w Pru-

siech, str. 335 i 386. 3.) L., niem. Zdssaken,

dok. Lissack, wś, pow. jańsborski, na prusko-

luterskich Mazurach, przez ludność polską za-

łożona i trzymana. R. 1428 Jost von Strup-

perg, komtur baldzki i wójt natański, nadaje

Andrzejowi na prawie chełmińskiem 10 włók

boru w L. nad strumykiem Lisak. R. 1476

Zygfryd Flach v. Schwarzburg, komtur baldz-

ki, nadaje słudze swemu Kasprowi Drugowi
na prawie magdeb. 12 włók w L. z sądown.
niższem i wyższem. Granice: Soldany, Wicen-

ta, majątek Jakóba Czarnego (Schwarz Jakób).

Ob. Kętrz.,; Ludność polska w Prusiech, str.

421, 422, Kś. F.

Lisakowo, ob. Zisakż i Łysakowo.

Lisanki, wzgórze leśne, ną płn. od wsi Su-

limowa, w pow. sokalskim, na granicy Galicyi
i Król. Polskiego (wś Horoszczyce, pow. toma-
szowski), pod 4141 28 wsch. dłg.g. F., a
50932720” płn, sz, g. Wznosi się 257 m.

Br. G.

Lisau (dok.), ob. Zisewo.

Lisaura, także Zissaura, wś w pow. Sucza-

wskim, na prawym brzegu Suczawy, w pasie

pograniczno-celnym, od płn. i wsch. oblana

Suczawą, graniczy od zach. i płd. z obsz. Su-

czawy, a od płd. wsch. z obsz. Teszowiee (Te-

schoutz). W północnej części obszaru tej wsi
wznosi się góra Lisaurą, 329 m. npm, (szt, gen).
Mk. 488 (1880 r.). Por. Boszańce, Br. G

* Lisawa, mała rzeczka w pow. rzeczyckim,

zaczyna się około zaścianka Rydom i po za

zaściankiem Lisawa wpada do rz. Turyi; dłu-

gość około wiorst 6; płynie w bezludnej miej-
SGOWOŚCI. A. Jelski,

Lisch (niem.), ob. Zisz i Zaż.
_ Lischbitz (niem.), ob. Zyżbice.
Lischin (niem.), ob. Zisiny.
Lischkau (niem.), wś i dobra, pow. wela-

wski, st. p. Tapiau. |
Lischkidde (niem.), folw., pow. labiewski,

st. p. Laukischken.
Lischna (Nieder i Ober), ob. Ziszna Dolna

52, dm. 8. Parafia i poczta Kościerzyna, szko- i Górna.
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Lischnitze (niem.), Ześnice, wś, pow. lę-
borski na Pomorzu.

Lischtenau (dok.), ob. Zisnowo,
Liściea, futor pryw., pow. dzisieński, o 54

w. od Dzisny, | okr. adm., 2 dm., 8 mk. (1866).
Liście (mylnie), ob. Zyszcze,
Liścina, ob. Ziszna.
Lisecki powiat, nazwa mało używana po-

wiatu Lisko w Galicyi.
Lisecze błoto na płd. od zabudowań Mostów

Wielkich, pow. żółkiewski, śród lasu. Idzie
tędy gościniec z Mostów do Zółkwi.

Lisek, os., pow. włocławski, gm. Łęg, pow.
włocławski, W 1827 r. os. rząd., 2 dm., 16
mk. Dobra Lisek-Błażejewo składają się z czę-
ści: Bycza Łąka, Józefowo, Korabiecki, Krzy-
we błoto Nowe, Stare, Górne; Łasica, Łuba,
Modzerowo, Okrągłe, Ostrowy Wielkie, Małe,
Oszczywilk, Papiezka Poraza, Przyruda, Przy-
tułek, Różanowo, Ruda, Rybnica, Suchykierz,
Swieck, Wydów.

Liselecht, Zeselechi (niem.), ob. Leszcze,
Lisenica, rz., ob. Gowidlino,
Lisenthal (niem.), ob, Zizeniał.
Lisetho, nazwa wysokiego pieca żelaznego

w Jakubenach, wsi w pow. kimpoluńskim.
„Lisettenfeld (niem.), dobra, pow. frydlądz-

ki, st, p. Domnowo. — .
„Lisettenhof (niem.) 1.) dobra, pow. bra-

niewski, st. p. Braniewo. 2.) L., dobra, pow.
szczycieński, st. p. Wielbark. 3.) Ł., folw.,
pow. lidzbarski, st, p. Siegfridswalde. . 4.) L.,
folw., pow. frydlądzki, st. p. Domnowo.

Lisew, ob, Zdsewo.
Lisewko. Część wsi Lisewa w par. Skul-

ska wieś (według Lib. ben. Łaskiego I, 206).
Lisewko lub Zissewko, folw., pow. inowro-

cławski, 5 dm., 76 mk.; 27 ewang., 49 katol.;
43 analf. Poczta, tel. i st. kol. żel. w Złotni-
kach o 8 kil.
Lisewko 1.) wś, pow. kościerski, w par.

Pogutki, należała oddawna do dóbr opactwa
cystersów w Peplinie. Według wizytacyi Ju-
gowskiego zr. 1710 nowo na wykarczowa-
nym lesie założoną została za opata Tomasza
zapskiego; las ten znajdował się na obszarze

„Wsi klasztornej Jezierze. Wspomnionego roku
1710 było L. w dzierżawę wydane, którą
śrzymał gbur Paweł Pu, katolik. Ob, Akta
tęk. opac, pepl. w arch. w Peplinie. 2.) L.,
niem. Zissewken, dobra w wieczystą dzierżawę
Wydane przywilejem z d. 18 sierp. 1785, pow.
ościerski, w lesistej okolicy, przy granicy
A, starogródzkiego. Obszaru obejmuje roli

aj ha, 93, łąk 5, pastw.8, nieuż. 0.66, ogó-
Par b: 107.61; katol. 19, ewang. 14, dm, 3.
ozkj: ogutki, szkoła Kleszczewo, poczta Staro-

; odległość od Kościerzyny 4 i pół mili.
wo niem. Zissewken, wś włośc., pow. wej-

owski, w okolicy lesistej i piaszczystej, o 2  
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i pół mili od Wejherowa. Ma 1 włókę, 2 do-
my, 19 mk. katol. Par. i poczta Kielno, szko-
ła Szynwałd. Kś, F.
Lisewo 1.) wś nad rz. Prosną, pow. słu-

pecki, gm. Dłusk, par. Szymanowice (Łaski,
Lib. ben. II, 24); odl. od Słupcy w. 28; wieś
ma dm. 60, mk, 366. Jest tu posterunek stra-
ży pogranicznej. Dobra L. lit. A składają się
z folw. Olsza, wsi L., Olsza, Lupica i kolonii
Lisewskiej; rozległość wynosi mr. 818: grunta
orne i ogrody mr. 304, łąk mr. 71, pastwisk
mr. 96, lasu mr. 267, nieużytki i place mr. 80,
bud. mur. 11, z drzewa 1; płodozmian 4i 10-
polowy. Wś L. os. 52, z grun. mr, 700; wś
Olsza os. 5, z grun. mr. 1l; wś Lupica 08. 6,
z grun. mr. 128; kol, Lisewska os. 26, z grun.
mr. 343. 2.) L., wśi młyn nad strumieniem
t. n., pow. słupecki, gm. Skulska wieś, par.
Skulsk, odl. od Słupcy w.37 i pół; wś ma dm.
11, mk. 211; mryn dm, 1, mk. 14. W 1827 r.
20 dm., 171 mk. Do końca XVII w. był tu
kościół paraf, (czyt. Łaski, Lib. ben. I, 206).
Dobra L. lit. B składają się z folw. L., Mły-
nek, Przewóz al. Mielnica Duża, wsi L., Ki-
jowice, Młyn Duży, Młyn Mały, Gawrony,
Nowa wieś i Kobylanki; rozległość wynosi mr.
1519; folw. L, lit, B grun. orne i ogr. mr. 755,
łąk mr. 88, pastw. mr. 18, lasu mr. 201, nie-
użytki i place mr. 40, razem mr. 1128, bud.
mur. 13, z drzewa 7, płodozmian 11-polowy;
folw. Młynek grunta orne i ogr. mr. 121, łąk
mr. 111, nieuż. i place mr. 8, razem mr. 240,
bud. mur. 1, z drzewa 6, płodozmian 5-polo-
wy; folw. al. osada Przewóz al. Mielnica Duża
grunta orne i ogr. mr. 31, łąk mr. 20, wody
mr. 97, nieuż, i place mr. 1, razem mr. 149,
bud. z drzewa 2, młyn wodny, wiatrak, ce-
gielnia, pokłady torfu. WŚ L. os. 26 z grun.
mr. 84; wś Kijowiec os. 15, z grun. mr. 18;
wś Młyn Duży ©s. 14, z grun. mr. 412; wś
Młyn Mały os. 17, z grun. mr. 273; wś Ga-
wrony 08. 24, z grun, mr. 368; wś Nowa Wieś
os. 21, z grun. mr. 109; wś Kobylanki os. 40,
zgrun. mr. 228. 3.) L., wś, pow. płoński,
gm. Kuchary, par. Joniec, odl. 8 w. od Płoń-
ska, ma 37 dm., 208 mk., 285 mr. ziemi i 46
mr. nieuż. Według Tow. Kred. Ziems. jest tu
wś (11 osad, 18 mr. ziemi) i dwa folw. L. (707
mr.). i L. lit. A (129 mr.). 4.) L. Małe folw.
i L. Wielkie folw., pow. sierpecki, gm. Lisewo,
par. Grozdowo, odl. 12 w. od Sierpca, ma 61
mk., 8 dm., 245 mr. L. Wielkie folw., ma
urząd gminny, szkołę początkową, 10 dm., 118
mk., 307 mr. ziemi i 49 mr. nieużytków. Gm.
L. należy do sądu gminnego 1 okr. we wsi
Borkowo Kościelne, st. poczt. Bielsk, ma 549
dm., 5400 mk., gruntu 21260 mr., w tem nie-
użytków 1563 mr. W gminie znajduje się: 5
kościołów, 2 szkoły, 1 kaplica, 7 wiatraków,
2 wodne młyny, 10 karczem, 1 tartak, urząd
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gminny, dom przytułku dla starców. W skład
gminy wchodzą następujące wioski: Antonie-

wo, Borzewo, Brudnice, Będożyn, Głuchowo
Bernaty, Głuchowo Grądy, Golejowo, Grozdo-
wo, Dzięgielewo, Dzięgielewko, Dobrzenice-
Wielkie, Dobrzenice- Małe, Zabiki, Żuki, Zół=
towo, Zurawinek, Zurawin-Wielki, Zurawin
Jakubowo, Zakrzewko, Zalszyn, Zglenice-Wiel-
kie, Zglenice-Małe, Zglenice-Budy, Kozice,
Kolczyn, Kotarczyn, Kurowo, Kurówko, Lisi-
ce, Lisewo- Wielkie, Lisewo- Małe, Łukoszyno-
Byki, Mochowo, Myszewo, Myszki, Przyboje-
wo, Przybyszewo, Rempin, R-Budy, Rechty,
Rudnik, Rękawczyk, Komotowo, Smoszewo,
Bułkowo-Błony, Sułkowo-Baryjany, Sułkowo-
Jasionki, Czarnominek, Czarnomin, Czachowo,
Czachówko, Cendrowo, Cieślin. Br. G.
Lisewo lub<Zdssewo 1.) dom., pow. inowro-

eławski; dom, L. ma wraz z folw. i gm. Lisew-
kiem 2830 mr. rozl.; gm. ma 2 miejsc.: a) L.,
dom.; b) Wartenberg, dom stróża łącznego; 12
dm, 180 mk.; 26 ewang., 150 katol., 4 żyd.;
83 analf. Kościół katol. paraf, dekan, inowro-
cławskiego (Kod. dypl. pol. II, 900). Poczta,
tel. i st. kol. żel. w Złotnikach o 7 kil. 2.) L.
Nowe, niem. Zżssewo Neu, wś nad Lutynią, pow.
wrzesiński; 22 dm., 169 mk., wszyscy katol.;
46 analf. Najbliższa poczta, teleg. i st. kolei
żel. w Zerkowie. 3.) IL. Stare, niem. Z.-Alt,
wś, pow. wrzesiński; 25 dm., 212 mk.; 7 ew.,
205 katol.; 48 analf, Najbliższa poczta, tel.,
i stacya kolei żel. w Zerkowie (ostatnia o 5
kil. od miasta). Odkryto pod wsią cementarzy-
sko pogańskie, z którego wydobyto urny oto-
czone kamieniami, młotki kamienne, brązowe
ozdoby. ALDE,
Lisewo 1.) niem. Zissewo, dok. Leysaw, Lei-

sau, Lisau, włośc. wś kościelna, pow. chełmiń-
ski (t. I, 567), na bitym trakcie wąbrzesko-
chełmińskim, 2 i pół mili od Wąbrzeźna, 2 mi-
le od Chełmna. Obszaru liczy mr. 5201, bud.
173, dm. 88, katol. /38, ewang. 43. Parafia,
szkoła i poczta w miejscu. Odbywają się tu 2
jarmarki doroczne, kramne, na bydło i na ko-
nie; jest bank ludowy polski, dają się od czasu
dó czasu polskię amatorskie przedstawienia;
dawniej istniało towarz. rolnicze. L. jest osa-
dą prastarą, pierwszy raz wspominane r. 1298.
Wiejski przywilej lokacyjny krzyżacki zagi-
nął, tyle tylko wiadomo, że wś ta oddawna
osadnikom na czynsz wydawaną była. R. 1414
podają krzyżackie księgi strat poniesionych
w wojnie: We wsi L. gburskie zabudowania
od 36 włók spalone, bydło, konie pozabierane,
straty wynoszą 2900 mrk. W okolicy tutej-
szej licznie osiadła szlachta, tak polska jak i
niemiecka, krzyżakom nieprzychylna, najprzód
się w związek antykrzyżacki t. z. jaszczurczy
(Eidechsengenossenschaft) zespoliła; w L. od-
bywała zwykle swoje zgromadzenia, jak np.  
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częściej r. 1450, 1451, 1452. Wójt krzyżacki
z pobliskiego zamku Lipinek miał obowiązek
czuwać nad obradami tych zgromadzeń i mi-
strzowi wielkiemu o nich donosić. Także sądy
ziemskie (Landding) odbywały się w Lisewie.
Roku 1452 na rokach ziemskich tutejszych
także i włoscianie przystąpili do związku
jaszezurczego szlachty. Jak przypuszczają,
w Lisowie na takich zgromadzeniach powstała
pierwsza zbawienna myśl wydalić krzyżaków
a Polsce się poddać. Ponieważ zebrania wypa-
dały dość licznie, zazwyczaj w kościele się od-
bywały. Ob. Dr. Schultz: Gresch. des Kreises
Culm, str. 154, 255, 256, 330. Dodaje się, że
znany historyk pruski Voigt, w dziele swojem
Gresch. Preussens, zwiedziony podobnemi prze-
zwami Leisau, Leysaw, Lisewo z miastem Ła-
sinem pomięszał, O stanie obecnym parafii
lisewskiej donosi szemat. dyec. chełmińskiej,
jak następuje: Parafia Lisewo w dekan. cheł-
mińskim liczy dusz 2702; kościół budowy sta-
tej, zapewne krzyżackiej, tytułu św. Krzyża,
patronatu rządowego, nie wiadomo kiedy za-
łożony i konsekrowany. Jest przy nim szpital
dla 4: ch ubogich z parafii i bractwo Opatrzno-
ści Boskiej od r. 1739, trzeżwości od r. 1856.
Wsie paraf.: Lisewo, Bielawy, Drzonowo, Fir-
lus, Kornatowo, Krajęcin, Kruszyn, Lipinki,
Malankowo, Młyńsk, Pniewite, Strucfon, Szko-
ły katol. w Lisewie 2-klas. 209 katol. dzieci,
w Drzonowie 71, w Malankowie 64, w Pnie-
witem 97. 2.) LL, niem. Zissewo, dwie miej-
scowośći, pow. brodnicki, obok siebie położo-
ne; obok miasta (Grolubia, w okolicy lesistej
Parafia, szkoła i poczta Golub. 1) L. szlach.,
niem. Adl. Lissewo, rycer. dobra, obszaru li-
czą roli ornej ha. 446, łąk 32, pastw. 59, lasu
2, nieuż. 9, wody 2, ogółem obszaru ha. 558;
bud. 15, dm. 8, katol. 111, ewang. 29; w miej-
scu jest gorzelnia; wyprzedaż mleka do miasta;
dziedzic Fryd. freiherr von Keyserlingk. 2)
L. król., niem, Kónigl. Lissewo, włośc. wś,
obszaru mr. 996, bud. 30, dm. 11, katol. 101.
Nieznany autor dzieła: Gresch. des ulmerlan-
des str. 28, krzyżacką nazwę Lygischau =
Elgiszewo nad Drwęcą, fałszywie odniósł do
naszego Lisewa. 3.) Ł., niem. Dissau, wś i
dobra, pow. człuchowski, w okolicy lesistej,
nad strugą Brdą, która tu opodal z jez. Szezy-
tna wychodzi, */, mili od bitego traktu człu-
chowsko-białoborskiego. Obszaru liczy mr.
3022, bud. 36, dm. 14, katol. 58, ewang. 92.
Parafia i poczta Przechylewo, szkoła Szczytno.
Ludność oddawna tu niemiecka. 4.) L., niem.
Liessau, włośc. parafialna wś, pow. malborski,

po praw. brz. Wisły, naprzeciw Tczewa, śród
Zuław malborskich, '/, mili od Tezewa. Obej-
muje wraz z nizinami peplińskiemi (Pelpliner
Aussenteich) obszaru włók 158, gbur. 9, zagr.
9; oberże 2, fabrykę cukru; katol. 376, ewang.
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163, dm. 61. Par. i szkoła w miejscu, poczta
Tezew. Odległość od Malborka 2'/, mili. Do
większych posiadaczy zaliczają się (Gross-
grundbesitzer): Teod. Góhrtz z obszarem ha.
184, Gustaw Mierau 92, Fryder. Reschke 93,
Robert Weichbrodt 82, fabryka cukru 220 ha.,
hoduje rasę breitenburską i shorthorn. R. 1317
Karol z Trewiru mistrz w. krzyżacki, wysta-
wił pierwszy znany przywilej dla tej wsi, po-
dług którego osadnicy dawali od włóki czyn-
szu po 1 i pół grz.; otrzymali nadto 1 wł. wol-
ną celem utrzymania przewozu przez Wisłę;
także i prawo małego rybołóstwa było mu
nadane. Niemieccy tutejsi mieszkańcy sprzy-
jali luteranizmowi; r. 1600 przybył tu pier-
wszy pastor luterski Jerzy Biihle. R. 1870
ząłożono w L. wielką fabrykę cukru na akcye
urządzoną, pierwszą w Prusach zach., odkąd
jedyna fabryka w Scharfenort pod Gdańskiem
r.1846 podupadła: dobrem swem nadzwyczaj
powodzeniem stała się przyczyną do założenia
wielu innych nowszych fabryk w Prusiech.
5.) L., niem. Zdssowo, wybud. do Żukowa,
pow. kartuski, par., szkoła i poczta w Zuko-
wie. Dr. Hirsch (N. Preuss, Prov. Bl. ILL, 14)
przypuszcza, że pierwotnie w dokumentach
nazywało się Sulislawe, które Mestwin I da-
rował klasztorowi pp. norbertanek w Zukowie.
Co jednak o tyle jest nieprawdopodobnem, że
L. w następnych czasach znajduje się w posia-
daniu krzyżaków. Dopiero za mistrza wielkie-
go Karola z Trewiru r. 1316 nabyły panny L.
z kilku innemi wioskami wzamian za ustąpio-
ne krzyżakom Grabowo za Świeciem. Po oku-
pacyi przez rząd pruski zabrane pannom i wy-
dane później na własność prywatną. Ob. Kla-
sztory żeńskie w dyec. chełmińskiej, str. 54.
6.) L., os., pow. kartuski, w okolicy lesistej,
niedaleko Borzestowa, umieszczona na wojsko-
wych mapach a w skorowidzach jej nie ma.
1.) Ł.al. Zesewo (z kaszubska), niem. Zissau,
dok, Tiniscza, rycer. dobra, pow. gdański, po
jednej stronie okolica leśna, przy granicy pow.
kartuskiego. Obszaru obejmuje roli ornej wraz
z folw. Malęcinem ha. 312, łąk 43, lasu 1,
nieuż, 7, ogółem 365.88 ha.; samo dla siebie
liczy [,. mr. 1433, katol. 45, ewang. 81, dm.
15. Par. Prągowo, szkoła Bielkówko, poczta
Pruszcz, Hodowla i wyprzedaż tuczonych 0-
wiec. Odległość od Gdańska 2 i pół mili. Dzie-
dzie Emil OCremat. R. 1284 książę Mestwin II
aa tę wś na własność Piotrowi, synowi
patf. R. 1352 Kersylies de Knydiswarte,
Pywyzej gdański, zapisuje prawem polskiem na
nagacBiij własność połowę dóbr L. Bogda-
h 5: 1 Jakóbowi, którzy przez 6 lać wolni
kr „a reysa et ab exactione et a Vaccaet a
8a 8. a faleatione feni ete.* Po upływie
Koni at czynić nam będą od tej połowy, coi

Czynią, prawo polskie rycerskie (jus po- 
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lonieum militare) mający. Ob. Odpisy Dregera
w arch. w Peplinie, str. 50. W XVIII w. po-
siąadali L. możni Lindowie, którzy tu kaplicę
domową utrzymywali. Roku 1875 natrafiono
w tej wsi przy oraniu pola na grób skrzynko-
wy, z którego między innemi wydobyto dwie
urny twarzowe, oddane do muzeum towarz.
przyrodników w Gdańsku. 8.) L., niem. Z4s-
sau, rycerskie dobra, powiat wejherowski,
nad strugą Czarną, która młyn tu należący
obraca, opodal traktu bitego gdańsko-kroko-
wskiego. Obejmuje oprócz dóbr, młyn i Wa-
rzewo, obszaru włók 35, katol. 10, ewang. 75,
dm. 15. Par. Żarnowiec, szkoła w miejscu,
poczta Krokowo. Odległość od Wejherowa
3, mili. L. oddawna przyłączone było do

dóbr obszernych hrabstwa Krokowa, własności
hr. Krokowskich, R. 13842 na granicy z So-
bienczycami, gdzie prowadziła droga, znajdo-
wało się błoto Kaliszcze Małe, a nieco dalej
Kaliszcze Wielkie. R. 1352 Kersilice von Kny-
diswort, komtur gdański, nadaje braciom Boh-
danowi i Jakóbowi połowę dóbr L. prawem
polskiem; po upływie 6 wolnych lat zobowią-
zani czynić, co to prawo przepisuje. Około r.
1400 właściciele oddają czynsz jeszcze staro-
polski, krowy i świni; na wojnę dostawiają je-
dnego zbrojnego. Obecny dziedzic Dóring v.
d. Wickerau hr. v. Krockow. Ks. F.

Lisewo, niem. Zissewen, JLyssewen (dok.
Lissou, Lissowen, Liszowa, Lissowa), wś, pow.
lecki, st. p. Borzymy; leży tuż nad granicą
polską. Walter Kiekierzyc, wójź lecki, nadaje
Bartoszowi Rykaczowi 5 włók sołeckich na
prawie chełmińskiem, celem lokacyi wsi dan-
niekiej na 40 włókach w L. między jeziorami
rajgrodzkiem i białojańskiem (Biała). Dan
w Ełku r. 1474. R. 1481 był proboszczem
w L. kś. Jan z Grostrowa (de Grostrovia) z dye-
cezyi płockiej, a r. 1486 został nim kś, Maciej,
również z dyec. płockiej („ad praesentationem
domini Rudolphi Tiplerszkirche, commendato-
riae in Reyn vicegerentis). R. 1500 piastował
ten urząd proboszczowski Paweł (plebanus).
R. 1559 nadaje książę Olbracht plebanowi li-
sewskiemu Wojciechowi Grodzickiemu 2 wł.
w L. i 2 w Grądzkich. R. 1600 mieszkają
w L. sami Polacy (Ob. Kętrz., O ludn. pola,
w Prusiech, str. 452), Tutejszy kościół kato-
lieki zgorzał r. 1808 i nie odbudowano go tu
już więcej; za to stanął r. 1815 nowy kościół
w Borzymach (Ob. Seript. rer. Warmiensium,
str. 390i 407). Por. Ełk, II, 348. Ks, Fr.
Lisewo al. Szparki (ob.), pow. jańsborski,
Lisewo, wś w pow. lęborskim, ziemi po-

morskiej,
Lisewo, niem. Zissewer-See, jez., pow. lecki,

odnoga wielkiego jez. rajgrodzkiego, na gra-
nicy Król. Polskiego; do niego uchodzi przy
Krzypkach struga Przepiórka. Kś, Fr,



802 Lis

Lisewska kolonia, kol, pow. słupecki,
gm. Dłusk, par. Zagórów, odl. od Słupcy w.
25; dm. 26, mk, 153.
Lisewski młyn, niem. Zissewomiihie, włość

z młynem, pow. brodnicki, nad małym dopły-
wem Drwęcy, przyłączony do wsi Lisewa pod
Grolubiem; bud. 9, dm. 3, katol. 20, ewang. 7.
Parafia, szkoła i poczta w Golubiu. Ks. PF.

Lisi kąt, ob. Zisć uhoż,

Lisi piasek, wzgórze 238 m. wys., w pół-
nocnej stronie Przedrzymiechów Małych, pow.
żółkiewski.

Lisi uhoł al. Zdsż kąt, mały zaśc. i folw.
w pow. mińskim, gub. mińskiej, należące do
dóbr Niehorełe, o wiorst parę od stacyi Nieho-
rełe moskiewsko-brzeskiej dr. żel., przed kilku
laty własność Abłamowiczów, teraz Czapskich;
zaścianek ma osad 2, miejscowość wzgórko-
wata i mało leśna, gleba dobra; okr. pol. koj-
damowski, parafia kojdanowska. A. Jelski,

Lisia, góra, ob. Zec, t. V, str. 116.
Lisiagóra 1.) wś, pow. przasnyski, gm.

Karwacz, par. Bogate; odl. 8 w. od Przasnysza,
ma 11 dm., 92 mk., 428 mr. obszaru i 3 mr.
nieuż. Według Towarz. Kred, Ziems. jest tu
308-morgowy folw. a wś ma 11 osad, 75 mr.
ziemi. 2.) L., ob. Susiec, pow. biłgorajski.

Lisia góra, zaśc. rząd., pow. trocki, 1 okr.
adm., 17 w. od Trok, 2 dm., 16 mk. katol.
(1866).

Lisia góra, wś, pow. tarnowski, leży w ró-
wninie 254 m. npm., przy gościńcu z Tarnowa
do Dąbrowy, ma parafią rzym.-katol,., szkołę
ludową jednoklasową, z dwoma nauczycielami,
wiatrak i 1797 mk. rzym.-katol., z tych 41
przebywa stale na obszarze więk. pos. ks. San-
guszków, która ma obszaru 634 mr. roli, 100
mr. łąk, 28 mr. pastw. Pos. mniej, ma 1578
mr. roli, 870 mr. łąk, 188 mr. pastw. i 90 mr.
lasu. Kościół jest drewniany z r. 1343, w któ-
rym przechowują się metryki od r. 1656. Pa-
rafia należy do dyec. tarnowskiej, dek. pilzneń-
skiego; przyłączone są do niej Żukowice Stare,
Zaczarnie, Kobierzyn z Piaskami, Żukowice
Nowe, Łukowa, Jastrząbka Nowa, Śmigno, Pa-
węzów, Jodłówka, Krzyż i Jawornik. Cała
parafia ma 9506 rzym.-katol., 5 akatol. i 184
izrael. L.g. graniczy na północ z Lipinami,
ną wschód z Zukowicami, na południe z Zae=
czernią, a na zachód ze Śmignem. (Lib. ben.
II, 308). Mac.

Lisia góra, ob, Zysa góra,
Lisiak, folw. we wsi Barwałdzie górnym,

pow. wadowicki.
Lisiaki 1.) lub Wilczagóra, kol., pow. słu-

pecki, gm. Wilezagóra (ob.). 2.) L., wś, nad
jez. Brzuze, pow. rypiński, gm. i par. Żałe; odl.
o 10 w. od Rypina, ma 2 dm., 12 mk., 7 mr.
gruntu, Por. Brzuze,  
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Lisiana, wś, pow. rowieński, w kluczu be=
reżeńskim.

Lisianka, os. leśna, pow. kutnowski, gm.
Błonie, par. Krośniewice; 1 dm., 7 mk., 20 mr.
roli, 374 mr. lasu. Należy do dóbr Krośnie-
wiee. W. W.

Lisianka (Marczyński) al Zysianka, mylnie
Lesianka, wś, pow. winnieki, nad rz. Rowcem,
gm. Jóźwin, par. Brahiłów; 150 mk,, ziemi
włośc. 1129, dwors. 1155 dz.; należała do
Wróblewskich, dziś Korbego. (Cerkiew św.
Mikołaja ma 550 parafian i 40 dzies. ziemi,
Por. Machnówka, Dr, M.

Lisianka czyli Zysianka, mko, pow. zwino-
gródzki, przy ujściu rzeczułki Lisianki (Dykc.
Echarda pisze: „nad Kilszą*) do Gniłego Ty-
kicza, przy drodze pocztowej z Kijowa do
Odesy, odległe od Zwinigródki o 23 w., od
Olszany 30, od Bohusławia 35, od Taraszczy
45, od Kijowa 160. Najbliższą jej stacyą na
kol. żel. fastowsko-znamieńskiej jest Olszanica
(45 w.). Zalesiona okolica, prawdopodobnie,
dała nazwę Lisiance. Pierwiastkowo, zanim
tu ludzie osiedli, przy końcu jeszcze XVI wie-
ku, było to puste „horodyszcze,* albo „uroczy-
sko,'* należące do sstwa białocerkiewskiego.
Leżało ono na krańcach tych dóbr królewskich,
i mieszczanie tegoż sstwa, zająwszy je, jak
wnosić można, prawem pierwszego zajmujące-
go, stale już je do swoich obwodów terytoryal-
nych zaliczali (ob. Opis pow. wasylk., str. 93).
Stały tu ich futory i pasieczyska, Kochowski
i inni nasi i nienasi kronikarze utrzymują, że
Michał Chmielnicki, ojciec głośnego Bohdana,
rodził się jakoby w L. Kulisz powiada, że L.
nie mogła być miejscem jego urodzenia, bo
wtenczas jeszcze nie i:tniała (Ist. wozs. Rusi
III, str. 231). Istotnie, Lisianki jeszcze wte-
dy nie było, ale horodyszcze albo uroczysko
lisiańskie, przecież mogło być miejscem za-
mieszkałem, futorem lub pasieką, Czytamy
atoli w jednej starej zapisce (Dzien. Warsz. r.
1858, nr. 266), że tenże Michał Chmielnieki,
z pochodzenia szlachcie, h. Habdank, aie tu,
ale na Mazowszu się rodził, i, jako banita, od
prawa ścigany, zemknął na Ukrainę, gdzie
ożeniwszy się, osiądł w L. a raczej, jak wnosić
można, wjednymzfutorów lisiańskich. Awięc
chyba nie on, ale syn jego Bohdan mógł się
tu rodzić, Kraj ten, lubo stał futorami i pa-
siekami, jakkolwiekbądź był pusty, bo w nim
gniazd gęstszego osiedlenia nie było; nie było
w nim siół, a więc konieczność sama wkładała
niejako na rzplitę obowiązek zasiedlenia go re-
gularną i gęstszą ludnością, a zarazem i opa-
trzenia bezpieczeństwa jego, przez założenie
miejsc obronnych pko najazdom tatarskim.
Tym też widokiem i koniecznością powodowa-
ne zapewne stany rzplitej w 1590 r., jak wi-
dzimy, dozwalają królowi Zygmuntowi LIIL
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tak nazwane „pustynie źa Białą cerkwią—od-
łogiem leżące rozdawać na wieczność osobom
stanu szlacheckiego i zasłużonym krajowi (Vol.
leg. II, str. 318). Jakoż już w 1598 r. posia”
dą horodyszcze L., na mocy przywileju, Wa-
lenty Czermiński „mąż waleczny, jak mówi
Niesiecki, przez lat czternaście, w Moskwie,
w różnych okazyach, zasłużony.* Szeroka to
była posiadłość ta L., bo przywilej nadający
ją Czermińskiemu w takich ją zamyka grani-
cach: „od rzeki Rosi, po Deszków bród, po-
wyżej Targowicy, między rzekami Uhorskim

. Tykiczem, z wierzchu aż do ujścia rzeki, nad
którą las majdanowy Bołkuny, po Talną rze-
kę, między rzekami Talną i drugą nazwaną
Kostia, od wierzchu tych do ujścia, które rze-
ki w Tykiez uhorski wpadają, aż ku Sinej wo-
dzie, od rzeki Roś po Deszków bród, i tąż mię»
dzy rzeką Szpołą, temi rzekami po obudwóch
stronach'* (Sum. archiwum lachowieckiego).
Atoli mieszczanom białocerkiewskim to nada-
nie horodyszcza lisiańskiego Czermińskiemu,
poszło w niesmak, Widzieli oni w tem ujmę
praw właścicielstwa swego do uroczyska, na
którem, jak się skarżyli lustratorom w 1616
r. z dawien „stali pasiekami i do zamku bia-
łocerkiewskiego kunicy po 12 gr. lit. z tychże
pasiek zawsze dawali i dają.* Tymczasem
Czermiński nie wywiązał się z zadania, bo
umarł, nie zasiedliwszy uroczyska. Zadanie to
miał spełnić kto inny. Uroczysko L., po zej-
Sciu QCzermińskiego, nie wiadomo nam jaką
drogą, ale weszło następnie w skład sstwa
orsuńskiego, którego podtenezas starostą był
an Daniłowicz, wojew. ruski. On to dopiero

ną uroczysku L. założył miasto, na mocy przy-
wileju królewskiego z d. 28 czerwca 1622 r.
Zygmunt III przywilejem tym stanowi: „za
prośbą i przyczyną W. Jana Daniłowicza, wo-
Jew. ruskiego, dozwala się temuż osadzić na
uroczysku L. lub Łysianka zwanym miasto,
udźmi dobremi, uczciwemi; przy mieście zaś
Ma stanąć zamek, ku obronie od nieprzyjaciół
zyżą św.;—miastu nadaje się prawo magde-

burskie, „jakie i insze miasta i mka nasze na
krainie mają,'* dając moc zupełną, aby wedle

statutu prawa magdeburskiego sądziło się,
obierało wójta, burmistrza i rajców z pośrod-
a siebie, za wiadomością zamkową, „których
zzamkowy, godnych zobaczywszy, ma po-
wierdzić;: —winnych mają karać podług pra-
Wa;—z win krwawych pozwala się im „„kro-
a (tak), dwa grosze do skrzynki radzie-
„ej a trzeci wójtowi;—porządek wszelki, ja-
w innych miastach, powinni zachowywać,

ae: kupiach, jako iw obronach miejskich:
14 parkany robić i basztami otoczyć się bę-

waj WINNI; ratusz, aby w pośrodku zbudo-
- » l tam się sądzili, i sprawy wszelkie i8 ej sze R , .'€B1 miejskie, aby na nim chowali;—urząd| 
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zamkowy tylko sług zamkowych sądzić ma;-—
apelacye mają być dopuszczane do starosty,
a ten sprawiedliwość nieodwłocznie ma uczy-
nić. Dalej tenże przywilej dozwala mieszcza-
nom L. używać ziera wszelkich przez 24 lata;
rybę poławiać w stawach i rzekach, teraz i po
wysiedzeniu woli tej, pod warunkiem wszakże,
aby każdy bołochowiec (sądzimy, że tu zaszła
myłka: bołochowiec, zamiast bohołowiec; bohołow:
cy, jak to wiemy skądinąd, byli to ludzie, któ-
rzy chodzili na Boh rybę łowić, a w polach
przyległych zwierz gromili), przyszedłszy
z rybą, dawał 10-tą do zamku, a inni „,boło-
chowcy* (bohołowcy) z wszelakiej zdobyczy
zamkowej starszyźnie winni „pokłon,* jak
w innych królewskich zamkach. Po upływie
lat „woli każdy chcący wypalać wódkę, ma
płacić po złotemu od kotła;—każdy mieszaza-
nin obowiązany, pod karą od zwierzchności
zamkowej, mieć dobrą strzelbę, dwa funty pro-
chu i 60 kul; z tym orężem mają, za obwiesz-
czeniem starosty, bez żadnych wymówek, iść
za podstarostą do królewskiego obozu, i do
każdego miejsca, według rozkazowanią. Wol-
no każdemu mieszczaninowi, któremu się nie-
podobało w Lisiance, wyjść gdzieindziej; dom,
majątek przedać, byle nie „obcemu'* i nie „„,ko-
zakowi;* przytem zapłacić „wychodnego'* wój-
tom groszy sześć, a groszy sześć urzędowi zame
kowemu. Żeniąc się zaś i wydając za mąż,
ma zapłacić ,„pojemszczyzny* albo „kunicy*
za dziewkę i wdowę, to co w Steblowie i Kor-
suniu. Targi naznaczają się w poniedziałek
i piątek, na każdy tydzień (Arch. JZR., część
5, t. I, str. 186). Atoli, na to powstanie L,,
mieszczanie białocerkiewscy nie przestawalipo
staremu żalić się i protestować. W 1622 r.
przed lustratorami skarżyli się oni na wojew.
ruskiego (Daniłowicza), że ten ludźmi nowo
przychodzącemi osadza ur. L., zdawna do nich
należące, że ku pożytkowi swemu budę (pota-
szową) postawić raczył, skąd po wszystkiej
Bohatyrowszczyźnie dzieje się wielka krzywda
pasiekom ich i innym pożytkom;—nadto przez
pustoszenie lasów, dla stróży polowej, którą
oni corocznie na tem uroczyszczu, ku ostrze-
żeniu samych siebie i wszystkich włości, od-
bywają, niemałe zagraża niebezpieczeństwo;
albowiem, za spustoszeniem lasów, tejże stróży
polowej „odprawować by oni nie mogli, a to
z pewnych przyczyn, które sobie specyfikują*
(Lustracya z 1622 r.). Jam Daniłowicz, wo-
jewoda ruski, umarł w 1630 r.i sstwo korsuń-
skie, wraz z I., przeszło do żony jego Zofii
z Żółkwi, której w 1631 d. 4 września król
Zygmunt III dozwolił ustąpić sstwo korsuń-
skie i czehryńskie, ze Steblowem, L. i Zwini-
gródką, na rzecz syna jej Stanisława (Arch.
JZR., o horodach, str. 560). Wiadomą jest
tragiczna śmierć tego młodzieńca, który w r.
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1640 będąc wzięty do niewoli w boju z Tata-
rami, przez Kantymira w więzieniu tyrańsko
zamordowany (Niesiecki). Roku 1645 Samuel
Kalinowski otrzymał intromisyą do dóbr L.
z następującemi wsiami: Chyżyńcami, Nozinem,
Ostapinem, Sarażyńcami, Glińskiem, Weresz-

- ezakami, Michalikowem, Markówką, Nesterya-
nową Łuką, Dubiszczami, Myczkami, Smalczy-

kami, Dererynówkąi Chojnową. (Sumar. ar-
chiw. lachow.). Obszar, na którem niedawno
stały białocerkiewskie pasieki, za usiłowania-
mi Damiłowicza, zakwitł teraz 10-stu wioska-
mi. L. też juź wtedy, mnogością swoich mie-
szkańców, jak niemniej ich wojowniczym du-
chem, odznaczać się zaczęła. Jeden z latopiś-
ców powiada, że Tatarzy o sto wiorst nie śmieli
się zbliżyć do niej. Ale o ile odznaczała się

ona rycerską odwagą i wojowniczością swoich
mieszkańców, o tyle i buntowniczym tchnęła
duchem. Jeszcze w 1646, w kwietniu, a więc
na parę miesięcy przed rozpoczęciem się buntu
Chmielnickiego, kozak z L., niejaki Jarema,
schwytany przez władzę, na konfesatach ze-
znał w Haliczu: „że w L. dziewięciu przystą-
piło już do sprzysiężenia.* (Pam. wrem. ko-
mis, t. I, str. 64). Jakoż po pierwszych zwycię-
stwach Chmielnickiego, wneti L. bunt ogarnął.
'R. 1649 stała tu już sotnia kozacka, należąca.
do pułku korsuńskiego, której sotnikiem był
Jacko Hubinenko. Jednakże przed r. 1657 ode-
rwała się od pułku korsuńskiego i utworzyła
osobny pułk lisiański, którego pułkownikiem
był Demko Jakimowicz. Sama zaś L., razem
z Korsuniem (ob.), została oddaną ,,na wojsko-
-wą armatę (artyleryą) (Maksym., Soczynienja
I, str. 687, 691). Za czasów Daniłowicza lu-
dno już było w L., liczne jarmarki ją ożywia-
ły, ai kupcy greccy trzymali w niej sklepy;
ale za doby kozackiej jeszcze tu było nieporó-
wnanie ludniej, gwarniej, gdy, za rozkazem
Chmielnickiego, wszystkie okoliczne włości, dla
snadniejszej obrony i bezpieczeństwa, posku-
piały się były w tak zwane „horody.'* Je-
dnym z takich „horodów* była też i L, Przed-
stawiała się ona dość pokaźnie. Sam „,horod*
obwarowany był potężnie; ulice z tłumem na-
ciśnionych domów miejskich roiły się ludem
bojowym, a po nad miastem aż cztery cerkwie
wychylały swe kopuły. Miasto pyszne ota-
czały sady. Po za miastem ciągnęły się przed-
mieścia. Na jednem z tych przedmieść wy-
budował monaster św. Trójcy setnik lisiański
(zapewne Hubinenko); stał on na wzgórzu oto-
czonem stawami, jakby forteca, w działa u-
zbrojony, przekopem i wałami opasany;—
w 1653 r. patryarcha antiochejski Makary,

- przejeżdżając przez L., monaster ów poświęcił.
Patryarcha ten, wracając z Moskwy, jeszcze

"raz odwiedził L. (Kiew. eparch. wiedom.).
Atoli w rok potem L. została przez wojska  
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polskie zdobytą i spaloną; „,lubo, mówi kroni-
karz, nie należała taka surowość; ale któż na-
tenczas w tumulcie uhamować mógł zagniewa-
nych? podług żołnierskiego przysłowia, że
pies zabity nie kąsa, a co pokój zrodzi, wojna
wygubi'* (Anonim Raczyńskiego, I, str. 208).
Za hetmaństwa Jana Wyhowskiego, gdy pa-
kta hadziackie stanęły, które Ukrainę zjedno-
czyły z Polską, w nagrodę wiernościi „,zasług
znakomitych'* Konstanty Wyhowski, wraz
z żoną Rainą Meszczerynówną, otrzymał od
rzplitej dziedzicznie L. (Vol. leg. IV, str. 303).
Ale dopiero w 1661 r. d. | kwietnia wszedł
on w posiadanie tych dóbr, a mianowicie mka
L., mezka Wodzianik, mezka Murzyniec, Chy-
żyniec, Nahajnej Łuki, Dziedziniec, Weresz-
czaków, Poczapiniec, Skrzypczyniec, Miszków,
Glińskiego Łuki, Jarek, Budyszez, Wodziani-
czek, Czekalówki, Ostaszyniec, Wałków, Ba-
kozyniee, Markówki, Narul wysokich, z przy-
kazaniem posłuszeństwa poddanym (5ummar.
arch. lachow.). Podczas wyprawy króla Ja-
na Kazimierza w 1663 r. za Dniepr, w L. de-
ponowane były armaty wojska polskiego i ma-
gazyny. Mtrzegły ich oddziały wojska kor. i
kozackiego, pod komendą Zielińskiego i pułko-
wnika bracł. Hohola. Tymczasem na nowo
się bunty wszczynają. Warenica i Sulima (u
anonima Raczyńskiego: Wysoczany) „z kijmi,
mówi Jerliez, idą do L., armaty biorą, które
tam stały, a miasto, w którem dużo było kup-
ców greków, rabują'* (II, str. 87). Atoli wy-
prawa zadnieprska się skończyła, i Stefan Czar-
niecki wraca co Śpieszniej na Ukrainę zacho-

dnią, aby bunt powstrzymać. Zadanie to
wszakże było nie łatwe, gdyż pobuntowane
„horody'* pozamykały się i z kolei jedne po
drugich zdobywać należało. W L. Hładki,
pułkownik mirhorodzki, zamknął się; synowiec
Stefana Czarnieckiego, także Stefan, dzielny
i rezolutny jak i stryj jego, z lekkiemi cho-
rągwiami uderza ną miasto, ale gdy się wdzie-
ra na wały odważnie, „w ramię brzydko po-
strzelony** (Anon. Racz., LI, str. 306). Na tę
wieść przybywa stryj jego Stefan Czarniecki,
wojew. kijowski, i już razem z hetmanem Te-
terą oblega L., ale 26 dni straciwszy na dare-
mnem kuszeniu się o zdobycie ,„horodu,'* spro-
wadza w końcu wojsko ,,pod dach,* wysław-
szy gońca (Ciechanowskiego do hana krym-
skiego z prośbą o nadesłanie co rychlej zbroj-
nych na Ukrainę posiłków (List Stefana
Czarnieckiego do hana krym. z obozu pod L.
d. 28 listopada 1664 r. w arch. acheogr. w Ki-
jowie). Ale po zdobyciu Stawiszez przez Czar-
nieckiego bunty cichną i szlachta spłoszona
powraca na Ukrainę, za uniwersałami od hetm.
Tetery dla obrony od kozaków i posłuszeństwa
ze strony poddanych. Lecz Konst. Wyhowskie-
mu tenże hetman Tetera nie chciał wydać ta-
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kowych; owszem zbrojną ręką zawładnął L.,
Wodzianikami, Murzińcami ete., i z nich do-
chody dla siebie pobierał: o co Wyhowscy do
grodu krasnostawskiego w 1665 r. zanieśli
manifest (w zb. Konst. Świdz.), Niebawem
nastają czasy Doroszeńkowe, nieszczęśliwe,
opłakane, w dziejach nazwane „„ruiną,* w któ-
rych Ukraina została—jak się wyraził spół-
cześnik „dla ambicyi płonnych, od własnych
synów, własnym pożogiem na głownię spalo-
na.'* NSamojłowicz, Doroszenko, Suchowijenko,
Haneńko z rąk ją sobie wydzierają Jak
wszystkie ,hórody,* tak i L. nie wiedziała
z kim już trzymać, komu się kłaniać. A tym-
Czasem klęska po klęsce, cios po ciosie uderzał.
Roku 1671 miasto to „cale przypadkowym
ogniem wygorzało* (Akt. hist., Kraków, II,
str. 636). Roku zaś 1674, gdy Hrehory Do-
Troszenko (brat hetmana), pobity przez Rosyan
1 zadnieprzan, schronił się z Tatarami do L.,
mieszkańcy wymordowali Tatarów, a Hreho-
rego Doroszenka wydali Rosyi (Kostomarow:
Ruina, str. 460). Wiedziała L., że za zdradę
0d hetm. Doroszenka nie minie ją pomsta. Ja-
koż tego jeszcze roku na samą wieść, że Ro-
madanowski i Samujłowicz, przed zdążającymi
Pod Czehryn Turkami, bez boju cofnęli się za
hiepr, mieszkańcy lisiańscy w popłochu naj-

Większym, „strachem żal przykrywszy,* jak
Powiąda kronikarz, z rodzinami i mieniem,
Wszyscy co do nogi pierzchnęli za Dniepr, zo-
Stąwiwszy cerkwie i domy swe na urągowisko
1, ustoszenie nieprzyjaciół. Han z mściwym

Oroszenkiem, zastawszy „horod* pustym, zbu-
czył go i spalił. Itak z dawnej L. nie pozo-
stało już ani znaku. Pusto było w L., pusto
d,W okolicy, i tylko w puszczy pobliskiej
ukrywały się rozpierzchłe futorzyska tak na-
wanych „strzelców (striłkow) lisiańskich.*

©.4K0Ż, niezadługo potem, dawni mieszkań-
dy lisiańscy z za Dniepru, gromadnie i choćby
Przebojem nawet, wracali do swoich przed
ai M laty opuszczonych sadyb, do swoich
Je adzonych kątów. Oto co pisze Stanisław
paźOp do króla Jana III ze Lwowa d. 8
dzi 2. 1681 r.* Słyszałem, że lisiańskich lu-
" zebrało się z 800 gospodarzy i przy Dnie-
R e dali potrzebę kompańczykom, i gwałtem

Z68Żli przez Dniepr, i do L. poszli osiadać*
w Grab. Staroż. II, str. 500)... Rewolu-

nosi "e bezrząd i zostawiły dobra bez
k. ACZy; z tej okoliczności skorzystał Jan
Sander Jabłonowski, ssta korsuński (syn

wileż zę hetmana) iw1702 r. wyniósł przy-
rugi Śwmeorporationis; jeden na Zwinigródkę,
posiąw.L., 1 takowe, jako dobra królewskie,
Aion oe akt, centr. kijew. arch. N. 23).
a= Otce wybuchł bunt Samusia. Ten to
musunięty przez Jabłonowskiego z osadz-

w Bohusławiu, zebrał szajkę, zamordował

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 52.
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tamecznego gubernatora, w L. wyrznął szląch-
tę i żydów, a ze słobód osadźców-szlachciców
powypędzał (Kostomarow: Mazepa, str. 170).
Bunt ten atoli przygasł prędko, L. zaczęła
się urządzać. Urząd miejski się odnowił; po
dawnemu z wójta, rajców pzzysiężnych i pi-
sarza ziemskiego się składał. Nawójta obra-
no Dmytra Starego. R. 1714 gubernatorem
był Kopycki (Arch. JZR., część III, t. I, str.
358). Tymczasem sukcesorowie niegdyś Kon-
stantego Wyhowskiego, dziedzicznego dóbr L.
posiadacza, pko Jabłonowskiemu rozpoczynają
proces o nieprawne wcielenie dóbr ich dzie-
dzicznych do sstwa korsuńskiego; proces cią-
gnął się długo, aż nareszcie jeden z sukceso»
rów, Daniel Wyhowski, kąsztelan miński, zy-
skał dekret reinductionis; wwiązany został w do-
bra lisiańskie, ale we dwa lata r. 1720 prze-
dał L. temuż Jabłonowskiemu, staroście kor-
suńskiemu. Dobra L. wtenczas składały się
z miasteczek i wiosek następujących: L., Chy-
żyniec, Nożyniee, Ostapiniec, Szezebaszyniec,
Szanik, Poczapiniec, Sarażyniec, Wereszczaków,
Sokołówki, Michajlików, Markówki, Majda-
nówki, Szesteryniec, Glińskiej Łuki, Budyszcz,
Miszek, Szmalczyniec, Moczybrodu, Wodynek,
Czekałówki, Baliczyniec, Wysokiej Góry
Peszczynej, Steblowa (Sum. arch. lachow.).
W owych czasach zwyczajnym stanem rzeczy
było hajdamactwo. Z sąsiedniej siczy zapo-
roskiej bandy zbójeckie wpadały wciąż na
osiedloną i osiedlającą się podtenczas gorącz-

kowo Ukrainę, i mordy i rabunek rozpoście-
rały. Bliższe okolice L., pokryte lasami, które
się ciągnęły na mil dziesięć bez wioski po dro-
dze, bez karczmy nawet (Kuryer polski), na-
stręczały właśnie tym rabusiom niedościgłe
i bezpieczne schronienia i kryjówki. Owcze-
sne gazety (Kuryer polski i Diario ordinario
d'Ungheria) przepełnione są opisami drobnej
wojny, jaką prowadziły z tymi hultajami ko-
mendy wojsk polskich. Szezególniej lata
1727—31, 37, 38 i 51 odznaczały się zbóje-
ckiemi napadami hajdamaków na L. i jej oko-
lice. Rabowali oni dwory i wioski, ale szcze-
gólniej robili zasadzki po gościńcach na kup-
ców idących z towarami na jarmarki lisiań-
skie. Ale odkąd generał Mier w 1737 roku,
wziąwszy dobra lisiańskie w dzierżawę u księ-
żnej Jabłonowskiej, znaczną partyą wojska
cudzoziemskiego autoramentu rozłożył był
wzdłuż linii nad granicą, ciągnącej się od Bo-
husławia przez L., Umań do Granowa, rozboje
ich znacznie przycichły. Nadto, od czasu do
czasu i regimentarze ukraińscy, uwijając się za
hajdamakami, obierali też L. za główną kwa-
terę lub miejsce obozu swojego. Punkt ten
był dla nich, jak widać ze wszystkiego, ważną
wojskową plącówką, którą, już nie wiemy dla
czego, ówczesne gazety ,szachownicą* nazy-

20
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wały. R. 1737 oddał się dobrowolnie w ręce
komendy polskiej, konsystującej w L., hajda-
maka Kassian, który potem razem z Sawą
Cząłym porządnie tłukł i tępił rabusiów (Ku-
ryer polski). Regimentarzami, którzy usta-
wiczną i czujną straż trzymali w L., byli:
w 1737 r. Maliński, 1743 Nitosławski; w 1749Samuel Ożga, w 1750 Bukowski, Roku zaś
1731 gubernatorem był Mikłaszewski. W 1744
r. niejaki kozak Dawid Zwinigródzki, wziąw-=szy prawo od Rossyi na osadzenie słobód nadWisią i Sieniuchą, wjechawszy kryjomo w gra-
nice polskie, w L. zaczął przemawiać do ludzi,
aby się na jego wynosili słobody — ale przezkozaków lisiańskich schwytany i oddany w rę-ce regimentarza Nitosławskiego (List Nito-sławskiego w zb. Konst, Awidz.). Około 1737
r. Jan Aleksander Jabłonowski, dziedzie L.,już nie żył, a rządziła dobrami wdowa po nim,Teofila z Sieniawskich. W r. 1749 należałaL. już do syna ich Józefa Aleks, Jabłonow-skiego, wojew. nowogródzkiego, ssty buskie-
80, zwinigródzkiego l korsuńskiego, który siępisał: Comes in Lisianka et Zawołocze. Głównąjego rezydencyą były Lachowce naWołyniu,
gdzie utrzymywał dwór z monarchiczną oka-
załością, nadworną milicyą, służbą i etykietą
dworską (ob. o dziwactwach jego ciekawy ar-tykuł z Pamiętników anonima w Kalendarzu
Ungra na r. 1857). Uczony, pisał i drukowałwiele, Dwa razy się żenił; z pierwszej żonyKaroliny Radziwiłłównej miał dwie córki:
Teofilę za Józefem Sapiehą i Annę za Lancko-rońskim; z drugiej Wiktoryi Woronieckiej, sy-
na Augusta Dobrogosta, tak zwanego: „księcia
koząka.'* R. 1757 tenże ks, Józef Aleksander
zjechał do L. i w dzień Narodzenia N. Matki,
w zamku lisiąńskim aprobował fundacyą dawniejszą matki swej w 1733 r. uczynioną dlakościoła 00. franciszkanów, pod tytułem Nie-pokalanego Poczęcia i św. Józefa Oblubieńcaw Lisiance (Załuski, Anecdot. Jablonow., i sum.arch. Lachow.), przeznaczy wszy dla tychże za-konników na utrzymanie 10000 zł. Nadtomiejsce, gdzie stał dawny zamek, darował 00.bazylianom, Inny zaś nowy zamek na innemmiejscu dźwignąć kazał. Był to zamek muro-wany, czterokątny, po którem długi czas po-zostało było jedno piętro, ale to w 1842 zgo-rzało. Z jego planu sytuacyjnego, który ma-my pod ręką, widzimy, że z trzech stronprawie Tykicz go oblewał, z czwartej wał bro-nił przystępu. Ze skrzydłami, w czworobokzbudowany, miał w swym środku dwa piętra;jednę bramę i dwa bastlony po rogach wynio-słe, mogące obraniać z hakownie żelaznych(rodzaj armatek) wszystkie ściany onego zam-ku, sięgając daleko swoimi strzałami; przytemwysoką i dębową palisadą obwiedziony, z bra-

mą drugą drewnianą, także do obrony sposo- 
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bną. Miał wewnątrz do bronienia się znaączn
liczbę kozaków i amunicyi dostatek (Lipoman)
Około tego czasu gubernatorem L. był An
drzej Krzymuski. Ten to gubernator podniós
był znakomicie mezko, które na całą Ukraine
zaczęło się wsławiać swoimi licznie uczęszcza
nemi jarmarkami. W tym celu utrzyraywa:
on dobre zachowanie i z Zaporożcami. Skal.
kowski cytuje list tegoż Krzymuskiego, w któ:
rym zapraszał mołojców  zaporoskich, aby
przyjeżdżali handlować do „Lisiańskiej gu-
bernii;'* winszując zarazem koszowemu Grze-
gorzowi Fedorowi, iż on potrafił swawolne
hultajstwo surowo karać i na wodzy trzymać,
a „stąd panowie polscy*, żyjąc spokojnie, ,.za
niego Pana Boga proszą” (Gliszczyński: Znacz.
Zapor., str. 144). Ale nareszcie nadszedł rok
1168, w którym po całej Ukrainie zgrozą
przejmujące nastąpiły katastrofy,  Szczegól-
niej L., w ciągu okresu tych zdarzeń opłaka-
nych, aż po dwakroć stała, się widownią scen
krwawych. Zeleźniak, zdążając do Humania,
skierował się ku L. Było to na samym po-
czątku powstanią, w czerwcu, Grarnizon li-
siański (niezbyt liczny, bo większa część jego
przyłączyła się do związku barskiego) wystą-
pił z miasta w pole dla spotkania się z kolia-
mi, ale żołnierze zostali rozbici. Wtedy kolie
dokoła otaczają zamek, ale gdy się kuszą o je-
80 zdobycie daremnie, gubernatorowi Dobrzyń -
skiemu ręczą, że jeżeli się podda, to jemu i
oblężonym życie  darują. Dobrzyński, czy
zawierzając ich słowu, czy pozbawiony załogi,
nie był w możności się obronić, — poddał się,a kolie do zamku wpadłszyi miasta, niepomnina przyrzeczenie, rzeź rozpoczynają. Święto-
kradzkie sceny w kościele ks. franciszkanów
dostatecznie są znane; na chórze powieszono
razem franciszkanina, żyda i psa, z wiadomym
napisem. . Pierwszą ofiarą rzezi padł o. Modest
Kitarski, franciszkanin. Reszta zakonnej bra-
ci schroniła się była do wsi pobliskiej Wo-
dzianik, ale i tam wpadają kolie i zamordowu-
ją 00. Franciszka Grondzkiego i Cypryana
Szafarkiewicza. Jeden tylko gwardyan o.Hiacynt Pawłowski, jakby eudem, z ich rąk
ujść zdołał. Nareszcie, po dokonanych licznie
mordach na szlachcie, żydach i majętniejszychwłościanach, Żeleźniak wyrusza dalej ku Hu.
maniowi. Ale w tejże L., po tej pierwszej
katastrofie, nastąpiła druga podobna i co wię-
cej, że już po stłumionej zupełnie, jak się zda-
wało, koliszczyźnie. Oto w tymże roku, poschwytaniu hersztów rzęzi humańskiej, to jestwywiezieniu za Dniepr Żeleźniaka a stracenin
w Serbach Gonty, w jesieni wybucha nowy
bunt, pod wodzą watażki Buhaja, w okolicach
L. W L. przebywał wtedy komisarz Chiczew-
ski, który zjechał tu był z dóbr wołyńskich
ks, Jabłonowskiego dla obejrzenia po świeżym
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buncie włości lisiańskiej, oraz zabrania z niej
intrat i zawiezienia ich księciu. Przybył
z nim razem i gwardyan Hiacynt Pawłowski,
szczęśliwie, jak to widzieliśmy, z pierwszej
rzezi ocalały. Tymczasem, niespodzianie, Bu-
haj przyciąga pod L. ze swoimi koliami i wpa-
da na zamek, który, niedawno spustoszony, bez
załogi i bez bojowych rynsztunków, nie był
się w stanie obronić. Powtórzyły się sceny
niedawnych okrucieństw. Na Chiczewskiego
kolie włożyli siodło, siadali na niego, a potem
spisąmi zakłóli; ks, gwardyana Pawłowskiego
niemniej z wyszukanemi mękami zamordowali.
Padli też ofiarą: Krasnosielski, Czerkwiński,
Kozyrska i Drozdowiczowa. Wierzbieki i
więtojański, ukrywszy się, ocaleli. Tych,

którzy się schowali na dachy, na ostrzu pik
zrzucali; tłumnie wbiegających w pokój muro-
wany, przy kuchni, eo do nogi wykłóli, i ró-
źnemi narzędziami żelaznemi wyrznęli; a tak
ten pokój krwią został zlany, i Ściany zmo-
czone, Że jeszcze w 1779 r., mówi Lipoman,
rew ta, aż po okna, zabieloną być nie mogła.
Na drugiem piętrze, przy samem wejściu ze
wschodami do sali, przy drzwiach, ściana krwią
zbryzgana (znać, że uciekający, dosięgniony
Spisą, tam przybity został) w tymże 1779 r.
Wyraźnie widzieć się dawała. Skarbi piwni-
cę książęcą zrabowano ze szczętem. Działo się
to przed adwentem, w listopadzie 1768 r. Tak
hasyciwszy się krwią i rabunkiem, ciż kolie
nareszcie z L. wychodzą, ale gdy we wsi Pa-
Pużyńcąch na noc we dworze bezpiecznie się
rozlokowali, niespodzianie wpada na nich Ma-
Shuszewski z nadwornymi kozakami humań-
Skimi i rozbija ze szezętem. Tak się zakoń-
czył nowy bunt, który, przytłumiony w po-
Czątkach, tylko się jednej L. dał we znaki
(ródła: Excerptum ex  Deeretu Lisaniensis
reż Qonventus Franciscanorum, nunc Lisą-
'ensem pąrochialem Eoclesiam, rkpsm; i Opi-
ei powtórnego buntu, wszczętego przez wa-
wa” Buhaja,w jesieni 1768 zniesionego we
= Papużyńcach przez wojsko nadworne,
jAR R. 1775 gubernatorem L, był nie-
U Mei Zawrocki (Arch, JZR., część 6, t.

ście -- 185). Podług taryfy z 1078 r. w mie-
sy najdowało się 457 domów. Józef Aleks.

- Jabłonowski, wojew. nowogródzki, dziedzie
tażRo” konfederacyą barską znacznym
jeństwo x, po jej upadku, złożywszy dosto-
umarł ENY. osiadł w Lipsku, gdzie

ietaiei 77 r. 'Tamże ufundował on dotąd
GE e. towarzystwo: Jablonowskische Societdt
więkanać ui -% któregokomitet składają po
sytetn ) częsci profesorowie lipskiego uniwer-
ie tz z smierci jego, L. spadła na córkę
ż ja ży nę Sapieżynę, krajczynię w. ks. lit.

siadanię go wiemy, w r. 1720 przeszła w po-
ana Aleks, ks, Jabłonowskiego, na  
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mocy sprzedaży jej temuż przez Daniela Wy»
howskiego, kaszt. mińskiego, ale w swoim cza-
sie inni Wyhowscy zaskarżyli byli tę sprze-
daż, jako ńieprawną, i wydali pozwy; to więć
posłużyło w następnym czasie innym już,
późniejszym Wyhowskim, do odezwania się na
nowo z swojemi do tych dóbr prawami, które
nareszcie w r. 1777 odstąpili hetm. Fr. Ksaw.
Braniekiemu, a ten w końcu przez ugodę ż ks.
Sapieżyną stał się tych dóbr właścicielem.
Branicki w dobrach lisiańskich osiedlił dużo
szląchty czynszowej, która, pod kierunkiem
braci Kaleńskich, skłonna do burd, wiele na
sejmikąch żytomierskich dokazywała (Korresp.
kraj. Stan. Aug. z lat 1788 do 1791, str. 55).
Na początku zaś tego wieku tenże het. Brani-
eki odprzedał L. Józefowi Ignacemu Korwin
Morzkowskiemu, staroście miłkowskiemu. Ko-
Ściół tutejszy z klasztorem ks, franciszkanów,
zburzony podczas koliszczyzny, w 1792 r. był
z drzewa odbudowany. Oto c0 o nim księga
archidiak, kijow. podaje: ,,Kościół w L. w 1802
r. pod tytułem Niepokalanego Poczęcia; przy
nim klasztor franciszkanów. Grwardyan o.
Joachim Majewski. W r. 1804 kościół tenże
parafialny pod rządem ks. franciszkanów; ma
rocznego dochodu złt. 2000, zabezpieczonych
na całem mieście L. R. 1819 kościół w L.
drewniany ks. franciszkanów; kolatorowie: Jó-
zefa z Morzkowskich ks. Jabłonowska i mąż
jej ks. Karol Jabłonowski. Księża: Łukasz
Horyszewski, Mikołaj Zarzycki, Felicyan Do-
mański. W tej parafii kaplica w Steblowie
u Onufrego Hołowińskiego marszałka; w Kor-
suniu druga; w Ryżanówcee trzecia u Andrzeja
Obrębskiego; w Wodzianikach murowana u
Szczęsnego Rościszewskiego; we wsi Onufry-
jowej murowana u graffa Adama Bierzyńskie-
go.'* Dziedziczką L. była wtedy Józefa z Morz-
kowskich ks. Karolowa Jabłonowska. Główna
jej rezydencya była w Sokulczy. Pani ta
ufundowała w L. dom przytułku „dla 12 ko-
biet i mężczyzn chorych, dla tyluż dziewcząt
ubogich i starców z dóbr lisiańskich,' tak ka-
tolików jak i prawosławnych „na cześć wspa-
niałomyślnego monarchy Aleksandra I.* Na
domu tym był napis: „Szpital Aleksandra bło-
gosławionego. Czuwa on nad nieszczęśliwymi*
(Rozm. literackie r. 1827, Warszawa, II, str.
219—220). Za rządów ks, Józefy Jabłonow-
skiej, na miejscu drewnianego kościołka, chy-
lącego się do upadku, zą staraniem kś, franci -
szkanów, przy pomocy parafian, rozpoczęto mu-
rować nowy, który w 1820 r. dokończony
a w 1826 poświęcony. W kościele słynie cu-
dami obraz Ś. Antoniego Padewskiego. Po
zejściu ks. Jabłonowskiej dostała się L. siostrze
jej Cecylii ks. Radziwiłłowej (u której jako
nauczyciel jej syna Wilhelma bawił tu 1839
r. Duchiński), ą od tej do syna jej ks, Wilhel-
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ma. Po r. 1863 majętność ta została skonii-
skowaną i rozdarowaną: mko L. rodzinie Ka-
znakowych. R. 1860 kosztem ks. Wilhelma
Radziwiłła, hr. Adama Bierzyńskiego, a sta-

- raniem dzisiejszego proboszcza księdza Juliana
Kniazia zostały dodane dwie wieże w koście-
le. W samym kościele pamiątkowe dwie mar-
murowane tablice; pierwsza poświęcona pamię-
ci ks. Jana Pajączkowskiego, ostatniego fran-
ciszkana; druga Emilii z Borejków Hołowiń-
skiej, niegdyś Hermana Hołowińskiego żony,
zmarłej 19 stycznia 1841 r. Od połowy XVII
wieku L. posiadała swój monaster Swiato-Tro-
icki, niegdyś czerńców, potem bazyliański.
Już wyżej była mowa, iż założycielem jego
był sotnik lisiański (podobno Hubinenko). R.
1662 król Jan Kazimierz monaster uposażył
w dobra, a król Michał w 1670 r. to uposaże-
nie potwierdził, Ale podczas tak zw. „Ruiny
Tatarzy wpadli tu z Doroszenkiem, i cerkiew
i monaster spalili;i—w zwaliskach długi czas
złoczyńcy się ukrywali. Nareszcie w 1729 r.
Jan Aleks. ks. Jabłonowski do tych ruder, pu-
stkami stojących, bazylianów wprowadził i
wiecznym funduszem darował im pewną sło-
bodę. Ńuperiorem został o. Kuncewicz. Ba-
zylianie jakiś czas cieszyli się pokojem i zaży-
wali nadanych przywilejów; atoli potem zo-
stali oni stąd wypędzeni przez nieunitów, i do-
piero po latach kilku znowu do swego powró-
cili klasztoru. Klasztor jeszcze się więcej
wzbogacił, bo dziedzie ks. Józef Aleks. Jabło-
nowski, wojew. nowogródzki, przyłożył się
wiele do ich dobrobytu, osobną fundacyą na
nowo opatrzył: słobodę darowaną im przez oj-
ca swego przywrócił; na pobudowanie zaś no-
wego klasztoru starego zamku posadę i budyn=
ki przeznaczył. Ale niedługo bazylianie z tych
darów korzystali, Podczas koliszczyzny, jak
to już wiemy, klasztor został spustoszony a su-
periora ks. Bajewskiego i ks. Jozafata Grłem-
bockiego, ludzie klasztorni od Śmierci ocalili.
Nieunici znowu się tu wprowadzili i dopiero
w 1775 r. przez ugodę dobrowolną klasztor
bazylianom odstąpili. Tak ten klasztor prze-
trwał aż do swojej kasaty (ob. Kiews. Eparch.
Wiedom. 1872, str. 224 i 483 i Oczerk istor.
bazylianskoho ordena w Trudach kijews. du-
ehown. Akad. 1871, luty, str. 191). W odle-
głości 5 wiorst od mezka L. na północ znajdują
się wały, idące równolegle, oddalone jeden od
drugiego od 3 do 4 sążni, i przeciągając się
na 10 wiorst przestrzeni, wkraczają w powiat
kaniowski. Również niedaleko L. wielki
okop, wzmocniony rowem, około 10 wiorst
okręgu. Sądzą, że sięga czasów Batorego;
bądźcobądź należy on do wielkich opasań, ja-
kie widzimy przy Trechtymirowie, w Hrub-
sku koło Chodorkowa i w Motreninie. Blisko
tych okopów las Dobry deń, niby to pod nim 
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na dobry dzień kozacy oddział polski rozbili.
Naturalista Rzączyński, piszący w 1742 r., po-
wiada, że podczas wojny tureckiej stąda dzi-
kich koni, ze stepów chersońskich nagnane,
koło L. widywano (Auctuar. hist. natur. 1742).
Koło Gniłego Tykicza w L. znajdują się zdro-
jowiska wody żelaznej, z której urządzonym
byćby mógł (a nawet był kiedyś przez dr.
Brodowskiego) zakład kąpielowy. Obecnie L.
liczy mieszkańców włościan przeszło 3800, ży-
dów 2300; innych mieszk. 350. Parafią kato-
licka składa się w ogóle z 900 głów; w liczbie
tej trzecia część z drobnej szlachty. Filią ma

w Steblowie; kaplice w Ryżanówce i Bahwie.
Do parafii katol. L. należą wsie prywatne:
Daszakówka, Chiżyńce, Czemeryskie, Jabło-
nówka, Bużanka, Żabianka, Czyżówka, Snia-
teżyńce, Kuczkówka, Pisąrówka (hr. And. Po-
tockiego), Szczerbaszyńce (Lerchego), Szende-
rówka, Komorówka (Czosnowskiej), Suchojny,
Siedliszcze, Taraszczańska Huta, Taraszcza,
Kwitki, Dacki (Łopuchina), Sydorówka (Tur-
cewicza), Poczapińce (Czetwerykowa), Bu-
dyszcze (Tyszkowskiego), Szestyrzyńce (Zale-
skiego), Murzyńce (Hampera), Rosochowatka,
Stara Buda (Sieleckiego), Pawłówka (Borow-
skich), Jankówka (Tworkiewicza), Krączków-
ka (Kozakowskiego), (rnilec (Branickiego),
Szczęsnówka, Dąbrówka (Łyseńki), Orły, Zu*
rzyńce (Protopopowa), Jabłonówka Steblow-
ską (Wojnarowskiego), Berezówka (Lubomir-
skiego), Chyłki, Skrzepczyńce (Berengowicza),
Sklemińce, Ryzyna (Newlińskiej), Kobyląki
(Ostrorogowa), Bahwa (Czarkowskiej), Steblów
(Panszyna), Papużyńce (Szuwąłowa); prócz
tego: Kamionka Czarna, Jurpol, Ochotówka,
Monastyrek są skarbowe; Rypki, Pohybląk,
Rohi, Szubienne, Bosówka, Kamienny bród,
Frankówka, Rydkoduby należą do Udiełów,
a Ryżanówka jest kolokacyą. (o się tycze
fabryk to w L. egzystuje gorzelnia, własność
gen. Kaznakowa, ma 1 kocioł parowy, dysty-
lator Pistoryusza, przerabia rocznie 34000 pu-
dów zboża, otrzymuje 14000 wiader spirytusu
za cenę 53000 rs.; zatradnia 12 robotników.
Dobra L. przed konfiskatą obejmowały 19303
dzies, ziemi, Edward Rulikowski.

Lisianka, rz., ob, Zysianka.
Lisianki 1.) kol., pow. nieszawski, gm.

Ruszkowo, par. Połajewo; w 1827 r. 4 dm., 27
mk. 2.) Ł., kol., pow. włocławski, gm. i par.
Lubień. 3.) L., wś, pow. niesząwski, gm.
Służewo, par. Straszewo; w 1827 r. 2 dm,,
10 mk.

Lisiatyckie Łęgi, ob. Zęgi L. i
Lisiatycze, wś w pow. pińskim, w gm. Sta-

wek, nad rzeczką wpadającą do Jasiołdy, ma
osad 14, grunta lekkie, 148 mk., własność Pu-
słowskiego. A. Jelski,

Lisiatycze (al. Zysiatycze, po rus. Zysiaty*
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czł), wś, pow. stryjski, o 12 kil. na pła, wsch.
od sądu powiat. w Stryju, 5 kil. na płd. wsch.
od. st, kolej, i urzędu poczt. w Wolicy. Na płn.
zach. leżą Pietniczany, na płd, zach. Pukieni-
ce, na płd. Chodowice, na wsch. Kawczykąt
1 Teysarów, na płn, wsch. Derszów (2 ostatnie
wsie w pow. żydaczowskim). Płd. wsch. na-
rożnik wsi przepływa Stryj od płd. zachodu
z Chodowic, na płn. wsch. do Kawczykąta.
W środku obszaru leżą zabudowania wiejskie
(277 do 279 m.) L. Dolne (doliszne) i Górne
(horiszne); w płd. stronie część wsi Łęgi Li-
siatyckie. Na płn. zach. od zabudowań wiej-
skich las Dąbrowa, na wsch. od niego niwa
Chatyszcze. Stronę płn. zajmuje podmokłe pa-
stwisko Kiertyna (ob.). Zachodni koniec ob-
szaru, las Dąbrowę, przerzyna kolej Albrechta
i gościńiec. Własn. więk, ma roli or. 504, łąk
i ogr. 64, pastw. 4, lasu 266 mr.; własn.
mniej. roli or. 1756, łąk i ogr. 1084, pastw.
617 mr. W r. 1880 było 1724 mk. w gminie,
60 ma obszarze dwor. (obrz. gr. katol.). Par.
gr.-katol. w L. Górnych, dek, stryjskim, ar-
chidyec. lwowskiej. Należą do niej Pietnicza-
ny i Pukienice. We wsi jest szkoła etatowa
l-klas. i dwie cerkwie w L. Dolnych i Gór-
nych. Za czasów polskich należała wś do dóbr
koronnych w ziemi przemyskiej. Według lu-
strącyi z r. 1768 były L. jako dzierżawa w po-
siądaniu Ludwika Pocieja, strażnika w. ks.
litews. i Wiktoryi z Potockich, z prow. 10748
złp. 28 gr., z czego kwarta 2687 żłp. 7 gr.
Po śmierci Pocieja otrzymał tę dzierżawę 1771
r. Józef Mierzejewski, wojski podolski, i posia-
dał ją aż do zajęcia przez rząd austryacki
w r. 1794. Przy licytacyi 22 sierpnia r. 1817
nabył wieś Bernard Zerboni za 281,400 zł. m.
k, Por. Hurko. Lu. Dz.

Lisia Wólka, wś, pów. radzyński, gm. Li-
sią Wólka, par. Bezwola. W 1827 r. 95 dm.,
382 mk.; obecnie 84 dm., 468 mk., 657 mr.
obszaru. Gmina L. graniczy z gm. Suchowola,
Milanów, Sobótka, Brzozowy Kąt, Żelizna i
Biała, ma 5250 mk. i 18829 mr. obszaru, sąd
SM. okr. IV w Biały, urząd gm. we wsi Bez-
wola, od pow. i st. poczt. w Radzyniu 12 i pół
wiorst odległy. W skład gminy wchodzą:
Bezwola, Bojanówka, Dąbrowa, Fijałki, Gra-
biówka, Górne, Lisiawólka, Okalew, Siedla-=
nów, Sosnówka, Stasinów, Ustrzesz, Wilczy-
sko, Wohyń, W.-wójtostwó, Wymyśle, Zbuli-
tów-Mały i Zbulitów-Wielki. Br. Ch.
„Lisica 1.) wś, pow. gostyński, par. Gosty-

Min, gm. Skrzany. Ma 6 dm., mk. 196, ziemi
lekkiej żytniej mr. 200; w tej wśi znajduje się
browar piwa bawarskiego, który produkuje
rocznie za rs. 18000 i zatrudnia stale 3 robo-
tników. 2.) Ł., os. leśra, pow. koniński, gm.
« Par, Tuliszków, leży na płd. od Konina
0 16 wiorst. W. W.  
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Lisica, pot. górski, także Czerwonym zwany,
wypływa na obszarze gm. Jaworowa, w pow.
kosowskim, na wschodniej granicy tejże gmi-
ry, z połonin Sokólskiego grzbietu; płynie na
zach. u północnych stóp góry Stojanowa Wib-
czenki (766 m.), już to leśnym parowem, już
też łąkami jaworowskiemi, i uchodzi w Jawo-
rowie do Rybnicy z praw. brzegu. Zabiera
kilka strug górskich bezimiennych. Długość
biegu 4 kil. Br. G.

Lisice 1.) wś i folw., pow. sochaczewski,
gm. Seroki, par. Pawłowice, o 10 w. od Gro-
dziska. W 1827 r. wś rząd., 12 dm., 144 mk.
Folw. L. ma rozl. mr. 292: gruntą ornei ogr.
mr. 238, łąk mr. 41, pastw. mr. 1, wody mr.
2, lasu mr. 9, nieuż. i place mr. 6, bud. mur,
2, ź drzewa 1; płodozmian 6-polowy. Wś L.
osąd 15, z grun. mr. 61. 2.) Ł., wś i folw.,
powiat kolski, gmina Karszew, parafia Pie-
czew (Łaski, Lib. ben. II, 438); odl. od Koła
wiorst 25; wieś dm. 21, mk. 272; folwark dm.
6, mk. 151. W 1827 r. 14 dm., 160 mk,
Por. Krzewo. 3.) L., wś, pow. sierpecki, gm.
Lisewo, par. Bórzewo, odl. 9 w. od Sierpca:
ma obszaru 275 mr. włośc. i 260 mr. folw.;
202 mk., 13 dm, 4.) L., wś włośc. tamże po-
łożona, par. Kurowo, zajmuje 10 mr. włośc.,
37 mk., 3 bud. mieszkalne, Według Towarz.
Kred. Ziems, folw. L. rozległy mr. 252: grun-
ta orne i ogr. mr. 178, łąk mr. 27, pastw. mr.
10, lasu mr. 28, nieuż. i place mr. 9, bud.
mur. 3, z drzewa 3. WŚ L. osad 6, z gruntem
mr. 10. Br. Ch.

Lisice 1.) folw. pryw., pow. wilejski, o 54
w. Od m. powiat. Wilejki, 1 okr. adm., przy
byłej drodze poczt. z Wilna do Mińska, 1 dm.,
5 mk., własność Snitki (1866). 2.) L., wś
włośc., nad jez. Lisicą, pow. wilejski, o 74 w.
od m. Wilejki, 11 dm., 149 mk. (w tem 69
katol.), gm. łuczajska, 3 okr. adm. 3.) L.,
wś pryw., pow. dzisieński, o 36 w. od Dzisny,
I okr. adm., 5 dm., 60 mk. katól. (1866).

Lisice, grupa domów na obszarze dwor.
Spas, pow. staromiejski,

Lisicza bałka, wś, pow. zwinogródzki, par.
prawoósł. Petrykówka, o 5 w. na wsch. od Pe-
trykówki, nad strumieniem Lisiczą bałką, do
Wysi uchodzącą; 650 mk,, 1062 dzies. rozl.

Lisicza bałka, rz., uchodzi do Wysi w pow.
zwinogrodzkim. E. R.

Lisiczańsk, m. nad rz. Dońcem w gub. eka-
terynosławskiej, pow. bachmucki; ma fabryki
żelaza, kopalnie węgla, st. dr. żel, donieckiej.
Kopalnie węgla odkryte w r. 1790 i dotąd
przez rząd eksploatowane, dostarczają rocznie
500000 pud. Stacya poczt. L. leży o 36 w.
na płn.-zach. od st, kol, żel. donieckiej tegoż
nazwiska. Zenon Bartoszewicz.

Lisićze, wś, pow. ostrogski, o 17 w. na
wschód od Ostroga, należała do Ostrogskich,
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potem Jabłonowskich. Antoni Jabłonowski,
kaszt. poznański, odprzedał ją kilku dziedzi-
com, z których Chylescy innych spłacili i o-

_ becnie posiadają L. Wś ta leży na równinie,
z zachodu i północy lasem otoczona. Grospo-
darstwo wzorowe, 2000 owiec czystej krwi.
Gleba czarnoziem 5-tej klasy. Włościanie za-
możni. Por. Kurasz. Z, Róż.

Lisiczki, mały folwarczek w pow. ihumeń-
skim nad rz, Citewką, należał do dom. Skryl,
dziedzictwa Janiszewskich, w r. 1878 nabyty
przez włościan Matusewiczów, ma obszaru 240
mr., gleba i łąki dobre, okr. police, puchowicki.

Lisiczyn, wś i gmina, pow. sieński, dobra
dziedziczne Chomińskich, położone na granicy
pow. sieńskiego, blisko Chołopienicz (pow. bo-
rysowski); ziemi używalnej 887 a nieużytków
68 dzies. dz.

Lisiczyno, wś rząd., pow. oszmiański, 2
okr. adm., 25 w. od Oszmiany, 7 dm., mk. 31,
z tego 2 prawosł,, 29 katol. (1866).

Lisi dół, nazywało się kiedyś wzgórze przy
wsi Wierzchucinie w pow. lęborskim. R. 1279

stanowiło granicę wsi, do pp. cystersek w Żar-
nówcu należącej. Od tej góry szły granice da-
lej przez strugę Zbychownicę. Ob. Perlbach,
Pommer. Urkundenbuch. Kś. F.

Lisie, ob. Zdsze.
Lisie, nazwa grupy chat włościańskich, we

wsi Modlniczce, w pow. krakowskim, Br. G.
Lisiec 1.) Wielki, wś i kol, nad strugą Po-

krzywnieą, pow. koniński, gm. Stare Miasto,
par. L. Wielki, odl. od Konina w. 9, od szosy
kaliskiej w. 3'/,, ma powierzchni 1109 mr.,
Indności męż. 192, kob. 206, razem 398, grunt
szczerkowaty. Posiada kościół paraf. i szkołę
element. katol. Z Lib. benef. Łaskiego dowia-
dujemy się, że wś L. była królewską i stąd
Zygmunt I wzniósł w r. 1521 r. kościół ma-
łych rozmiarów, modrzewiowy, z wieżyczką,
Po przyłączeniu sąsiednich wiosek jako to:
Liśca Małego, Zdżar i Bicza ustanowiono pro-
boszcza i kościół lisiecki stał się parafialnym.
Do r. 1840 L. należał do dóbr skarbowych i
"był wydzierżawiany przez rząd, następnie
przeszedł na własność Apolinarego i Alfreda
braci Schuppe, a od tych ostatnich przeszedł
na własność Ś. p. Antoniego Komierowskiego,
który, sprzedawszy las, grunta z pod takowego
rozkolonizował. Kościołek, ulegając z biegiem
czasu rozmaitym katastrofom, istnieje do dziś
w pierwotnym swym kształcie, oprócz wie-
życzki, która, nie mogąc się oprzeć dłużej dzia-
łaniu czasu, jako grożąca zawaleniem, roze-
braną być musiała, Włościanie parafii L., wi-
dząc chylący się do upadku stary cztero-wie-
kowy kościołek, postanowili swoim kosztem
wznieść nowy murowany kościół, a uzyskaw-
szy na to pozwolenie, przystąpili do budowy.
W 1878 r. założono kamień węgielny pod ta- 
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kowy, Obecnie kościół nowy jest już na ukoń*
czeniu. Do parafii L. należą następujące wsie:
L. Wielki, L. Mały, L. Nowy, Zdżary, Bicz,
Tomaszew, Kazimierów, Zgoda i Ostatki; lu-
dność parafii wynosi 1500 dusz. Łaski, Lib.
ben. 242, 272. 2.) L. Mały, wś nad rz. Pową, *
pow. koniński, gm. Stare Miasto, par. L, Wiele
ki. Leży na południe Konina o w. 7, ma po-
wierzchni 979 mr. a mk. 340; grunt szczer-
kowaty. 3.) IL. Mowy, kol. nad rz. Pową,
pow. koniński, gm. Stare Miasto, par. L. Wiel-
ki. Leży o 7'/, w. na płd. od Konina, ma po-
wierzchni 400 mr., grunt szczerkowaty. Por.
Konin, Kościelna wieś, Krągola, Kiszewy. J. Ch.

Lisiec, os. wiejska w pow. rzeczyckim, nad
Prypecią, naprzeciw jez. Orzechówki, przy
drodze wiodącej ze wsi Drunki do folw. Kożu-
szki, ma dymów 6. A. Jelski.

Lisieck, folw. w pow. pińskim, własność
Świerzyńskich, ma obszaru przeszło 679 mr.

Lisiecki powiat, mylnie, właściwie liski,
ob. Zżsko,

Lisie jamy 1.) os. leśna, pow. kutnowski,
gm. Krzyżanówek, par. Łęki (Łaski, Lib. ben.
II 489). Należy do wsi Siemienic. 2.) L.,
folw., pow. garwoliński, gm. Sobolew, par.
Korytnica (ob.). 3.) L., os., pow. konecki,
gm. Miedzierza, par. Grzymałków, odl. 21 w.
od Końskich, 9 dm., 68 mk., 144 mr. ziemi
włośc. i3mr. rządowe. 4.) Ł., pow. szczu-
czyński, gm. Przestrzele, par. Rajgród,

Lisiejamy (po rus. Zyst Jamy) 1.) wś
w powiecie cieszanowskim, 12 kil. na połu-
dnie od Cieszanowa, 3 kil. na płd.-wschód od
sądu powiatowego i urzędu pocztowego w Lu-
baczowie. Na północ leży Ostrowiec, na płn.- -
wsch. Młodów, na wschód Basznia (część wsi
Borowej góry), Krowica hołodowskai Krowi-
Ga sama, na południe Dąbrowa szczutkowska i
'S$zezutków, na zachód Opaka i Lubaczów.
Wzdłuż granicy zachodniej płynie Lubaczów-
ka od płn. na płd. Płn. wsch. część obszaru
przepływa pot. Zawaądówka od płd. wsch. na
płn. zach. Zabudowania wiejskie są rozrzuco-
ne i tworzą grupy: Michalczy, Misztale, Niw-
ki, Wójtowszczyzna, Flisy i Mazury, W części
płd. zach. leży: las Bór. Lesisty jest także na-
rożnik płd.; wznosi się tutaj wzgórze Flisy do
251 mr. Własność więk. tutaj i w Ostrowcu
ma roli or. 307, łąk i ogr. 73, pastw. 34, lasu
617 mr.; własn. mniej, roli or. 1051, łąk i
ogr. 801, pastw. 377, lasu | mr. W r. 1880
było 369 mk. w gm. (522 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr.-katol.), Par. rzym. i gr.-kat. w Lu-
baczowie. Za czasów polskich należała wś do
dóbr koronnych w pow. lubaczowskim a woje-
wództwie bełzkiem. Rząd austryacki sprzedał
Ją Wraz z innemi w r. 1818. 2.) L., mieszka-
nie gajowego na obsz. dwor. Kłodno, w pow.
żółkiewskim. 3.) L., lesiste wzgórze, 257 m.
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wys., w płn. stronie Leszcezatowa w pow. 80-
kalskim. 4.) L., pole i pastwiska w płd.
stronie Jarczowiec w pow. złoczowskim. Por.
Hrebelka. Lu. Dz.

Lisie jamy, ob. Maszyce nad Prądnikiem,
Lisie jamy, niem. Zisstyami, włośc. wś do

Szklanej huty, pow. kartuski,
Lisiejówka, mylnie Zesiejówka, wś przy

ujściu Wierchowej do Żerdzia, pow. winnieki,
par. i okr. pol. Strzyżówka, Ma 122 dm,,
cerkiew; gleba czarnoziem, miejscami glinka
1 piasek, grunta płaskie; dwors. 1028 dzies.,
włośc. 719 dz. 'Należała do Józefa Waśkiewie
cza, dziś Popowskich.

Lisie Kąty al. Zisie Kątki, niem, Vosswinkel,
właściwie Fuchswinkel, dok. Fosswinkel, włość.
wś, pow. grudziąski. Obszaru obejmuje mórg
2290, bud. 51, dm. 22, kat. 7, ew. 169. Parafia
Mokre, szkoła w miejscu, poczta Grudziądz.
Wieś L. od dawna istniała na obszarze dóbr
białochowskich. O pierwszem jej założeniu nie
wiemy. Wydawana była osadnikom na czynsz.
R. 1776 liczono włók w L. 21, które 10-ciu
gburom na lat 12 w dzierżawę wydzielone by-
ły za rocznym czynszem 40 fl. Także i folw.
pański tu istniał, były łąki około 4 włók obej-
mujące, młyn wodny i karczma. R. 1779 po-
siąda młyn tutejszy wdowa Block, po niej syn
Jan Block. R. 1802 major von Klinggriit, dzie-
dzie dóbr białochowskich, wydał 10-ciu gbu-
tom i jednemu chałupnikowi nowy kontrakt
dzierżawy na tę wieś, który rząd pruski po-
twierdził w r. 1834. R. 1849 pewne zwózki
zboża, które gburzy od dawna czynić byli zo-
owiązani do dworu, zamieniono na kwotę

pieniężną, licząc każdą zwózkę po 20 sgr. Inne
olężary i czynsze także zamienione zostały r.
1852 na amortyzacyjną rentę. Emfiteuci tutejsi
zdawna bywali niemcy. Ob. Frólich, Gesch. des
reises Graudenz, str. 38 i 341.
Lisienia, rzeczka, dopływ jez. Lubań.
Lisienica, dok. Zysenitz, struga na pograni-

Szu ziemi bytowskiej i Prus wschodnich. Bie»
rze początek w jeziorze pod wsią Kamionką,
płynie w kierunku półn. okolicą lesistą przez
drugie bezimienne jezioro, tworząc granicę pow.
atuskiego i bytowskiego; mija następnie bity
gakt „kartusko-bytowski. Naprzeciwko wsi
>molniki opuszcza Prusy zach., zwracając się
"a zachód, W Pomeranii płynie przez okolice
Przewążnie lesiste i piaszczyste, mija wsie: Bu-
0Wo, Rokitki, Gliśnicę, poczem łączy się z Lu-

4. „Około r. 13860 Micosz Czerteke, a po
AMikołaj Swarzewicz, panowie z Jasienia,
PYwłaszczyli sobie las i łąki nad Lisienicą;
oJdnak krzyżacki przytwierdził te łąki
23 owidlina, Długość biegu L. wynosi około
*1 pół mili. Ob, Odpisy Dregera, ręk. w arch.

eplinie, Kś. FP.
iSieniec |.) wś, pow. koniński, gm. i par. 
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Rzgów. Leży o 14, w. na zachód od Konina,
od rz. Warty w. 2; ma powierzchni 121 mr., 61
mk., grunt żytni, zimny. 2.) Ł., folw. i os,
włość., pow. częstochowski, gm. Grabówka,
par. Częstochowa. Leży ną lewo od drogi z Czę-
stochowy do Kłobucka. Folw. ma 4 dm., 15
mk., 837 mr.; os. włość. 4 dm., 165 mk., 49
mr. ziemi, Br. Ch.

Lisiew, według Tow. Kred. Ziems., wśi
folw., pow. rawski, par. Biała, o 8 w. od Ra-
wy. Folw. ma 716 mr. rozl., wś 4 os. i 25 mr.
rozl. A. Pal.

Lisiewice al. Zdsowice, wś, pow. łowiecki, gm.
Dąbkowice, par. Chruślin, odl. od Łowicza 12,
od Uhruślina w. 3. W 1881 r. dm. 45, katol,
357, a ziemi włość. mr. 1252. Os. 51 klasy Iej.
W 1864 r. mr. 1319 anieużytków mr. 156, os.
52, ludności 348. Lib. benef, Łaskiego nazywa
ja Lyssovycze. Ulrych von Werdum, szukając
prymasa Prażmowskiego, z Łyszkowice przybył
do ILisowie, wsi należącej do arcybiskupa.

Lisiewicze, wś. wlość,, pow. wilejski, o 85
w. odm. Wilejki, 5okr. adm., gm. Sitce, 12 dm,,
72 mk. (1866 r.).

Lisiewo, ob. Zżsewo. -
Lisiewo, wś, pow. płoński, gm. Kuchary,

par. Płońsk, odl. o 8 wr. od Płońska, ma wia-
trak, 37 dm., 208mk,, 285 mr. gruntu, 45 nieuż.

Lisi Kąt, przys. do Chmielnika, pow. rze-
szowski, leży na płn. od Chmielnika; folw.i
kilka domów pod lasem.

Lisikąt, ob. Gniewskie pole,
Łisikierz, wś i folw., pow. łukowski, gm.

Mysłów, par. Wilczyska. W 1827 r. 14 dm.,
105 mk.; obecnie 16 dm., 296 mk., 30 os., 399
mr. obszaru. Folw. miał 1866r. 1159 mr. roli,
Por. Bystrzyca i Krupa,

- Lisin (?), por. Jelnica.
Lisina, może też Ziścina, dok, Zissina, Lys=

tina, nazywał się kiedyś bór, na Pomorzu zach.,
obecnie zniemczonem, leżący. R. 1268 należał
do cystersów w Bukowie.

Lisińce, wś nad bezimiennym dopływeu
rzeki Ikopotu, pow. zasławski, gm, i par. Bu-
towce, ma cerkiew drewnianą; własność Dyo-
nizego Lasoty. X. M. O.

Lisiny 1.) folw., pow.lipnowski, gm. Osów-
ka, par. Czernikowo, odl. o 15 w. od Lipna,
ma ldm., 4 mk., 7 mg. gruntu. 2.) Ł., wś ifolw.,
pow. rypiński, gm. i par. Rogowo, odl. 016 w.
od Rypina, ma 135 dm., 141 mk., 312mr. grun.,
32 nieuż, Według Tow. Kred. Ziem. folw. L.
rozległy m. 427, grunta or. i ogrody m. 259,
łak m. 16, pastw. m. 35, wody m. 15, lasu m.
60, zarośli m. 30, nieuż. i place m. 12, budowli
z drzewa 9, pokłady torfu, jezioro; wś L. os. 14,
z gruntem m, 33, 3.) L.. wś, pow. rypiński,

gm. Wompielsk, par. Radziki, odl. o 11 wr. od
Rypina; 5 dm., 50 mk., 12 mr. gruntu. 4.) L.,
por. Dąbrowa, pow. mławski (I. 928).
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Lisiny, 1.) folw., pow. ostrzeszowski, 5 dm.,
61 mk., należy do dom, igm. Mroczenia. 2.) L.
słupsłcie, folw., pow. ostrzeszowski, 8 dm., 50
mk.; hależy do wsi i gm. Zmyślonej słup-
skiej. M.

Lisiny 1.) niem, Zżssini, włość, wś, pow. tu-
cholski, w piaszczystej i lesistej okolicy, przy
granicy pow. świeckiego, śród puszczy tu-
cholskiej. Obszaru liczy mr. 684, bud. 38, dm.
14, kat. 90. Parafia, szkoła i poczta w Sliwi-
cach. Za polskich czasów L. zwały się pustko-
wiem i należały do star. tucholskiego; w lustr.
tegoż star. z r. 1664 czytamy: L., pustkowia-
nie dają czynszu zł. 30. Nadto dowiadujemy
się z tejże lustr., że Lisiny stanowiły osobny
dział strażniczy wielkiej puszczy tucholskiej
ito w części jej zaborskiej, Straż urzędową
puszczy i barci lisińskiej zobowiązani byli po-
dług przepisanego porządku odbywać. Ob. Od-
pisy przywil. tucholskich w Belnie, str. 9 i 15.
2.) L., niem. Zischin, o8., pow. świecki, w oko-
licy lesistej, przy granicy pow. tucholskiego,
obszaru liczy mr, 418, bud. 21, dm. 11, katol.
64, ewan. 38; par. Drzycim, szkoła Lniano, po:
czta Szklana huta. Kś. F.

Lisiogon, niem. Fuchsschwanz, wś, pow. byd-
goski; 3 dm., 29 mk., wszyscy ewan., 5 analf.,
poczta ist, kol. żel. w Bydgoszczy o 10 kil.;
o 1 kil. od kanału bydgoskiego.

Lisionki, folw., pow. inowrocławski, 1 dm.,
7 mk., należy do dom, i gm. Kijewic.

Lisionki, niem, Zżssonken, os. do Sokolej gó-
ry, pow. brodnicki, w okolicy lesistej, bud. 3,
dm. I, katol, 10, ewan. 5. Par. Pluskowąsy,
szkoła Grałezewo, poczta Grolub. Ks. F.

Lisk, wś i folw., pow. lipnowski, gm. Szpe-
tal, par. Chełmica, odl. o 10 w. od Lipna, ma
9dm., 94 mk., 303 mr. gruntu, 300 nieużyt.
Folw. należy do dóbr Chełmica wielka.

Liska, ob. Ziszka.
Liska Nowosiółka, ob. Nowoszółki Liskie,
Liska-ŚSchaaken (niem.), wś, pow. krolewiec-

ki, ze stacyą poczt.
Liskau (niem.), ob. Żyskowo,

*, Liskauer Vorwerk (niem.), folw. do Ornon-
towic, pow. pszczyński (według Knie. U Trie-
sta go niema).
Liskawica, góra w grzbiecie górskim, Czore

tką zwanym, w Karpatach wschodnich, na ob-
szarze gm. Pasiecznej, w pow. nadwórniańskim,
tuż po półn. zach. stronie tejże wsi, pod 423
wsch. dłg.g. F., a 48934' 45” płn.sz.g. Grzbiet
Czortka poczyna się szczytem Szczyworysem
(1078m.) na obszarze Porohów pad Bystrzycą
sołotwińską i ciągnie się od półn, zach. na
połd. wschód po szezyt Czortkę (1259 m.),
gdzie rozdziela się na dwa ramiona, północne
z szczytami Czorcinem (1178 m.), Liskawicą,
i południowe, oba sięgające po dolinę rzeki By-
strzycy nadworniańskiej. Ramię górskie, w któ-  
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rem się wznosi L., oddziela dolinę potoku Czor-
cina (od połd.) od doliny Buchtowca (od półn.).
Wznosi się 1031 m. npm. Na półn. wsch. od L.
wznosi się ostatni czubek tego grzbietu gór-
skiego, Sokołowiec (800 m.), przy ujściu.Buch-
towea do Bystrzycy nadw. Br. 4.

Liskefluss (niem.), ob. Zdszki i Mileicha,
Liski 1.) pustkowie, pow. sieradzki, gm.

Klonowa, par. Uników, odl. od Sieradza w. 31;
ob. Klonowa. 2) L., wś, pow. hrubieszowski,
gm.i par. Horodło (gr. obrz. Kopytów). Wr.
1827 30 dm., 208 mk.

Liski 1.), wś, pow. sokalski, 24km. na zach.
od Sokala, 15 km. na płn. zach. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Bełzie. Na płn. wsch. leży
Kościaszyn, na wsch, Huleze, na płd. wsch.
Zmiatyn, na płd. Przewodów; płn. zach. część
przypiera do Królestwa Polskiego (do Nowo-
siółek pokropiwnych). Wody z płn. części ob-
szaru płyną na płn. wsch. za pośrednictwem
kilku strug małych, z których powstaje pot.
Kryniczki (al. Sulimówka), zwany w dalszym
biegu Warężanką, dopływ Bugu. Z płd. obsza-
ru płynie kilka strug małych na płd., do pot.
Kamienia, płynącego wzdłuż granicy płd. od
wsch. na zach., a wpadającego w Królestwie
do Huczwi, dopływu Bugu. W środkowej czę-
ści obszaru leżą zabudowania wiejskie. Na płd.
od nich wznosi się najwyższy punkt we wsi,
wzgórze Liski, na niwie Zagumienki, do 279 m.
We wsch. stronie obszaru leży las Krasny dąb
(na mapie Kummersberga mylnie Krasnym do-
łem zwany). W stronie zach. leży Długi las ze
szczytem Koropówka, 254 m. wys. Własn. więk.
ma ro. or. 335, łąk i og. 57, pastw. 13, la. 539;
własn. mniej. r. o. 814, ł.io. 181, pa. 20 mr.
Grunt jest po części torfowaty W r. 1880 było
570 mk, w gm., 85 na obsz, dwor. (obrz. grec.
katol. zwyjątkiem kilkudziesięciu rzym. katol.).
|Par. rzym. katol. w Zniatyniu, grec. katol. w
miejscu, dek, waręski, dyec. przemyską. Do par.
należą Kościaszyn i Przewodów. We wsi jest
cerkiew, dwór i szkoła etat. jednokl. Są tu
ślady dawnych mogiłek, dziś pozaorywanych a
na polach tutejszych wyorywano dość często
naczynia gliniane, przedmioty krzemienne i me-
talowe. W muzeum im. Dzieduszyckich we
Liwowie jest piękna siekiera krzemienna, znale-
ziona tutaj r. 1878. Jest ona 14 etm. długa, 6
ctm, szeroka a 4 ctm. gruba, i ma ostrze nader
ostre. 2.) L., wś wpow. kołomyjskim, 15 km.
na płn. od sądu powiat. w Kołomyi, tuż na wsch.
od urzędu poczt. w Korszowie. Na płn. leży
Zukocin, na wsch. Kamionka Wielka, na płd.
Kamionka Mała, na zach. Korszów. Wzdłuż
granicy płd, płynie pot. Dobrowódka (ob.) al.
Kołomyjka (ob.) od zach. na wsch. Na płn. od
Dobrowódki płynie pot. Turka, dopływ Prutu,
od płn. zach. na płd. wsch., a jeszcze dalej na
płn. pot, Korszawa, dopływ Czerniawy, od-płd-
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wsch, na płn. zach. Zabudowania wiejskie leżą
ną przestrzeni między Turką a Korszawą, bliżej
granicy zach. Przez wieś idzie kolej lwowsko-
czerniowiecka od płd. zach. na płn. wsch.i
przebiega pot. Turkę. Własn. więk. ma ro. or.
74, łąki ogr. 52,pa. 14, lasu 1082; własn. mniej,
ro. or. 422, ł.io. 188, pa. 14 mr. W r. 1880
było 848 mk. w gminie, obrz. grec. katol. Par.
grec. katol. w miejscu, dek, żukowski, archidyec.
lwowska. We wsi jest cerkiew pod wezw. św.
Mikołaja i szk. jednokl. nieetatowa, młyn pa-
rowyi gorzelnia. Par. Korszów. Lud. Dz.

Liski, ob. Zyskż i Liszki,
Liski, niem. Zyssken, dok. Lyszken, wś, pow.

Jańsborski, na prusko-luterskich Mazurach, przez
ludność polską założona i trzymana. Istniała
już r. 1471. R. 15389 posiada samych polskieh
mieszkańców. Ob. Kętrz. Ludność, polska w Pru:
siech, str. 433. Par. Jańsbork (LII, 440).

Liski, st. p.i st. dr. żel. woronesko-rostow-
skiej, pow. bobrowski gub. woroneskiej,

Liski, potok górski, nastaje w obr. gm. Mo-
stów, w pow. jabłonkowskim, z połączenia
dwóch strug źródlanych leśnych. Płynie wkie-
runku północnym przez wschodni obszar Mo-
stów, następnie zrasza obszar Jabłonkowa, mia:
nowicie osady Uszy i Dolne Liski, poniżej któ-
rych uchodzi z lew. brz. do Olszy (Olzy). Dłu-
gość biegu 4 kil. i pół. Br. G

Liski, las w płd.-zach. stronie Kornalowie,
pow. samborski.

Liskie Nowosiółki, ob. Nowosiółki DL.
Lisko (2 ską Posadą), właściwiej Zesko,msto

powiatowe na prawym brzegu Sanu, przy kolei
przemysko-łupkowskiej i gościńcu z Sanoka do
Baligroda. Prócz tego gościńca wychodzi z mia-
stą jeszcze gościniec na wschód do Chyrowa.
L. leży w okolicy górzystej, na wzgórzu 316
m. npm. a od strony południowej ma lesistą gó-
rę QCzulmin, 578 mt. bezwzględnej wysokości,
gdzie się znajduje godna widzenia skała, zwana
amieniem pod Liskiem, W L. znajduje się

Wzpaniały kościół rzym. katol., murowany ra-
Usz, murowana cerkiew grec. katol. i wielkie
stare „zamczysko, obrócone na pomieszczenie
urzędów, gdyż po pożarach w r. 1785 było ma.
o użytecznem do mieszkania. Miasto zajmuje
5 mr. obszaru i liczy 3415 mk., z których

997 wyznaje religią rzym. katol., 442 gr. kat.
a 1976 izrael. Niegdyś było obronnem miastem.
Celarius (Descriptio Polon. 1659 str. 337) na-
zywa je obronnem warowniami a Starowolski
gą ia, że mieszczanie, obawiając się napa-
ae, tatarskich, z każdym rokiem utwierdzali
awa Rok 1704 zadał stanowczą klęskę
lastu, po której się nie podniosło, bo według

zapiski śród? s żab :np w Libri copulatorum tamtejszej cerkwi,

= sierpnia, potem opanowali zamek i w nim
ymalisię do 28' tegoż+mca, poczem zamek

pag. 6, zajęli je Szwedzi bez wystrzału 
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i miasto zrabowali i tak spalili, że tylko dwie
cerkwie ocalały. Potem nastąpiło morowe po-
wietrze, które zabrało 94 chrześcian i 303 ży-
dów. Teraz brudne, przepełnione pospólstwem
żydowskiem miasto, ma e, k. starostwoiurzędy
z niem połączone, radę powiatową, pocztę, te-
legraf, szkołę czteroklasową męską, wydział
towarzystwa kred. ziem., kasę pożyczkową gm.
z kapitałem 3148 zł. w. a. i fundusz ubogich
niewiadomej fundacyi, posiadający cztery mr.
rolii 1650 zł. w. a. kapitału. W L. znajduje
się także sąd powiatowy, apteka i mieszka le-
karz pow. Majątku nie posiada to msto żadne-
go, a wszelkie potrzeby pokrywa z opłat tar-
gowych i poboru dodatków do podatków i po-
datku konsumcyjnego. Jarmarki, szezególniej
na bydło, odbywają się 3 lutego i w poniedzia-
łek po niedzieli Rogate, a co czwartek targi ty-
godniowe. Dawniej były także fabryki siarki
i witryolu (Stupnicki, Greogr. Galicyi), teraz
jest wielka potażarnia (Tatomir, Geogr. Galie.).
Kto założył Lisko niewiadomo; w r. 1550 było
dziedzicznem Piotra Kmity woj. krak, Zyg-
munć August wydał miastu w tym roku dwa
przywileje, w jednym potwierdził dwa jarmarki
i dodał trzeci na święto Oczyszczenią P. Maryi,
w drugim dozwolił mieszez. handlu wszelkiemi
towarami, uwalniając ich zarazem od wszelkich

ceł, grobelnego, mostowego i targowego, z wy-
jątkiem cła pogranicznego. Później było Lisko
dziedzictwem Stadniekich, Z r. 1594 posiada cer-
kiewgr. kat. dokument, wskazujący, że najżar-
liwsi przeciwnicy kościoła rzym. katol, i zwo-
lennicy reformatorów, chociaż w celu nakłonie-
nia ludu do nowego wyznania zamykali kościoły
rzym. katol., to cerkwie prawosławne zostawiali
w spokoju; Stanisław na Zmigrodzie Stadnicki,
sławny reformator i awanturnik, wystawił bo-
wiem następujący dyplom: „Ja Stanisław ze
Zmigroda dziedzie na Lisku, wiadomo czynię
komu o tem wiedzieć potrzeba, żem przedał po-
postwo w mieście Lisku Wasylowi popowi y
potomkom jego za sumę złotych sto moneto
Polską y Liczbą ze wszystkiemi pożytki, Polmi,
Rolami, Łąkami, Sadzawkami, z starodawna do
tego Popostwa należącemi, którego Popostwa
temu y Potomkom Jego wolno będzie używać;
wolno mu go też będzie przedać, darować, prze-
frymarczyć alias z dozwoleniem Pańskim albo
Potomkom Jego; żadnych z tego popostwa nie
będzie oddawać prócz tylko czynszu dorocznego
groszy 16, od inszych wszelkich tak mieskich
iako i mesznego wolen będzie; pożytki albo do-
chody wszystkie, którekolwiek należą do tego
popostwa jak z Miasta, z Przedmieścia jako y
ze wsi inszych to iest Hurobon y Posady będzie
wolno temu Popowi wybirać wedle starodaw-
nego zwyczaju jako przedtym dawali, nie de-
negując nie tem temu przywiliowi; który ma
tenże Pop sławnej Pamięci nieboszczyka Pana
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Stanisława Kmity; od posług wszelkich tak zam-
kowych jako y mieskich tenże pop wolen, któ-
ry to przerzeczony Wasyl pop ma rządzić obie-
ma cerkwiami tak w mieście Lisku jako y na
Przedmieściu, do którego Popostwa y Summy
wyższy mianowany na pońomne lata utwierdzam
tym przywilejem; dla lepszej pamięci Pieczęć
swoją przykładam y ręką się swoją własną
podpisuję, 138. Martij w Lisku w poniedziałek
przed niedzielą Głuchą Anno Dei 1594. Stani-
sław Stadnicki ze Źmigroda, Aleksander Stad-
nicki W. W., Andrzej Samuel ze Zmigroda
Stadnieki.'* (Podług odpisu w szematyzmie
duch. dyec.gr. kat, przem. zr. 1881, odpisanego
z urzędowej kopii wcale niedbale sporządzonej
w r. 1799.) Po zniszczeniu miasta przez Szwe-
dów 1704r. nie podnosiłosię, dlatego August I1I
w r. 1744 zaprowadził czteryjarmarki. W owym
czasie przeszło Lisko wianem za Teresą ze
Stadniekich żoną Józ. hr. Ossolińskiego chorą-
żego w.k. w dom Ossolińskich. Teraz pos.
więk. jest własnością KHdm. hr. Krasiekiego.
Pos, więk. wynosi obszaru 98 m. roli i 555 mr.
lasu; pos. mn. 718 m. roli, 45 m. łąk i ogr.,
1712 m. past. O założeniu pierwszem parafii nie
mamy żadnych wiadomości. Wspominają ją
pierwszy raz akta biskupie w r. 1603; ale w r
1539 zamienił Piotr Kmita z Wiśnicza, woj. kr.
starosta. przemyski i spiski, probostwo liskie
na prepozyturę z czterema mansyonarzami a w
r. 1580 zapisał przełożonemu kolegiaty Stani-
sław Herburt kasztelan lwowski, jako opiekun
Stanisławs Stadniekiego burgrabi krak., wieś
Jankowce i różne dziesięciny w celu utrzyma-
nia dwóch księży: kaznodziei i kierownika
szkoły. Oprócz kościoła par. był jeszcze w Li-
sku kościół św. Ducha i dwie prebendy: św. An-
ny utworzona przez Mieleckich w XVII w.
i św. Jana Chrzciciela, założona przez Jana Stad-
niekiego woj. wołyń. r. 1718. Teraźniejszy
wspaniały kościół murowany zbudowany z0-
stał w r. 1539. Parafia należy do dyec. prze-
myskiej dek. leskiego, ma dołączone Bernicho-
wą dolnąiB.górną, Glinne, część Hużela, Jan-
kowce, Łączki, Łukawicę, Manasterzec, Posadę
liską, Postołów, Wolę postołowską, Weremień,
Wujskie i Załuż. Ludność całej parafii 1818
rzym katol. Par. grec. kat. składa się z czie-
rech dawnych probostw, z których dwa połą-
czono w r. 1594, a resztę około r. 1800. Obej-
muje Posadę liską, Weremień, Jankowce z cer-
kwią drewnianą, Hużele, Ruczki i Glinne, Ca-
ła ludność grec. katol. 1707 osób (dyec. przem,
dek. liski). Miasto otaczają od północy Liska
posada, od zachodu po za Sanem Hużele, od
wschodu Glinne a od południa lasy. Leska po-
sąda wysunięta na północ graniczy na północ
z Wolą postołowską a na wschód z Jankowcami.

Powiat Lisko ma 18.277 kw. miryam, (32.93
kw. mil), 74118 mk., rozdziel. na 154 os. a 156 
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gm. katastralnych. W obrębie starostwa są
cztery sądy pow. w Lisku, Ustrzykach dolnych,
w Lutowiskach i Baligrodzie. Te trzy miejseo-
wości są miasteczkami. od względem obszaru
zajmuje pow. trzecie miejsce, albowiem większy
obszar ma najprzód pow. kosowski, potem na-
dwórniański; pod względem ludności jest śred-
nio zamieszkałym, wypada bowiem 3883 mk.
na milę kw. (70.4 na kim. kw.). Zalegając góry
na źródłowisku Sanu tj. góry śred. wys., jest
pow. w połowie obszaru pokryty lasem i pastw.
położonemi na obszarach górskich, resztę zaj-
mują role przeważnie żytnie i owsiane i łąki,
Stosunek rozkładu ziemi urodzajnej jest nastę-
pujący: ornych gruntów 70454 mr. (pos, więk.
13065 ra., pos. m. 57389), łąk i ogrodów 11983
(pos. w. 1820, mn. 10163), mr. pastw. 27120
(pos. więk. 2634, mn. 24486), mr. lasów 48428
(pos. więk. 33524, mn. 14904). Cała prze-
strzeń użyt.: 157985. Mieszkańcy w części za-
chodniej po góry działowe Sanu i Dniestru,
około Baligroda, należą do rodu Czuchońców,
zwanych także Lemkami lub Kurtakami albo
Rusnakami, w części wschodniej koło Ustrzyk
i Lutowisk jest ludność napływowa, osadzona
po XIV stuleciu na prawie wołoskiem, prze-
ważnie pochodząca od istotnych Wołochów, ©0-
fających się przed Tatarami, lub Rusinów ucho-

dzących z tegoż samego powodu z części Rusi
| więcej na te napady narażonych. Pow. L. gra-
niczy na zachód z sanockim, na północ z bir-
czańskim, na wschód ze staromiejskim i tur-
cząńskim a na południe z Węgrami. Mac.

Lisko (po rus, Zysko) 1.) wś, pow. kamionee-
ki, 22 km, na płd. wsch. od Kamionki Strumi-
sowej, 13 km, na płd. zach. od sądu pow.w Bus-
ku, 6 km. na płn. od najbliższej stacyi kolejo-
w Zadwórzu, tuź na płd. od urzędu poczt. wMi-
latynie nowym, Na wsch. leżą Kędzierzawce,
na płd. Nowosiółki liskie, na zach Ubinie, na
płn. zach. Niesłuchów. Wzdłuż granicy płd. -
płynie pot. Dumny, dopływ Pełtwi. W płd.
zach, kończynie tworzy on mały staw, z które-
go wypłynąwszy płynie na wsch. do Kędzie-
rzawiec, Z płn. strony obszaru płyną małe
strugi od płn, zach. na płd. wsch. i wpadają
w Kędzierzawcach do pot. Dumnego. W płd.
stronie obszaru, na lew. b. pot. Dumnego, leżą
zabudowania wiejskie; na płn. od nich cegiel-
nia, a jeszcze dalej na płn. folw. lisecki, Zach,
stronę obszaru zajmuje las. Na płn. wsch.
wznosi się punkt jeden do 253 m. Własn. więk.
ma ro. or. 528, łąk i og.77, pastw, 27, lasu 79;
własn. mniej, ro. or. 364, ł. io. 112, pastw. 12
mr. W r. 1880 było 454 mk. w gm., 55 na
obsz. dwor. (226 obrz. rzym. kątol., resztagrec,
katol.). Par. rzym. katol. w Milatynie nowym,
grec. katol. w Nowosiółkach liskich. We wsi
jest szkoła fil.i kasa pożycz. z kapitałem 482
zł. w. a. 2.) L., ob. Czernilawa, Lud. Dz.
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Lisków, wś, folw., os. prob., pow. turecki,
gm. Strzałków, par. Lisków (Łaski, lib. ben. II,
62); odl. od Turku w. 28 ipół. Kościół par. po-
siada drewniany, z XVIII w. Ma 67 dm. i 665
mk. Folw. dm. 2, mk.6; trzy os. dm. 2, mk, 24;
os. prob. dm. 2, mk. 1l. W 1827 r. było tu 64
dm.i 448 mk. Wieś L. była dawniej własno-
ścią kolleg. jezuitów w Kaliszu; dawniej nawet
oprócz proboszcza miejscowego mieszkali w L.
kś. jezuici jako zarządzający dobrami jezuickie-
mi; potem własność Biernackich. L. par. dek.
turecki 3627 dusz. Według Tow. Kred. Ziem-
folw. L. al. Zielonów z wsiami L., Zychów,
Sierzchów, kolonią Wygoda i Budy Liskowskie,
rozległy m, 1441, grunta orne i ogrody m. 347;
łąk m. 73, pastw. m. 164, lasu m.818, nieużyt.
1 place m. 39, bud. mur. 1, z drzewa 9. Dobra
L., Żychów, Zakrzyn i Annopol mają 2400 m.
rozl, (1530 lasu).
Liskow, ob. Ziszkow, Liszkowk (Łuż.).
Liskowa, węg. ZLiszkofólva, Liszkóva, wś,

słowacka, w hr, liptowskiem (Węgry), w pow.
rożeńskim, w dystrykcie dolno-liptowskim, na
wschód od Rożania, przy gościńcu liptowskim
1 drodze żel. bogumińsko-koszyckiej, w dolinie
Wagu, na prawym jego brzegu, u połud. stóp
Chocza, stanowiącego zachodnie kończyny pa-
sma tatrzańskiego. Wzniesienie wsi 489 m. npm.
(szt, gen.). Dm. 143, mk. 1544; obszar wynosi
28503 sążni kw. katastr. (1880). W miejscu
wznosi się starożytny kościół p. w. Przemienie
nią Pańskiego, zbudowany r. 1650. Metryki za-
czynają się r. 1697. Według szem, dyec. spi-
skiej z r. 1878 miała parafia dusz rzym. katol.
1375, prot. 218, nieun. 195, żydów 5, razem
193. Protestanci (augs. wyzn). należą do gm.

prot. w Rożeniu. Szkoła lud. kat. i prot. Sąd
Pow., urząd podat. i st. p. w Rożeniu. Jest tu
u podnóża góry Mnich godna widzenia jaskinia,
pf L. Loczy: ,,Die Liszkovaer Hoehle'*, Peszt,

Liśkowa, wś w pow. słuckim, w gm. kle-
Klej, nad rz. Suszanką, o milę na płd, od mia-
steczka Klecka, w glebie żytniej położona; ma
Osad 32, miejscowość bezleśna. A. Jelski.
Liskowate 1.) wś, pow. dobromilski, o 14
m. na płd. zach. od sądu pow. i urzędu poczt,
s Dobromilu, 5 km. na płn. zach, od najbliższej
„AGyi kolej, w Krościenku. Na płn. zach, le-
ży Jureczkowa, na płu. Kwaszenina, na wsch.
gPaszanką, na płd. wsch. Wolica, na płd.
wachdolne, na płd. zach. Łodyna i Leszczo-
zsah. (3 ostatnie wsie w pow. liskim). Wody
RE ego obszaru płyną na płd, wsch. do Strwią-

ać A pośrednictwem pot. Karaszyna, nastają-
m4 lesie Karąszynie (ob.)i pot. Łodyny,
SIĘGA Ywającego zach. część obszaru. Do Kara-
zach wpada od praw. b. pot., płynący od płn.
zabudowpłd. wscli. W dolinie tego potoku leżą

owania wiejskie. W stronie płd. zach, le- 
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ży las Wolańska Kiczera. Płd. jego część wzno-
si się swym szczytem do 632 m. Na granity
wsch. wznosi się w płd. części lasu Karaszyna
wzgórze Krzemień do 615 m. Własn. więk.
(rządowa) ma ro. or. 27, łąk i og. 2, pastw, 7,
lasu 1256: własn. mniej, ro. or. 1738, ł.i 0.198,
pastw. 295, lasu 138 mr. W r. 1880 było 1088
mk. w gm., 5 na obsz. dwor. (obrz, grec. katol.).
Parafia rzymskc-katol. w Jasienin, grec.-katol.
w miejscu, dek, ustrzycki, dyec. przemyska.
We wsi jest cerkiew. Według zapisków wizy-
tatora z r. 1782, była erekcya od króla Zyg-

munta na łan pola z r. 1564, potwierdzona
przez Władysława IV w r. 1638. Inna hramo-
ta na łan pola pochodziła od Jana III z r. 1691.
Za czasów polskich należała wś do dóbr koron,
w stwie przemys. Rząd austr. przyłączył ją

w r. 1787 do klucza dobromilskiego. Należy
ona obecnie do okr. gospod. Berehy. Rozmaito-
ści zr. 1886 (Nr. 23 str. 186) podają wiado-
mość, że we wsi osiedlili się dawnemi czasy
tatarscy osadnicy, że od nich ma pochodzić ro-
dzina Hakłaków i że między ludem krążą po-
dania odnośne do tych czasów. 2.) L., os. w
Dorze, pew. nadwórniański, Lu. Dz.
Liskowce al. Ześkowce, wś, pow. uszycki,

gm. Gruszka,par. Stara Uszyca, nad rz. Źwań-
czykiem, 376 mk., ziemi włośc. 320, dwor. 886
dzies., dm.56. Cerkiew Wniebowzięcia N. M.P.
posiada 47 dz. ziemi. Dawniej dziedzictwo gen.
Witta, dziś Karaszewiczów. "Dr. M
Liskowec, po węg. Zeskocz, wś whr. ziem-

neńskiem (Zemplin Węg.), kościół parafial, kat.,
uprawa roli, 241 mk. H. M.

Liskowiec, 1.) Zeskowiec, wś, pow. frydec-
ki na Szlązku austr., rozl. mr. 1251, ludn. 1000.
Jest tu kościół katol. fil. par. Frydek. 2.) L.
al. Spachow, niem. Spachendorf, wś, pow. be-
neszowski, 1670 mk. 5.) Ł., Zaskowiec, niem.
Markersdor/, wś, pow. witkowski na Szląsku
austr., 469 mk. F. 8.

Liskowiec, Ziskowetz, przys. gm. Storożyń»
ca, w pow. storożynieckim. ciaakEcZk:

Liskowiec, znaczne wzgórze, w obr. gm.
Stroniowie, w pow. przemyskim, na północ od
wsi, tuż nad północną jej granicą z gm. Tysz-
kowie, pod 40” 34 30” wsch, dłg. g. F. a 49?
42 28 płn. sz. g., wzn. 313 m. npm. Br. G.

Liskowiec, pot., wypływa u połudn. stóp
góry Liskowca (497 m.) w obr. gm. Broszko-
wiec, w pow. storożynieckim; płynie na połud.
przez łąki broszkowieckie, następnie przez ob-
szar. Storożyńca i w Storożyńcu uchodzi z lew.
brz. do Seretu. Długość biegu niemal 6kil. Por.
Krywa, góra. Br. G.
Liskowskie Budy, ob. Budy.
Lisna, wś. i folw., pow. skierniewicki, gm.

Doleck, par. Jeruzal. W 1827 r. 9 dm., 72 mk.
Lisna, ob. Marklissa.
Lisna, rzeczka górska, wytryska w Karpa»
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tach wschodnich, w ich dziale skolsko-delatyń-
skim, z pod północno-wschodnich stoków pasma
Gorganu ilemskiego, ze źródeł leśnych, na
połudn. zach. obszarze gm. Ilemni w pow. do-
lińskim. Zrazu płynie na półn. wsch., potem na
wschód górską doliną leśną, opływając od zach.
i półn. górę Kruhłą (1081 m.), a od połud. gó-
ry Komarak (1190 m.) i Rozko'iska (1060 m.).
Uchodzi z lew. brz. do Ilemki (ob.). Długość
biegu 6kil. Br. G.

Lisna, ob. UDorć,
Lisne, ob. Zdsno.
Lisnej, niem. Zoeschney, wś, pow. kładzki,

par. Lewin.
Lisnewyczi, Zisnowyczt (rus.), ob. Ześnio-

wice.

_ Liśnica, potok górski, wytryska wobr. gm.
Brenny, w pow. skoczowskim, w Beskidach
zach., nieopodal granicy Szląska austr. z Gali-
cyą, ze źródeł leśnych. Płynie doliną górską
w kierunku półn. przez obsz. Brenny. Od wsch.
zawiera dolinę potoku połogie wzgórze Starym
Groniem zwane z czubkiem 797 m. npm. wys.
liczącym, Od zach. zaś wznoszą się szczyty be-
skidzkie, jak Malinka (809 m.), Gronik (662 m.),
Orłowa (766 m.) i Równica (883 m.). W doli
nie tego pot. legły grupy chat należące do wsi
Brenny, jak Stawy, Wawrzynka, Swiniarka,
Kępkowa i Krzuwonek, Po 9 kil. biegu łączy
się we wsi Brennie z pr. brz. z pot, Polczanym,
tworząc rz. górską Brenicę, prawy dopływ Wi-
sły. Pędzi kilka młynów i traczów. Źródła le-
żą na wys. 700 m., ujście 410 m, npm.

Liśniewo, niem. Zissnau, dobra szlach., pow.
wejherowski, na swarzewskiej kępie, nad brze-
giem Baltyku, o 3i */, mili od Wejherowa. Ob-
szaru włók 22 (169. 21 hektarów); katol. 38,
ewan. 6, dm.4. Parafia i szkoła Strzelno, pocz,
Puck, Posiadacz Otto Timreek. Około r. 1400
rządziła się wś prawem staropolskiem. Na woj-
nę dostarczałą krzyżakom jednegó zbrojnego.
Liśniewo, ob. Zyśniewo.
Liśnik 1.) duży, wś, pow. janowski gub. lu-

belskiej, gm. i par. Gościeradów, obecnie wcie-
lona do rozległych dóbr gościeradowskich. Os.
włośc. 68, dm. 73, mk. 547, ziemi włośc. mr.
614, oraz folw. 400 mr., a na nim dm. 2, bud.
4. Cegielnia dworska. L. leży przy drodze bi-
tej z Kraśnika do Annopola, nad Tuczynem,
który w L. przyjmuje Zimnowodę i pod Jani-
szowem wpada do Wisły. Grrunta gliniaste lecz
urodzajne, łąki dobre, rybny staw rzeczny. L.
jest os. starożytną, dawniej zwał się Leśnik
i w XVI w. do Otwinowskich należał, Ślad te-
go znajdujemy w opisie poselstwa i podróży
Erazma Otwinowskiego do Koństantynopola r.
1557 odbytej, wydanym 1860 (Bibliot. Turow-
skiego) przez J. I. Kraszewskiego z rękopisu hr.
Ilińskiego (z Romanowa), który-to poseł rzplitej
wracał przez Bełz, Skokówkę i Turobin do £.,
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gdzie, zastawszy panią matkę „z łaski Bożej
dobrze zdrową”, odpoczywał w domu z przyja-
ciółmi po tej na owe czasy bardzo uciążliwej
i niebezpiecznej podróży. R. 1827 było tu 43
dm., 282 mk, 2.) L. mały, wś, pow. janowski,
gm. Trzydnik, par. Gościeradów. Razem z do-
brami L. duży, w XVI w. należał do Otwinow-
skich, w XVIII w. do Mroczkowskich, od któ-
rych otrzymał ludową nazwę Mroczkowszczyz-
na, w bieżącem stuleciu do Mianowskich, póź-
niej Narzymskiego, a obecnie rozparcelowańy
od 1881 r.; główny zaś folw. 14 wł. nabył dr.
med. Aleksander Braun. Ogólna rozl, dwor. gr.
wł. 30, do których należą obecnie w posiada-
niu kolonistów attynencye Budki i Kotówka.
Gruntów włośc. mr, 284, dm. włośc. 23, dwor.
4; ogólna ludność 196 dusz. Również jak L.
duży leży nad rzeczką Tuczyn, przy drodze bi-
tej kraśnicko-annopolskiej. Dawniej na rzeczce
tu był młyn, śladem czego pozostała usypana
pod górą grobla, znacznie podnosząca pozióm
wody w razie potrzeby. R. 1827 było tu 23
dm., 115 mk. | R. P.

Lisno, wś, pow. skierniewicki, gm. Głu-
chów, par. Janisławice. Spis z 1827 r. daje ją
p. n. Zmisno, wś rząd., 40 dm., 271 mk.

Lisno, dobra, pow. drysieński, 2 okr.polic.,
mają 5307 dzies, ziemi dwor., własność Kor-
saków. R. 1670 były w posiadaniu Kazimierza
Sapiehy, któren zbył Justynianowi Szczytowi;
od 1678 żona Justyniana Anna z Łukowiezów
Szczytowa ustępuje synowi swemu Krzysztofo-
wi Szezytowi. W r. 1688 Jan III nadaje Kata-
rzynie z Benetów Szczytowej. Później były we
władaniu Anny z Zawiszów Szczytowej, która
zrżeka się na syna swego Józefa Szczytta. Por.
Klasice, M. K.
Lisno, jez. w płn. stronie pow. drysieńskie-

go, 18.7 w. kw. rozl., łączy się z jez. Oświej,
przyjmuje rz. Śwołnę; do 25 stóp głębokie. Półn.
brzeg L. stanowi granicę pow. siebieskiego.
Lisno (dok.). ob. Leszno, por. Goręćin.
Lisnówko 1.) niem. K7, Leistenau, włośc. wś,

pow. grudziąski, po nadjeziorem. Obszaru liczy
mr, 1308, bud, 56, dm. 26, katol.1, ewań. 200.
Parafia Płowęż (dla ewan. Lisnowo); szkoła
w miejscu, pocztą Łasin. L. należało zdawna
do dóbr obszernych lisnowskich. O pierwszym
początku i założeniu tej wsi nie nie wiemy.
Wydawana była na czynsz gburom. R. 1789
liczyła 10 rodzin. R. 1803 wydano tę wś we
wieczystą dzierżawę 12 włośc., którzy płacili
rocznego czynszu 334 tal, Nadto dostawiali pań-
stwu 22 k. żyta, 8mac. owsa, 22i pół gęsi, 34
kurcząt i 22 i pół mędli jaj, Ob. Frólich, Gresch.
des Kreises Graudenz, str. 280. 2.) L., niem.
Elisenau, r. 1875 przezwane Elisenhof, dobra,
pow. toruński, przy granicy pow. chełmińskie-
go, w okolicy lesistej, Obszaru licząOr. ro. hókt.
1106, łąk 9, nieużyt. 8, ogółem óbsz. hekt. 119;

.
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bud, 9, dm. 4, katol, 32, ewan. 7. Par. i poczta
Chełmża, szkoła Lisnowo. Dziedzie Robert Lin-
eke w Zeglnie; hodowla bydła rasy holender-
skiej. Ks. F.
Lisnowo 1.) niem. Zeisienau, dok. Leistenaw,

Lissenow, Leyssenau, Lischtenau, włość wś i ry-
cer. dobra, pow. grudziąski, nad jeziorem,
z którego struga beżimienna płynie do rzeki
Jssy, przy granicy pow. brodnickiego, w czę»
Sci dawniejszej Pomezanii i Prus książęcych;
posiada kościół luterski paraf. i szkołę luter-
ską; dla katolików parafia Płowęż, poczta Ła-
sin; a) L., niem. Gr.-Leistenau, włośc. wś pa-
rafiąlną, obszaru liczy mr. 1190, bud. 104, dm.
58, katol. 31, ew. 455; b) I.., niem. Schloss Gr.
Leistenau, rycer. dobra, obszaru roli ornej zaj-
mują hekt. 545, łąk 60, pastw. 9, lasu 64,
nieuż, 12, wody 61, ogółem hekt. 753; bud.
84, dm. 18, katol. 110, ew. 167. Posiadacz
Eugeni Peterson. W miejscu odbywają się
dwa doroczne targi, kramne, na bydło i konie.
Przy wsi po nad jeziorem znajduje się znaczny
dość dobrze zachowany szaniec (Schanzenberg),
od którego samo jezioro zowie się szańcowe
(Schunzensee). L. jest osadą prastarą. O pierw-
szych jednak początkach i o założeniu jej nie
Wiadomo. R. 1285 posiadał całą tę część
w dawniejszej Pomezanii, gdzie jest L., 1000
włók obejmującą, sławny rycerz Dyteryk
Stanko, Dopiero od XVI począwszy wieku
dość liczne przechowały się szczegóły. Od
wna była ta wieś szlachcie na własność wy-

dawana, W XVI w. posiadała L. rodzina
niemięcką von Drahe. Ludność jednak co naj-
mniej do połowy była polska. R. 1550 liczo-
no 9 nązwisk polskich a 12 niemieckich. R.
556 umarł d. 8 lutego Michał von Drahe,

Posiądacz L. Niezadługo po nim r. 1567 zeszli
2 tego świąta krótko po sobie d. 25 i 28 maja
hę Ś jego synowie Michał i Andrzej von Dra-
8, obydwaj bezdzietnie, tak, że obszerny ten

Majątek przypadł teraz na własność księciu
pruskiemu. Począwszy od r. 1577 król Ste-
an Batory starał się o te dobra dla ulubione-
$0 przyjaciela swego i ministra siedmiogrodz-
Wah Marcina Borzewicza, Długo wymawiał
za z nądaniem książę Jerzy Fryderyk, na-
zę 039 w r. 1585 zapisał Borzewiczowi dobra
so na dziedziczną własność prawem
"A liskiem, ustępując zarazem wyższe i niż-

= sądownictwo, prawo patronatu nad tutej-
gaje kościołem i t.d. O kościele zawarował
ae książę, ażeby nowy dziedzic na pro-
ut 9 li tylko pastora luterskiego prezento-
ó znajdował się bowiem ów kościół podów-

Ś8 W ręku luterskiem. Włók liczyło wtedy
był ogółem 119'/,. Właściciel zobowiązany
satPRE, 2 służby wojenne konne w zbroi
Rsumiennie o wszystkiem donosić, coby

odliwego było pruskim rządom. R. 1593  
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d. 5 marca król Zygm. potwierdził powyższy
przywilej donacyjny. Oprócz L. król Stefan
wystarał się nadto dla Marcina Borzewicza
o sstwo osieckie i starogrodzkie, Za małżon-
kę pojął Borzewicz zacną i pobożną Katarzynę
Dąbrowską al. Wojanowską z Wojanowa pod
Gdańskiem, z którą miał syna dobrze po kato-
lieku wychowanego Jana Borzewicza (ojciec
jego, jak donoszą kościelne akta, sprzyjał lu:
teranom). Marcin Borzewicz umarł, jak się
zdaje z wzniesionego mu w L. nagrobku pra-
wdopodobnym, r.1596. Po nim przejął dobra
lisaowskie wspomniony syn jego Jan Borze-
wiez, który za żonę miał Dorotę Kryską, her-
bu Prawdzie; umarł w L. r. 1646, zostawując
po sobie tylko córkę Aanę. R. 1607 nazywają
także niektóre akta dziedzicem L. Baltazara
Stąnisławskiego, nie wiadomo jednak na jakiej
podstawie, ponieważ wr. 1613 król Zygm.
znowu potwierdza tę wieś Janowi Borzewiczo-
wi. Po Borzewiczach posiadał najprzód dobra
lisnowskie Wituski, podskarbi koronny. R.
1653 nabył je Swiętochowski za 100000 zł.
Począwszy od r. 1667 zachodzi jako posiądacz
L. Paweł von Biberstein Orzechowski, dzie-
dzie zarazem dóbr Biberstein, Oberfeldt i Orze-
chowo, wyznania luterskiego. Podług lustr.
z r. 1686 należała do L. także wieś z czasem
nabyta Kowalki; włók liczono w tych dobrach
149'/, i to w L.: proboszczowskich włók 4, do
folw. należących 40, włościańskich 75 i pół,
w Kowalkach 30 wł., które trzymali gburzy.
Na lisnowskich włośc. włókach 75 i pół sie-
działo gburów 4 i ogrodn. 29. Gburzy dawali
czynszu po 6 m., 4 kury, 2 gęsi i odrabiali
sząrwark na folw. z wyjątkiem soboty; każdy
posiadał 2 konie i 4 woły. Karczmy dwie
istniały w L., jedna na folw., a druga we wsi;
w roku wyszynkowały piwa beczek 160. Gle-
bę folwarczną opisują jako bardzo żyzną; także
łąki obszerne do dworu należały. Naokoło
ciągnął się las, po największej części jodłowy,
w którym dziki, sarny, jelenie, niedźwiedzie
iinne zwierzęta się chowały. Ryb dostar-
czały w wielkiej ilości i rozmaitości jeziora
pańskie, których lustracya wspomina 5: dwa
jeziora przy Lisnowie, po 3 tonie liczące, kar-
piowe i szańcowe; jedno pod Płowęż o 9 to-
niach do połowy z biskupem chełmińskiem po-
siądane: rzeka Ossa przechodząca przez nie
stanowiła granicę; czwarte jezioro ciągnęło się
pod Szonowo, piąte pod Świecie, każde z nich
0 2—8 toniach. Jeziora te nadzwyczaj były
rybne, lepszego pewnego roku przyniosły do-
chodu 10000 m. Dwór dwupiętrowy, kiedyś
wspaniały i z niemałym komfortem urządzony,
liczył salonów i różnych pokojów 14, wszyst-
kie okna, jąko i wielkie podwoje, posadzki,
kominy, schody i £, d. były częścią białym ka-
mieniem niderlandzkim, częścią marmurem wy -
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kładane. Obecnie stał ów dwór pusty i nad-
zwyczaj zaniedbany, szyby w oknach powybi-
jane i £. d. Także gospodarcze zabudowa-
nia chyliły się ku upadkowi. Z następnych
czasów brak znowu wiadomości. Tyle tylko
pewna, że r. 1701 Paweł Orzechowski już nie
żył, i że niezadługo potem jest dziedzicem w L.
niemiec i luter Jan Karol von Streim. R. 1724
otrzymała wieś L. przywilej król. odbywania
4-ch rocznych jarmarków kramnych, na konie
i na bydło. Około tegoż czasu powstały nowe
2 folwarki pańskie na gruncie lisnowskim za-
łożone: Carlshof i Ossa. R. 1734 Albrecht
Krysztof burgraf zu Dohna nabył L. za 24000
tal. Tegoż samego roku, dokupiwszy w są-
siedztwie leżące wioski Warzele (Warzels) i
Galnowo (Gallnau) za 16666 tal. od Karola
Ferd. von der Miilbe, Tymawę od Jakóba von
Taube za 15000 tal., Trąbki od Zygm. von
Auerswald za 8333 tal., Babki od Otona Fryd.
von Bolschwing za 4666 tal., przyłączył je do
L. i utworzył majorat familijny, Dobra te
przypadły następnie Aleksandrowi Ferd. bur-
grafowi zu Dohna, a po jego śmierci r. 1740
jedynej pozostałej córce, księżniczce holsztyń-
skiej Fryderyce, R. 1777, na mocy ugody
z innymi krewnymi, nabył cały powyższy ma-
jorat Fryderyk Aleks, burgraf zu Dohna-Schlo-
bitten za 93000 tal., który tego jeszcze roku
większą połowę dóbr majorackich, t.j. Lisno-
wo, Kowalki, Tymawę i Babki odłączył i
sprzedał Otonowi hr. Kayserling za 65295 tal.
R. 1797 hr. Kayserling nabył nadto wieś Go-
czałki. W następnych czasach wojen i nie.
pokoju dobra lisnowskie bardzo podupadły i
nabyte zostały na subhaście przez prowine,
dyrekcyą ziemstwa pruskiego w Kwidzynie,
od którego je dopiero w r. 1836 wykupił Au-
gust Teodor von Peterson. R. 1818 nadano
włościanom we wsi L prawa własności, przy-
czem około połowę dzierżawionych dotąd grun-
tów im odebrano i osobny folw. dworski na
tym obszarze założono pod niem. nazwą Scharn-
horst. Włościanie otrzymali ogółem ornej roli
mr. 1063, lasu mr. 166 i łąkę wspólną ponad
jeziorem. Nadto mieli prawo brać piasek i gli-
nę ku potrzebie z szańcowej góry. Na wybu-
dowanie nowego folw. pańskiego Scharnhorst
każdy włościanin zobowiązany był dowieść
z lasu 5 sztuk budulcowego drzewa, 500 cegły
i 10 fur polnych kamieni. Pastorowi i orga-
niście lisnowskiemu dawał każdy po misce
grochu, 1 bochen chleba, pół głowy świniej,
20 jaj i 8 grosze za stół: jestto oczywiście sta-
ry zabytek polskiej i katol. kolędy. Ob. Fró-
lich, (resch. des Graudenzer Kreises, str.
180—184. Są jeszcze niektóre wiadomości
o kościele. We wsi L. bowiem od dawna
istniał kościół katol. parafialny. Prob. posia-
dał 4 wł, roli, Do parafii należało Lisnowo,  
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Lisnówko, Kowalki, Partęczyny, Babki, Ty-
mawai Głoczałki, Podczas reformacyi przez
sto lat prawie trzymali go luteranie. Także
wspomniony powyżej dziedzie tutejszy Marcin
Borzewicz, wielki ulubieniec Stefana Batorego,
sprzyjał innowiercom. Dopiero syn jego Jan
Borzewicz, gorliwy katolik, oddał napowrót
kościół lisnowski katolikom, Innowierców
w lisnowskiej parafii nie było co liczyć. R.
1668 nie znaleziono ich wszystkich więcej nad
7; 6 osób znajdowało się w Tymawie, a jedna
jedyna w L. Uroczyste poświęcenie kościoła
lisnowskiego odbyło się 22 marca r. 1622: sam
bisk. Kuczborski osobiście go dokonał. Wspra-
wozdaniu czytamy, że nader gościnnie po-
dejmowano biskupa. Kościół był wtenczas
cały murowany, tytułu N. M.P. iśw. Jana
Chrzciciela. Chór mniejszy czyli prezbyte-
ryum nowo dobudował Marcin Borzewicz; or-
gany nowe sprawiła Dorota Borzewiezowa.
Ołtarze były 3: N. M.P. (wielki ołtarz i je-
den boczny) i św. Trzech Króli. Przedewszy-
stkiem zwracał na siebie uwagę przepyszny
nagrobek Marcina Borzewicza, wystawiony r.
1596. Znajdował się on po lewej stronie wiel-
kiego ołtarza ku południowi. Na marmurze
były wypisane wszystkie jego czyny, któremi
się w życiu odznaczył; sama jego postąć jako-
by śpiąca pięknie wyrobiona z alabastru. Do-
koła nagrobka szły kraty żelazne, zielono ma-
lowane, u góry pozłacane. Opodal stało bo-
gate krzesło czyli tron nieboszczyka, cathedra
subsellii. Grórna jego część, czyli podniebienie,
opierało się na dwóch pięknie rzeźbionych ma-
łych filarach. W ogóle wyraża się o tym na-
grobku wizytator biskupa Olszowskiego, kan.
Strzesz, bardzo pochlebnie, zowiąc go dziełem
pysznem, mauzoleum, opus augustum. Inny
pomnik przedstawiał Wawrzyńca Struckiego,
dziedzica Tymawy, zmarłego r. 1604. Jana Bo-
rzewicza pamięć wyrażał skromny napis na
kosztownej materyi adamaszkowej. Życie re-
ligijne w lisnowskiej parafii w niczem nie ustę-
powało innym gminom. Szlachta zgromadzała
się licznie na nabożeństwo. Słynne tu bywa-
ły odpusty M, Boskiej; wiele gromnie przyno-
sili wierni na ofiarę i na znak odebranych łask
nowe coraz wota na ołtarzu przypinali. Istnia-
ła także szkoła w L. i szpital, który posiadał
ogród zwany Ogonkowskim. Prob. stale prze-
mieszkiwał przy kościele; przedostatni Paweł
Czubakowski umarł r. 1720, po nim przybył
ostatni Ludwik Dittmer. Niestety, gwałtem
zabrany został katolikom kościół lisnowski. R.
1721 Fryd. Wilhelm wydał rozkaz, żeby po
prostu odebrać kościół katolikom; ale regencya
królewiecka odpowiedziała, że choć już przed-
tem znajdował się w ręku luterskiem, na teraz
trudno go przywłaszczyć (zapewne, że wszy-
scy parafianie byli katolicy). Wtedy drugi
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raz pisze król: zrobić go symultannym! Na-
koniec r. 1722, kiedy sam osobiście przybył do
L., rozporządził, żeby się w kościele odbywało
naboż, prot., przez co urzędowo oddany został
kościół innowiercom--w dzień św. Trójcy r.
1722. Ob. Utracone kościoły w dyec. cheł-
mińskiej, str. 89—92; X. Chotkowski, Roz-
szerzenie protestantyzmu, str. 33. 2.) L., niem.
Elisenau, r. 1875 przezwane Elisenhof, wś włośc.,
pow. toruński, przy granicy pow. chełmińskie-
80, w okolicy lesistej. Obszaru liczy mr. 553,
bud, 41, dm. 27, katol. 66, ew. 127. Parafia
1 poczta Chełmża, szkoła w miejscu. 3.) L.,
niem. Zdssnau, folw. do Łyśniewa, pow. kar-
tuski, Kś. F.

Lisny, pot., dopływ Prutu; por. Zwanowce,
pow. kołomyjski, e

Lisocha al. Zrubajło, błoto w pow. kozie-
eckim, gub. czernihowskiej, nad rz, Trubież,
59 wiorst kw. długie.

Lisok, ob, Zasek i Kłodnice.
Lisok, grupa domów w Chlebowicach Świr-

skich, pow. przemyślański.
„Lisok, pot., nastaje na obszarze gm. Musze-

nicy, w pow. sereckim, płynie w kierunku
Wschodnim, na obszarze Waszkowiec przepły-
Wa znączny staw, i zwróciwszy się na płn,
Wschód, łączy się z młynówką waszkowiecką,
uchodzi z prawego brzegu do Seretu. Długość
iegu 5 i pół kil. Br. G.
Lisok, skała z jaskinią w pobliżu Tryhoło-

Watki, pow. tłumacki. Czyt. A. H. Kirkor,
okucie, str. 7.
Lisonie (dok.), ob. Zysonie,
Lisonsruh (niem.), ob. Wilkelmsruk,

R tisów 1.) wś i folw., pow. grójecki, gm.
ykały, par. Przybyszew, o 5 w. od rz. Pili-

o: W 1827 r. 8 dm., 96 mk. Dobra L, skła-
we się z folwarkóy L. i Biniędy, wsi: L.,

3 i Biniędy, rozległość wynosi mr. 622:
7 L. grunta orne i ogrody mr. 375, łąk mr.
R lasu mr. 62, nieuż. i place mr. 12, razem
19. 473, bud, mur. 4, z drzewa 12, płodozmian
mWH folw. Biniędy grunta orne i ogr.
pla: 124, łąk mr. 20, pastwisk mr. 2, nieuż, i
sŁam mr. 3, razem mr. 149, bud. z drzewa 5,

ozmian 10-polowy. WŚ L. os. 2, z grun.
«6zk wś Wyszoty os. 20, z grun. mr. 22;
bać imiędy os. 3, zgrun. mr. 9. 2.) L., wś,

"grójecki, gmina Kobylin, parafia Grójec.
i 1r.3 dm,, 24 mk. 3.) Ł, daw. Zisó-
rodu> oai ws nąd rz. Radomką, pow.

ib bo gm. Jedlińsk, par. Lisów (Łaski,
siai, ca” 672), odl. od Radomia 15 w. Po-
mi ościół paraf, drewniany, 20 dm., 209
W i827 mr. ziemi dwor., 395 mr. włośc.
w 144 r. 10 dm., 123 mk, Kościół założony
aĘ h był pierwotnie filią Grorynia (ob.);

radomek: uduje się nowy kościół. Par. L. dek.
Ski, 1184 dusz. Według Towarz. Kred.  
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Ziems. folw. L. (z wsiami: L., Piaseczno i Mar-
cellów) rozległy mr. 802: grunta orne i ogr.
mr, 276, łąk mr. 113, pastw. mr. 43, lasu mr.
343, nieuż, i place mr. 27, bud. mur. 4, z drze»
wa 19, młyn wodny. WŚ L. os, 16, z grun.
mr. 395; wś Piaseczno os. 17, z grun. mr. 384;
wś Mareellów os. 8, z grun. mr. 216. 4.) L,
kol. i folw., pow. opatowski, gm. Wojciecho-
wice, par. Gierczyce, od Opatowa 7 w. Folw.
ma 444 mr., dm. 4, mk. 34. Kol. ma 29 dm,,
234 mk., 35] mr. rozl. 5.) ., os. leśna, pow.
sandomierski, gm. Obrazów, par. Kleczanów,
od Sandomierza 15 w.; gruntu mr, 349, dom
drewn. 1. 6.) L. al. Zdssów, wś, pow. stopni-
cki, gm. Maleszowa, par. Lisów. Leży przy
drodze bitej z Chmielnika do Kiele, posiada ko-
ściół parafialny wzniesiony w 1312 r. z drze-
wa, na miejscu którego stanął (w XVI w. ?)
obeeny murowany z wieżą. Dom schronienia
dla starców i kalek (?); młyn wodny. W 1827
r. było tu 31 dm, 189 mk. W XV w. było
tu trzy folwarki i trzech dziedziców: Lisowski
h. Róża, Piotr Rudkowski h. Kopaszyna i Jan
Solecki (Dług. II, 390). L. par., dek. sando- -
mierski, 3174 dusz. Folw. L., od rz. Nidy w.
10, rozległy mr. 543: grunta orne i ogrody mr.
144, łąk mr. 42, pastw. mr. 32, wody mr. 1,
ląsu mr. 309, nieuż. i place mr. 15, bud. mur.
4, z drzewa 1. Folw. ten w r. 1879 oddzielo=
ny od dóbr Maleszowa, WŚ L. os. 41, z grun.
mr. 342. (Czyt. Kod, dypl. pol. t. III, pod
datą 1385). 7.) IL., wś włośc., pow. lubarto-
wski, gm. Łuck, par. Lubartów, leży na stoką
wyżyny przerzniętej kilku parowami, obniża=
jącej się ku dolinie Wieprza, po lewej stronie
rzeki, o 3 w. od Lubartowa; ma 40) dm., nale-
ży do dóbr lubartowskich. Spadek gruntów
ku nizinie Wieprza tu dopiero się zaczyna. R.
1827 dm. 18, mk. 138. Br. Ch.
Lisów 1.) wś w pow. jasielskim, leży na

lew. brz. Ropy, przy gościńcu z Jasła do Bie-
cza. Położenie wsi faliste, wznosi się od 325
do 350 m. npr., na wschodnim stoku wzgórza
Byczaka 370 m. bezwzględnej wysokości. Od-
ległość od Jasła wynosi 7 kil. Ma 458 mk.
rzym.-katol. i należy do parafii rzym.-katol.
w Sławęcinie. Pos. więk. p. Kaz. Klobasy ma
118 roli i 157 mr. lasu; pos. mn. 356 roli, 19
łąk i ogr., 37 pastw. i 41 mr. lasu; graniczy
na wsch. z Bączalem Górnym, na płn. z lasami
Jabłonicy i Lipiny Grórnej a na płd. z Lisówe
kiem. 2.) L. al. Zyszów, folw. w Sadkowej
górze, pow. mielecki, leży na lew. brz. Wi-
słoki, wprost Grałuszowie, Mac.
Lisowa, przys. Karapczowa nad Czeremo-

szem (Karapcziu), w pow. wyżniekim.
Lisowa Buda, dobra, pow. rohaczewski, 2

okr. adm., mają st. poczt. przy szosie kijowsko-
petersb., fermę, duży ogród fruktowy. Własność
Aleksandra Żukowskiego, 2300 dzies. obszaru,
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w tem 450 dz. roli ornej, 250 dzi łąk i 1000
dzies. lasu liściastego. Gleba glinka. Z. £.
Lisowa góra, góra lesista, w obr. gm. Ho-

łowska, w pow. Turka, w Karpatach wscho-
dnich, w ich dukielsko-skolskim dziale, na płd.
od wsi, pod 40? 52' 50” wsch dłg. g.F., a
49” 8' płn. sz. g. Na płn. zach, od niej wznosi
się Bahna (1060 m.), a na płn. wsch. Kiczera
(922 m.). Wzniesienie L. 987 m. Wnętrze tego
gniazda górskiego, obianego od płn. i płn.
wsch. potokiem Bahną, od wsch, Rybnikiem
zubrzyckim, a od płd. Chodorowcem, tworzy
piaskowiec karpacki; tu i owdzie znajdują się
smugi pokładów rudy.żelaznej. Br. G.
Lisowa Ruda, ob. Ruda Zasowa.
Lisowanie, rus. Zysowanie, leśniczówka ko-

ło Dołhołuki, pow. stryjski,
Lisowce 1.) Małe, wś, pow. skwirski, o 5

w. na płd. od Pawołoczy, nad strugą b. n,
uchodzącą o 2 w. do Rastawicy. Ma 911 mk.,
w tem 27 katol.. cerkiew paraf. ś. Mikołaja
bardzo dawną. Własność Uwarowych (1811 r.),
potem Kalinowskich, dziś Płautinów, 2.) L.
Wielkie, daw. Kowezin, wś, pow. skwirski, na
praw. brz. Unawy, o 12 w. na płn. od Pawo-
łoczy; 734 mk., w tem 12 katol., 1571 dzies.
ziemi, cerkiew Zesłania Ducha św. z r. 1748.
B. attynencya dóbr pawołockich, dziś własność
Dyakowskich, 8.) L., ob. Lesowicze, wś, pow.
taraszczański,
Lisowce (do rus. Zysiwci), wś w pow. za-

leszczyckim, 28 kil. na płn. płn. wsch. od Za-
leszczyk, 7 kil. na wsch. od sądu powiat. i
urzędu poczt. w Tłustem. Na płn. leżą Milow-
ce i Kapuścińce-(w pow. zbaraskim), na wsch.
Głęboczek (w pow. borszczowskim), na płd,
Szypowcei Tłuste wieś, na zach Tłuste miasto
i wś Swidowa (w pow. czortkowskim), Wzdłuż
granicy od Kapuściniec płynie na małej prze-
strzeni Seret, dopływ Dniestru, od płn. zach.
na płd. wsch., potem skręca na płd. zach.,
przepływa wś i skręcając znowu na płd. wsch.
wchodzi do Szypowiec. Od praw. i lew. brze-
gu zasilają go małe strugi. W środku obszaru
leżą zabudowania na praw. brzegu Seretu. Na
płn. zach. od nich mały las. W pobliżu grani-
cy płn. zach. dochodzi jedno wzgórze 302 m.
wys. W stronie płd. zach. leżą niwy Hlinki i
Krostawice (299 m.), w stronie wsch. Burza-
ny_.i Bebnówka. Własn. więk. ma roli ornej
1376, łąk i ogr. 14, pastw. 68. lasu 292 mr.;
własa. mniej. roli or. 1491, łąk i ogr. 115,
pastw. 26, lasu 8 mr. W r. 1880 było 1667
mk., 112 na obsz. dwor. (669 obrz. rzym.-kat.,
reszta gr.katol.) Par, rzym.-katol. w miejscu,
dek. skalski, archidyec. lwowska. Do parafii
należą Szypowce. We wsi jest cerkiew, szkoła
etat, 1-klas., kasa pożycz. gminna z kapit. 5539
zł. w.a., dwór, gorzelnia i młyn. Zu, Dz,
Lisówek 1.) folw., pow. grójecki, gm. Ko-  
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bylin, par. Grójec, o 5 w. od Grójea, nad rz.
Melenicą (?), rozległy mr. 290: grunta orne i
ogr. mr. 262, łąk mr. 17, nieuż. i place mr. 11,
bud. z drz. 10, płodozmian 9-polowy; folw.
ten w r. 1870 oddzielony od dóbr Mirowice.
2.) L., ob. /edlińskoi por. Lisów, pow. radomski.
Lisówek, przys. na płn. zach. od Skoły-

szyna, pow. jasielski, ną lew. brz. Ropy, przy
trakcie z Jasła do Biecza, par. Sławęcin. Ma
75 mk. w gminie, 40 na obszarze dworskim;
browar piwny. Mac.

Lisowiaki, ob. Zasowcy i Mazury.
Lisowice 1.) wś i kol. nad rz. Wartą, pow.

wieluński, gm. i par. Działoszyn (Łaski, Lib.
ben. I, 583), odl. od Wielunia w. 27; wś dm.
21; kol. dm. 20, mk, 605. W 1827 r. wś rząd.
89 dm., 280 mk. Por. Draży. 2.) Lu., wś nad
rz. Mrogą, pow. brzeziński, gm. Długie, par.
Brzeziny, odl. o 3 w. od Brzezin i 4 od Kolu-
szek, st. dr. żel. warsz.-wied, Posiadają pię-
kny park, pałac, kaplicę; obfitość wody; las,
malownicze położenie, uczyniły to miejsce je-
dną z letnich siedzib dla mieszkańców pobli-
skich miast; w tym celu wzniesiono tu pewiią
liczbę domków letnich. Wś L. ma 11 dm.,
170 mk., 175 mr. ziemi włośc. i 324 mr. dwor.
L. stanowiły do 1874 dominium dóbr Długie
(ob.). 5.) L., ob. Zisiewice, pow. łowicki (Ła-
ski, Lib. ben. II, 347). Br. Ch.
Ltsowice (po rus. Zisowyczy), wś; w pow.

dolińskim, 20 kil. na płn, płn. zach. od Doliny,
7 kil. na płn. płn. wsch, od sądu powiat., st.
kolejowej i urzędu poczt. w Bolechowie. Na
płn. leży Wola Zaderewacka, na-wsch: Dere-
wącz i Czołhany, na płd. BolechówiWołoska
wieś, na płn. zach. Niniów Górny i Dolny i
Morszyn (w pow. stryjskim). Srodkiem obsza-
ru płynie Sukiel krętym biegiem od płd. zach.
na płn. wsch. Dolina jego szeroka, brzegi ni-
skie. Wzdłuż granicy płn. zach. płynie na
znacznej przestrzeni Bereźnica, zrazu od płd.
zach. na płn. wsch. a potem na płn. krawędzi
wsi, najdalej na wsch. wysuniętej, dotyka pot.
Gerynia. Na lew. brzegu Sukiela leżą zabu-
dowania wiejskie, na płn. od nich część wsi
Perebroda, a na płn. zach., na praw. brzegu
Bereźnicy, część wsi Bania lisowieka. W płd.
części leży nad Sukielem młyn Garbarnia. Za-
chodni narożnik obszaru zajmuje las Horyszny,
zwany w płn. części Pańską górą a połączony
na płd. z lasem* kameralnym, W części płn.
leży las Zbirek, wzniesiony w stronie połu-
dniowej do 358 m. Zachodnią część obszaru
przerzyna kolej arcyks, Albrechta i gościniec
stryjsko-doliński, Własn. więk. (rządowa) ma
roli or. 40, łąk i ogr. 59, pastw. 12, lasu 1360
rar.; własn. mniej. roli or. 951, łąk i ogr.
1210, pastw. 131, lasu 71 mr. W r. 1880 by-
ło 1466 mk, w gminie, 64 na obsz. dwor. (obrz.
gr.-kat,). Par. rzym.-katol. wŻulinie, gr.-kat.
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w miejscu, dek. bolechowski, archidyec. lwow-
ską. We wsi jest cerkiew, szkoła etat. |-klas.
1 e. k. zarząd lasów i domen. Za czasów pol-
skich była tu warzelnia soli. W chwili zaboru
Galicyi była właścicielką wsi i saliny pani
kasztelanowa kamińska Kossakowska. Były
tu dwie panwie, na których warzono sól ty-
godniowo 14 razy. Każda warka dostarczała
18 beczek soli. Pod jedną panwią palono do
jednej warki drzewa za 18 zł. p. Bednarze
dostawali za każdą beczkę prócz drzewa 6 gr.
p. Beczka soli kosztowała na miejscu 2 złp.
15 gr. Obie panwie były wydzierżawione Ka-
zimierzowi Zakrzewskiemu za cenę 15000 złp.
% przy sporządzeniu kontraktu otrzymała p.
kasztelanowa 930 złp. zadatku, Roczna pro-
dukcya wynosiła 13104 beczek czyli 9172 ctn.
NÓl wywożono do Lwowa, Małopolski i Turo-
bina. (Ob. Jahrb. der geolog. Reichsan. t. 26,
t. 1876, str. 179). Rząd austryacki nabył L.
Wraz z Niniowem dolnym i górnym r. 1786
W nagrodę zamiany od hr. Kossakowskiej. Sa-
imę 1826 r. zwinięto dla gorzkiego smaku soli.
Wieś przyłączono r. 1787 do klucza bolechow-
skiego, Pozostaje ona dotąd w administracyi
rządowej. Lu. Dz.
„Lisowice. niem. Zissowśtz, wś, pow. lubli-

niecki, par. Lubecko, na zach. od Lublińca, przy
SZOsie; 93 bud., 67 dm., 536 mk., 62 os., 1125
Mr, ziemi z kol. Andreasthal i 4 pustkowiami:
duwkowe (?), Malkowe, Naplatek i Zawada.
Szkoła i cegielnia. F. 8.

Isewicze, ob. Zesowicze,
aisowiec, ob. Sromowce.
iSowiki, część Ponikwy, pow. brodzki,

Lisówka, ob. Sutkowce.
Lisówka, ob. Zyszów,
Lisówka, góra, na północ od wsi Jasionki,

w Pow. krośnieńskim, pod 39*24/10// wsch.
każ. g. F., a 49? 33! 451! płn. sz. g. Wscho-

< Je) stopy oblewa rz. Lubatówka, południo-
A 3 asionka a zachodnie Jasiołka. U półn. jej
"P biją źródła pot. Głębokiego, który, bieżącw RÓ, ź RASA,

- Zachodnim kierunku, uchodzi poniżej ujścia
asionki do Jasiołki.m. npm,

Lisowo, por. Lisewo.

5 Lisowola, Lisiawola, wś i folw., pow. skier-niewicki > > ) k
- śe: gm. Korabiewice, par. Jeruzal, o 5
(od Radziwiłłowa. Wś ma 7 os., 8 mr. roli
a folw. R29- ;E w. 529 mr., płodozmian 4-polowy. Por.
milianów.

Wzniesienie góry 506
Br. G.

=Lisowska Buda, wś, pow. żytomierski, nad
i -emlą; por. Zisowszczyzna., i
2a Ska Woła, wś, pow. lubartowski,
P ucką, par. Lubartów.

is ; skąwłasno cąZCZYZNA 1.) folw. w pow. mińskim,
eni Wroczyńskich, razem z folw. Szcze-

*czyzną ma obszaru 414 mr, 2.) L.,

Słownik geografiezny. Tom V. -—— Zeszyt 53
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zaśc. w pow. mińskim, w okr. polic. rakow=-
skim, ma os, 6, miejscowość górzysta.
Lisowszczyzna i Disowska buda, wsie, pow.

żytomierski, nad rz. Lemlą, która w Lisow-
szczyźnie przyjmuje potok a w Budzie Lisow-
skiej tworzy staw. Przez L. idzie szosa z Ży-
tomierza do Owrucza. Grunta gnejsowe; la-
bradoryty nad rzeką. W L. była kaplica katol.
parafii Uszomierz. A. D. Br.
Łisowy 1.) część Bolożynowa, pow. brodz-

ki. 2.) IL., os. w Rozdziałowie, pow. sokal-
ski. 5.) ., ob. Zasowa. 4.) Ł. Haji al. Gaje
lasowe, także „Na Osie”, część Radruża, pow.
Rawa Ruska.

Liss (niem,), ob, Zs.
Lissa (niem.), ob. Zeszno.
lissa (niem.) 1.) śm Schlesien, mko, pow.

nowotarski na Bzląsku, nad Bystrzycą, przy
drodze żel. dolno-szląskiej, o 13 kil. od Wro-
cławia, ma 1400 mk., 2 jarmarki. Kościół pa-
rafialny katol., piękny park, fabrykę chemi-
czną. Po bitwie pod Leuchten Fryderyk W.
zabrał tu do niewoli sztab austryacki. Dobra
L. zowią się r. 1226 Zesnyc, 1288 Lesniz, 1360
Lesna. Ruiny zamku w którym 1201 r. za-
kończył życie ks, szląski Bolesław I. 2.) Ł,
podobno Zessow, wś i dobra, pow. zgorzelieki
na Bzląsku; ma kościół paraf ewang. 3.) L.,
ob. Markdlissa. < >

kissa, Liza, rz. w pow. mazowieckim, ma
początek pod wsią Hodyszewem, płynie w kie-
runku wschodnio-północnym, stanowiąc na ca-

łej długości granicę od cesarstwa; wpada na-
przeciwko Duraża z lewego brzegu do Narwi.
Długa wiorst 17.

Lissack (dok.), Zdssaken (niem.), ob. Zdsaki.
Lissaerderf (niem.), ob. Zeszczenko,
Lissagura (niem.), pow. lubliniecki, ob.

łysa góra.
Lissahorn (niem.), ob. Ziszahora.
Łissaken (niem.), ob. Zadsaki.
Lissakowo (niem.), ob. Zysakowo.
Lissamiihle (niem.), pow. brodnieki, ob. Z.
Lissau (niem.), ob. Zas i Zisewo.
Lissaura, ob. Tisaura.
Lissaw, Zńsse (dok.), ob. Marklissa.
Łissek (niem.), pow. rybnicki, ob. Zyskż,
Lissekmiihle (niem.), młyn do Kielcza,

pow. wielkostrzelecki,
Lissen (niem.), ob. Zisy i Zysiny.
Lissen al. Kuikuhnen (niem.), wś, pow. rag-

necki, st. p. Rautenberg.
Lissenew (dok.), ob. Zisnowo.
Łissewen (niem.), ob. Zdsewo,
Lissewken (niem.), ob. Zsewko.
Lissewo, ob. Zisewo.
Lissewo-Miihle (niem.), pow. brodnicki,

ob. Złsewski młyn,
Lissigora (dok.), ob, Zysa góra.
Lissina (dok.), ob. Z/sina,

Żi
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Lissini (niem.), ob. Zdsiny.
Lissiyami (niem.), pow. kartuski, ob. Zisie

jamy.

Lissmiihle (niem.), ob. Zysymłyn.
Lissnau (niem.), ob. Ziśniewo i Lisnowo.
Lissok (niem.) 1.) folw. do Gasiorowice,

pow. wielkostrzelecki. 2.) IL., pustkowie do
Kłodnie, pow. kozielski.

Łissomitz (niem.), ob. Zysomice.
Łissonken (niem.), pow. brodnicki, ob. Z

stonki, ;

Lissou (dok.), ob. Zdsewo.
Lissow (niem.), pol. Zdsewo, pow. lęborski.
Lissowa, Zissowen (dok.), ob. Zisewo.
Lissowitz (niem.), ob. Zdsowice.
Lissuhnen (niem.), ob. Zisunie.
LŁistewaszka, mały poleski zaśc. w pół-

nocnej stronie pow. borysowskiego, ku grani-
cy pow. lepelskiego, o wiorst 4 na płn. od wsi
Dolce, w okr. polie. 3-im dokszyckim.

Listewka, według Kętrzyńskiego osada
w pow. chojnickim; skorowidze urzędowe jej
nie wymieniają.

Listkowania, szczyt w pasmie Karpat wsch.,
w ich dziale dukielsko-skolskim, na graniey
Galicyi i Węgier, pod 409 35' 40” wsch. dłg. g.
F., a 4858/38” płn. sz. g. Północno-wscho-
dnie stoki należą do obszaru wsi Libuchory,
w pow. turczańskim; tu biją źródła licznych
potoków górskich, dopływów Libuhorki (ob.).
Wzn. L. 1246 m. npm. Br. G.

Listopadowa, wieś, pow. czehryński, na
praw. brzegu rz. luryi, powyżej Złotopola,
jakby płn. przedmieście tego mka; 1212 mk,,
cerkiew paraf. M. B. Garbarnia, cegielnia.

Listopadowicze (?), por. Jazowin,
Listopady, wś nad rz. Bereźną, pow. 0sz-

miański, 2 okr. adm., 40 w. od Oszmiany, 22
dm., 14] mk., ztego 183 prawosł., 8 katol.
(1866).
Listowatka, zaśc. gminy woropaszczyń-

skiej, pow. dzisieński, 3 okr. adm., o 86 w. od
Dzisny, 2 dm., 8 mk, katol. (1876).

Listowaty, szczyt i góra w Karpatach wsch.,
w dziale czarnohorskim, w obrębie gm. Hry-
niawy, w pow. kosowskim, na dziale wodnym
między Czeremoszem Białym (od wsch.) a Oze-
remoszem Czarnym (od zach.), pod 42? 33 507
wsch. dłg. g. F., a 47”49'46” płn. sz.g. Na
szeroko rozpostartym grzbiecie tej góry rozle-
gają się obszerne paśmiste połoniny. U płn.
jej stóp wytryska jedno ramię źródlane poto-
ku Hostowca, dopływu Czeremoszu Białego, a
z płd. wsch. stoku spływa potok Maskotyn,
dopływ tegoż Czeremoszu. Na lekki północny
wschód wznosi się szeżyt Hostyn (1583 m.).
Wzn. L. 1525 m. npm, Br. G.

Listur, grupa chat włościańskich we wsi
Czokanestie, w pow. kimpoluńskim. Br. Q.

Listwarta, Ziswarta, ob, Licewarta,  
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Listwin, wś w pow. dubieńskim, na drodze
z Małego Mizocza do Dubna; położenie górzy-
ste, cała wieś w sadach owocowych. Gleba u-
rodzajna, czarnoziem i glina. Gruntów dwor-
skich 350 mr., lasu 300 mr. L. stanowił da-
wniej część dóbr mizockich, należących do ro-
dziny Dunin-Karwickich. Sprzedanmy następnie

Krzywickiemu, sędziemu powiatu rówieńskie-
g0, pozostaje dotąd własnością jego syna Wła.
dysława. DK,

Listwin, ws w pow. rzeczyckim, w gminie
chojnickiej, przy drodze wiodącej z Grubarewicz
do Posielicz, ma 0s. 38. A. Jelski.

Listwin, wś, pow. owrucki, między Sławe-
cznem a Wielednikami, o5 w. od Sławeczna.

Listwin, wś, pow. kaniowski, nad Rosią,
02 w. wyżej Korsunia, przy ujściu strumienia
Pohańskiego. Ma 420 mk. prawosł.

Listwin, rz., poczyna się u wsi Kwitek,
tworzy 10 stawów i pod Korsuniem w pow. ka-
niowskim uchodzi do Rosi. E. R.

Listyce, niem. Zejsnitz, wś, pow. głupezyc-
ki, par. L.; 295 bud., 289 dm., 1790 mk., 248
osad, 5498 mr. ziemi, młyn wodny, łomy ka-
mienia, kościół katol. z r. 1657 i szkoła od 1660.

Lisunie, niem. Zissuhnen al. Liszuhnen, os. i
leśnictwo, pow. ządzborski, st. poczt. Mikołaj-
ki; obszaru jest tu 150 mr., mieszkańców było
1857 r. 29.

Lisuny al. Zesuny, wś mała i folw. w pow.
słuckim, przy drodze wiodącej z Grzybowszczy-
zny do Rakowicz; wś ma os. 5; folw., dziedzic-
two Pietraszkiewieczów, ma 210 mr., w miej-
scowości bezleśnej. A. Jelski.

Lisuny, ob. Zesuny.
Liswarta, rz., ob. Ziczwarta.
Lisy 1.) pow. warszawski, gm. Wilanów,

par. Powsin. W 1827 r. 7 dm., 59 mk. 2.) Ł.,
pustkowie, pow. sieradzki, gm. i par. Godyni-
ce, odl. od Sieradza w. 22'/,. Ma 5 dm., por.
Brąszewice, (Łaski, Lib. ben. I, 476, wymienia
wś L. wpar. Strońsk)., 3.) L., wś i folw.,
pow. kolneński, gm. Stawiski, par. Romany.
W 1827 r. 5 dm., 31 mk. Obeenie wś ma 5
os., 9 mr. rozl., a druga wś Misiołki, niegdyś
do folw. L. należąca, 7 os., 55 mr. ziemi.

Lisy 1.) przys. do Raniszowa, pow. kolbu-
szowski, na praw. brzegu pot. Żyżogi, graniczy
na zachód z Raniszowem, na wschód ze Stani-
szewskiem. 2.) L. al. Zysy, część Lubyczy
kameralnej, pow. Rawa Ruska.

Lisy 1.) pustkowie, pow. odolanowski; 3
dm., 21 mk., należy do wsi i gm. Chwaliszewa
II. 2.) £., folw.;  dm., 30mk., należy do
dom. Chwaliszewa II. M. St.

Lisy, niem. Zissen, Dyssen 1.) wś, pow. jańs-
borski, na prusko-luterskich Mazurach, przez
osadników polskich założona i trzymana. O pier-
wszym przywileju lokacyjnym nie wiadomo.
R. 1465 Ulryk von Ottenberg, wójt jańsbor-
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ski, nadaje Maciejowi Pawłoczyńskiemu (Pau
lotzinthske) na prawie chełmińskiem 8 włók
boru w L. po obu stronach strumyka Pruskie-
g0 położonych, wolnych od dziesięcin i tłoki,
z obowiązkiem pół służby zbrojnej. W końcu
XVI w. mieszka w N. Jakób Lis, od którego
lub od. jego przodków wś przybrała nazwisko.
Ob. Kętrz., Ludność polska w Prusiech, str.
428. 2.) £., wś, pow. węgoborski, st. poczt.
Banie.

Lisyj, wzgórze 622 m. wys. w zach. stronie
woru, pow. samborski, na granicy Woli Ko-

blańskiej, pow. staromiejski. Wody jego płyną
na płd.-wsch. do Wolanki, na płn.-zach. do
Krzemionki. sdb a,

Lisz, ob. Zdż.
Lisza hora, podług Smolera Zjesakora, po

niem. ZLissakorn, wieś na saskich Łużycach,
w pow. budyszyńskim. W 1875 Serbów 23.

Liszczak, Zeszczok, pustkowie do Peterso-
wą, pow. lubliniecki,
Liszczarów ług, wzgórze leśne, w obrębie

gm. Brzozy Królewskiej, w pow. łańcuckim,
pod 40”1'20” wsch. dłg. g. F. a 5015/15”
płn. sz. g. Wzn. 236 m. npm. (szt. gen.).

Liszcze, os., pow. lipnowski, gm. i par.
Tłuchowo, odl. o 28 w. od Lipna, ma 1 dm., 4
mk., 20) mr. gruntu.

, Liszezów al. Ziszcze, Teszcziw, część Ruda-
niec, pow. lwowski.

Liszezyn, ob. Zeszczyn.
Liszczyna, ob. Zeszczeszne,
Liszczyna, może Zeszczyna, góra nad Fol-

Warkiem, wsią w hr. spiskiem (Weg.), w pa-
smie Widernego Wierchu, należącem do Ma-
$0ry spiskiej, mylnie Łysiną zwana, wznosi się
do wys, 1010 m. npm. U północnych jej stóp
biją Źródła Lipnickiego potoku, dopływu Du-
najca; 38*13/ wsch. dłg. g. F., a 4972050”
Pin. sz. g, af

Lisze al. Zisie, Łysze, dom pocztowy i karcz-
ma w Gajach, pow. lwowski.

„ Liszeiten al. Zysześten (niem.), wś, pow. ni-
zmny, st, p, Kaukiejmy. :

Liszewo, ob. Zisewo.
„Liszka, kol., pow. częstochowski, gm. Gra-
R, par. Częstochowa. Ma 39 dm., 86 mk.,

Mr. ziemi.
„ uSzka (węg.) al. Olassi- Liszka, mko w hr.
Zemneńskiem (Zemplin Węg.), nad rz. Bodro-
RK w Hegyallyi. Kościół katol. parafialny i
gł 18., bóżnica żyd. St. kol. żel. cisańskiej,
stac 1 telegr.; gleba urodzajna, winnice,
dob: ryb, jarmarki, piękne budynki, brak
AE wody do picia. Tutejsze winnice zało-
Zi p zy po zniszczeniach Tatarów za króla

ków: V przez sprowadzonych z Włoch osadni-

SEE 1 uz .) kol., pow. łęczycki, gm. i par.
rabów, odl. od Łęczycy w. 14, dm. 8, mk 58.  
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2.) IL., os. i I.-Zolendry, kol., pow. łęczycki,
gm. Tkaczew, par. Leźnica Mała, odl. odŁęczycy
w. 9; dm. 6, mk. 48. 8.) £., wś, pow. soko-
łowski, gm. i par. Wyrozęby. Ma 16 dm., 87
mk., 400 mr. ziemi. 4.) £., wś, pow. sokoło-
wski, gm. Repki, par. Skrzeszew. W 1827 r.
22 dm., 109 mk.; obecnie 7 dm., 85 mk., 199
mr. Wchodziła w skład dóbr Karskie (ob.).

Liszki 1.) przys. do Baczkowa w pow. bo-
cheńskim, leży na lew. brzegu Raby, przy go-
ścińcu salinarnym z Bochni do Sierosławie, od
zach. osłania go puszcza niepołomska, od wsch.
oblewa Raba, na płd. graniczy z Baczkowem a
na płn. z Gadwłówkiem. 2.) £Ł., wś w pow.
krakowskim, ma par. rzym.-katol., sąd powiat.
(23337 mk. w okr. sądowym), notaryat, urząd
pocztowy i szkołę ludową 1-klasową; leży w o-

kolicy falistej, przy gościńcu z Krakowa do
Oświecima, 217 do 259 m. npm. Z L. prowa-
dzą drogi na południowy zach. do Czernichów-
ka i Sułkowy a na połudn. wschód do Tyńca.
Kilka ładnych domków zamieszkałych przez
urzędników i jarmarki odbywające się w każdy
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, nada-
ją L. pozór miasteczka. Z 1197 mk. przebywa
14 stale na obszarze więk. pos. dawniej hr.
Zeleńskich h. Ciołek a po śmierci hr. Wita Ze-
leńskiego, p. J. Skirlińskiego. Pos. więk. ma
obszaru 154 mr.; pos. mniej. 489 roli, 108 o-
grodów i łąk i 211 mr. pastwisk. Par. należy
do dyec. krakowskiej, dek. czernichowskiego,
obejmuje Kaszów, Nową Wieś Szlachecką, Rą-
cznę, Piekary, Smierdzącą, Jeziorzany, Ńciejo-
wice, Kąty i dwa domy w Budzyniu. Cała lu-
dność par. składa się z 6300 rzym.-katol., 2 gr.-
katol. i5lizr. Łepkowski w Rocz. Tow. nauk.
krak. 1861 opowiada, że według aktów kościel-
nych była tam od r. 1444 kapliczka, którą ja-
kiś wieśniak wystawił, stanowiąca prezbite-
ryum dzisiejszego kościoła zbudowanego w r.
1810. W kościele są dwa obrazy pędzla W.
Eliasza: ś. Izydora w stroju chłopa krak. i $.
Jana Kantego. We wsi L. 16800 r. urodził się
zasłużony matematyk Jan Kanty Steczkowski.
W XV w. L. należały do klasztoru tynieckie-
go (Lib. ben. II, 123). Czyt. Tyg. illustr.
1877, Ne 70. Mac.

Liszki, niem. Ziskefuss, nazywa się dziś
struga do Jonki uchodząca, w pow. starogrodz-
kim. Jest to jednakowoż najniezawodniej wy-
raz zniemiecka już od krzyżaków popsowany.
Pierwotnie nazywała się bowiem ta struga
czysto po polsku Milcicża, pod którym wyra-
zem także się opisze. Lud okoliczny zowie Li-
szkami do dziś dnia całe otoczenie strugi, jako
to: łąki, pastwiska i strome wzgórza przybrze-
żne. Zapewne te wysokie nieraz wzgórza na-
zywały się pierwotnie Łyski, z czego także
wyraz zniemczały Liske, Liszki mógłby po-
wstać. Por. Mileicha, Kociewie i Kierwatd,
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Liszkofałva (węg.), ob. Ziskowa.
Liszków al. Ziszkowo (lit. Liszkiawa), wś

nad rz. Niemnem, pow. sejneński, gm. Kudra-
ny, par. Liszków, odl. 21 w. od Serej, 42 w.
ód Sejn, 76 w. od Suwałk. W 1827r. było tu
44 dm., 354 mk.; obecnie 73 dm., 713 mk., ko-
ściół paraf. murowany. WŚ ta zasługuje na
uwagę tak dla swego malowniczego położenia,
jak i dla pamiątek dziejowych jakie się z nią
łączą. Płynąc Niemnem od płd. pierwszą górę
Jaką się spotyka na jego brzegach stanowi wy-
niosłość, na której przed wiekami książęta li-
tewscy wznieśli potężną warownię z głazów
granitowych, spojonych wapnem i przekłada-
nych warstwami twardej jak kamień cegły.
Lud litewski zwie tę górę Pilakalnis (piłkalnis),
t.j. zamkowa góra. W przeszłości zwała się
podobno Naujepile (nowy zamek, Nowogród) i
według domysłów Narbutta była już w poło-
wie XI w. siedzibą słowiańskich książąt pod
nazwą Nowogródka (por. Kiernów). Około 1241
r. Mongołowie zniweczyli panowanie książąt
Hlebowiczów w tych stronach, które przeszły
do książąt litewskich. Mendog, według Nar-
buta, koronował się na króla Litwy w Nowo-
gródku nadniemeńskim nie zaś krzywiczań-
skim. Wigand kronikarz krzyżacki wspomina
istotnie o zamku Nauenpille nad Niemnem. Prze-
chowane dotąd resztki ruin i mnóstwo kamien-
nych grobów pokrywających górę świadczą, iż
wistocie był tu potężny na swe czasy zamek,
odgrywający ważną rolę w dziejach Litwy.
Dzisiejsza nazwa L. pojawia się dopiero w XV
w., gdy Jagielło zrujnowany zamek z przyle-
głym obszarem nadał niejakiemu Liszkowi Zy-
bineie. Na mniejszej nieco górze, przytykającej
do zamkowej, są jeszcze szezątki fundamentów
kościoła parafialnego wzniesionego tu w XV w.
Dalej w dolinie przerzniętej przez strumień
uchodzący do Niemna, rozłożyła się wieś L.
Po za nią na wzgórzu wznosi się piękny ko-
ściół na wzór bazyliki rzymskiej św. Piotra,
zbudowany w 1694r. przez Jerzego Kosilłę
wojskiego trockiego, wraz z klasztorem domini-
kanów, W 1796 r. klasztor przez rząd pruski
zniesiony został, a kościół od 1812 r. obrócono
na parafiamy. Gmach klasztorny służył na-
stępnie na miejsce pobytu księży zsyłanych za
karę przez swą władzę, dopóki nie obrócono na
ten cel w 1849 r. gmachów klastoru łysogór-
skiego. Dominikanie usiłowali zamienić L. na
miasteczko i w tym celu sprowadzili tu żydów;
celu jednak nie osięgli, bo osada nie miała wa-
runków bytu. Opis i widok L. podał Zygmunt
Gloger w „Tyg. illustr.* z 1876 r. NM 48. In-
ny opis zamieściły „Kłosyć t. VIL, str. 283—
346. Par. L. dek. sejneński (dawn. łoździejski):
4893 dusz. Dobra L. należały r. 1654 do Ra-
dzymińskich-Frąckiewiczów. R. 1670 kupione
przez Kosiłłę Jerzego Władysława i jego żonę  
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Krystynę z Giblów; następnie przeszły w ręce
ich córki Johanny, zamężnej Piątkowskiej; po-
tem do jej syna Kazimierza Piątkowskiego,
ststy łoździejskiego; po nim na siostrę jego
Amnę z Piątkowskich Billewiczową Janową,
stścinę wojnucką; po nich na córkę ich Bille-
wiczównę Johannę Michałową Sulistrowską,
stolmikową oszmiańską. Prawem spadku z ojca
na syna dostały się Edmundowi Nulistrowskie-
mu, który sprzedał ją kanonikowi Kruszew-
skiemu. Folw. L. al. Wysoki (z wsiami Liszków,
Rycele, Gajluny, Judele, Ryngieliszki, Krze-
wina, Grabina, Zajmy, Bartoszyszki, Posiery,
Wilkowice i Barbańce) rozległy mr. 1521:
grunta orne i ogrody mr. 952, łąk mr. 48,
pastwisk mr. 146, wody mr. 136, lasu mr. 122,
nieużytki i plaee mr. 114, bud. mur. 1, z drze-
wa 7, młyn wodny i jezioro Liszkowo. Uposa-
żenie włościan we wsiach niewiadome.
Liszków 1.) wś, pow. krotoszyński; 4 dm.,

50 mk.; należy do gminy i wsi Wielkiego Za-
lesia (Łaski, Lib. ben. II, 18). 2.) £., folw.;
2 dm., 61 mk.; należy do dom. Wielkiego Za-
lesia. 3.) L., por. Ziszkowo. M.St.
Liszkow, niem. Gross Ziskow, wś serbska

na dolnych Łużycach, w pow. chociebuskim.
Kościół paraf, ewang. z nabożeństwem serb-
skiem. Szkoła początkowa. W r. 1880 ludno-
ści 520, z małym wyjątkiem serbskiej.
Liszkówce, właśc. Diezkowce (ob.).
Liszkow ice, ob. Ziszkowo.
Liszkowk, po niem. Klein Diskow, wś serb-

ska na dolnych Łużycach, w pow. chociebu-
skim. W r. 1680 ludności 195, wyłącznie
serbskiej. ć AB
Liszkówko, niem. Jodskóże, dom., pow. wy-

rzyski; 1347 mr. rozl.; 7 dm., 134 mk.; należy
do dom. Ziszkowa, nieh. Wźtzleben.
Liszkowo, ob. Zdszków.
Liszkowo 1.) niem. Witeleżen, wś, pow.

wyrzyski; 20 dm., 188 mk.; 149 ewang., 39
katol.; 67 analf, Poczta i tel. w Łobżenicy o 6
kil., st. kol. żel. Osiek o 15 kil. 2.) L., dom.
i gm., 10260 mr. rozl., z których 2270 mr. jest
lasu; 5 miejsc.: a) L., dom.; folwarki: b) Mas-
sowo (Eriefelde), e) Augustowo (Augustenhof),
d) Liszkówko (Jobshóhe), e) Kleinglienicke,
cegielnia; gorzelnia i cegielnia; 39 dm., 664
mk.; 317 ewang., 347 katol.; 241 analf. Ordy-
nacya. 3.) L., wś, dom. i gm., pow. inowro-
cławski; 4696 mr. rozl.; 5 miejse.: a) L., dom.;
folwarki: b) Wola, c) Budziaki, d) Wiesenvor-
werk; e) Liszkowskie olędry (niem. Berg-
bruch); 17 dm., 277 mk., 99 ewang., 178 katol.;
L13 analf. Kościół. katol. paraf. dekan. ino-
wrocławskiego. Gorzelnia parowa. Poczta, tel.
ist. kol. żel. w Złotnikach o 6 kil. W ogro-
dzie dominialnym przy planowaniu wzgórza
odkryto olbrzymi grób pogański. (Kod. dypl.
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pol. II, 494, wymienia L. al. Ziszkowice pod
r. 1444). M. St.
Liszkowo, jez., pow. sejneński, 6 2 w. na

płn. od wsi t. n., nad Niemnem, długie na 2
w., połączone przez strumień z Niemnem i kil-
koma drobniejszemi jeziorkami.

Łiszna 1.) wś, pow. bialski, gm. Zabłocie,
par. Sławatycze, nad Kalmaczką i Bugiem.
W 1827 r. wś rząd., par. Sarnaki, 51 dm., 812
mk.; obecnie 61 dm., 463 mk., 1176 mr. 2.) Ł.,
ob. Ziszno.

Liszna 1.) koło ĆCisny, wś w pow. Lisko,
leży w kotlinie 588 m. upm., śród lasów po-
krywających wysokie góry, zamykające pra-
wie zupełnie niewielką kotlinę. Przez wioskę

przepływa pot. Rostoka, przerzynający się wą-
skiem korytem i uchodzący z praw. brzegu do
Solinki. Od zach. piętrzy się nad wsią góra
W. Breda 1043 m., od płd. Rostoka 1093 m.,
od wsch. Mały Wasiel 1097 m., Rożki 937 m.
i Rożki groń 653 m., a od płn. Hony groń 820
m. bezwzględnej wysokości. Gleba jałowa,
owsiana, lasy szpilkowe. Ludność, 211 mk.,
jest prócz kilku osób ruską i gr.-katol. L. na-

leży do par. gr.-katol. i urzędu poczt. w Ci-
snie a par. rzym.-katol. w Hoczwi. Pos. więk.
Henryka bar. Flemminga de Arnim wynosi
obszaru 25 roli, 87 łąk i ogr., 26 past. i 2482
mr. lasu; mniejsza 175 roli, 210 łąk i ogr., 127
pastw. i 20 mr. lasu. L. ma szkołę ludową 1-

klasową i graniczy na płn. z Cisną a na płd.
z Rostokami górnemi. Leży już blisko granicy
węgierskiej. 2.) IL., ob. Zisznia. Mac.

Liszna, Zeszna, dwie wsie, pow. cieszyński:
a) Dolna ma 1026 mk., 837 mr. ziemi. b)
Górna ma 744 mk., 2071 mr. ziemi, szkołę lu-
dową, prywatną i kościół paraf, katol. Parafia
ta obejmuje 2500 katol., 1869 ewang., 40 izr.
twang. należą do par. Groleschau. c

Liszna, potok podgórski, wytryska w obr.
Sm. Liszni, w pow. sanockim, u zachodnich
podnóży działu leśnych wzgórzy, Słoną górą
zwanych, rozpościerających się na granicy Ty-
trawy solnej i Siemuszowej z Lisznią. Zrazu

płynie na południowy zachód, a potem na pół-
nocny zachód, zachodnim bokiem wsi Liszni.
chodzi z praw. brzegu do Sanu. Długość bie-

Su wynosi 3*/, kil. Br. G.
„Lisznia, wś, pow. kijowski, nad rzeczułką
isznią, inaczej Kudelą nazywaną. Btare do-

(Umenta mianują ją Leśnią, zapewne z powo-
du, że lasy, w dawnym wieku, dokoła ją ota-

czały, Wieś ta należała do Byszowa (ob.),
dziedzictwa Charlęskich, ale w 1606 r. zosta-
a zastawioną Iwanowi Siennickiemu. Atoli
= z. Ę: Charlęski, testamentem napisanym
R: urgu, na fundacyą zakonników w By-
sa egował sumę 10 tysięcy złt. „Matka

> *erzowa Charlęska, wtórych ślubów Łu-  
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kaszowa Witowska, uskuteczniając ostatnią sy-

na swego wolę, niebawem sprowadziła 00. do-
minikanów do Byszowa, ale nadto do funduszu
10 tysięcy, przez niego legowanego, jeszcze
swoich własnych 10 tysięcy dodawszy, w tejże
sumie wsie Lisznię i Dobkowszczyznę, wyku-
piwszy je od Siennickich, tymże zakonnikom
zapisała. Ale zaledwie dominikanie weszli
w posiadanie wiosek, gdy sukcesorowie Sa-
muela Charlęskiego, „w pilności zanieśli pro-
testacyą do akt, że zapis jest nieprawny, albo-
wiem się sprzeciwia konstytucyi z 1638 t.,
która dobra szlacheckie duchownym alienować
zabrania. Tymczasem wybuchła wojna Chmiel-
nickiego, i nietylko dominikanie uciekać mu-
sieli z Byszowa, ale i dziedzic jego. I dopiero,
gdy przeszła burza kozacka, i gdy dominikanie
znowu się osiedlili byli w Byszowie, wtedy
dziedzic dóbr Byszów, Antoni Charlęski, puł-
kownik wojsk kor., z dominikanami rozpoczął
proces, lecz tylko o L., bo Dobkowszczyzna
nie istniała już wtenczas, będąc za wojen koza-
ckich zniesioną. Proces ciągnął się długo, i
nareszcie na stronę pułkownika Charlęskiego

wypadły wyroki, nakazujące dominikanom,
aby zwrócili wioskę a sami na spłacie sumy
zapisowej poprzestali. Jednakże na tem się
nie skończyło; pomiędzy stronami przychodziło
do zajść nieustających, które w końcu dopro-
wadziły do katastrofy, to jest do zabicia ks.
przeora Trawińskiego przez Ant. Charlęskiego.
Dominikanie pozwali go do konsystorza i gro-
du. Konsystorz ogłosił na Charlęskiego eks-
komunikę, wyłączającą go ze społeczeństwa
wiernych, a gród skazał na śmierć. Charlęski
uciekł za kordon do Galicyi, skąd zaniósł ape-
lacyą na trybunał lubelski. Zbrodnia była
wielka, ale znalazły się i zwalniające zbrodnię
w części okoliczności, a więc trybunał zniósł
karę śmierci a skazał Charlęskiego na dwuna-

stoletnie więzienie w twierdzy kamienieckiej.
W krótce atoli nastąpił ostatni rozbiór kraju i
Charlęski, wysiedziawszy kilka lat w więzie-
niu, został wypuszczony na wolność. (Całe to
zajście szczegółowo opisane w Roczniku liter.
Rom. Podbereskiego—Petersburg, 1848). Char-
lęski tedy do swego Byszowa powrócił a i L.
posiadł. Był to pan możny i butny; podocho-
ciwszy miał zwyczaj mawiać: „,Drwię z czte-
rech części świata, drwię z buławy; Byszów
mój, iniebo nad Byszowem moje.* R. 1799
już Aleksander i Leon Charlęscy synowcowie
pułkownika dzielili się Lisznią. W 184 r.
wieś ta została przedaną Janowi Michałowskie-
mu; w 1854 kupił ją Michał Dobrynskij. Mk.
obojej płci 632. Cerkiew tutejsza, pod we-
zwaniem św. Anny, została zbudowaną w 1798
roku. Edward Rulikowski.

Lisznia 1.) wś, pow. dubieński, par. „Łysin.
2.) L., Lisznie, wś w pow. krzemienięckim,
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z kaplicą katol. parafii Krzemieniec. 3.) L.,
ob. Ziszntówka.

Lisznia lub Ziszna, wś w pow. sanockim,

na prawym brzegu Sanu, między Sanokiemi

Mrzygłodem. Wieś leży w dolinie potoku

uchodzącego do Sanu, 350 m. npm., którą do

okoła otaczają lasy, pokrywające wzgórza się-

gające na południu i zachodzie do 570 m., a na

północy do 564 m. bezwzględnej wysokości.

Ludność wynosi 429 osób, z których 14 prze-

bywa na obszarze więk. pos. Zabudowania tej

pos. wznoszą się na samym brzegu Sanu. Pos.

więk. (Fr. Adamowicz i Eug. Grohmann) ma

obszaru 152 mr. roli, 14 mr. łąk i ogr., 47 mr.

pastw. i 326 mr. lasu; pos. mniej. 288 mr. roli,

52 mr. łąk i 187 mr. pastw. Paraf. rzym.-ka-

tol. w Mrzygłodzie. Oddalenie od urzędu
poczt. w Sanoku wynosi 9.4 kil.

Lisznia (z Monasierem Liszniańskim, po ru-

sku Zysznia), wś w pow. drohobyckim, 5 kil.

na płn. zach. od sądu powiat. i urzędu poczt.

w Drohobyczu (ob.). Na płn. leży Broniea, na
płn. wsch. Śniatynka, na wsch. i płd. wsch.
Drohobycz, na płd. Dereżyce, na zach. Unia-

tycze. Przez Środek obszaru płynie pot. Bar

(ob.) z Uniatycz od płd. zach. na płn. wsch. i
przyjmuje w obrębie wsi kilka małych dopły-
"wów od praw. i lew. brzegu. Wzdłuż granicy

pln. płynie pot. Brońcy, zwany w dalszym

biegu Niedźwiedzińską. W dolinie Baru leżą

zabudowania wiejskie, na płn. zach. od nich
Monaster Liszniański i folw. Kopania. Płn.
część obszaru zajmuje las Hryniowiec. W nim

wznosi się szczyt Dubiena do 348 m. W części
płd. leży las Tersewiszcze. Własn. więk. (rzą-
dowa) ma roli ornej 70, łąk i ogr. 27, pastw.
11, lasu 1173; własn. mniej. roli ornej 1448,
łąk i ogr. 577, pastw. 618 mr. W r. 1880 by-
ło 1276 mieszk. w L. gminie, 17 na obszarze
dwor., a 234 mk. w Monasterze Liszniańskim
(obrz. gr.-katol., z wyjątkiem 28 rzym.-katol.).
Par. rzym.-katol. w Drohobyczu; gr.-katol.
w miejscu, dek. drohobycki, dyec. przemyska.
W L. jest cerkiew murowana pod wezw. św.
Michała i szk. etat. jednokl., w M.-L. cerkiew

pod wezw. św. Ilii. W monasterze był kla-

sztor bazylianów. W r. 1666 nadał Jan Ka-
zimierz ihumeństwo O. Sylwestrowi Twarow-
skiemu „cum libera incisione in sylvis Lisznia-
nensi et Medweczanensi, quod privilegium cum
libertatibus post fata praedicti Twarowski mo-
nachis praedicti monasterii Lisznianensis servi
debet.* Jam Sobieski potwierdził r. 1681 przy-
wilej Jana Kazimierza, a także: „poponatum
ad praefatum monasterium Lisznianense incor-
poravit.* W r. 1691 nadał Jan Sobieski ihu-
meństwo Mitrofanowi Radzimińskiemu: „cum
foenificium ac laneum unum adjacentem in sub-
urbio Drohobycensi,* a oraz prawo warzenia
soli na tym gruncie. Monaster TLiszniański 
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zniesiono r. 1775 i utworzono fundacyą dla dzi-

siejszego klasztoru dtohobyckiego. W r. 1804

odebrała kamera monasterowi grunt i prawo

warzenia soli, nadane mu przez Sobieskiego, na

rzecz swoję, a klasztorowi drohobyckiemu wy-

znaczyła roczną rentę. Za czasów polskich na-

leżała wieś do dóbr koronnych w ziemi prze-

myskiej. R. 15383 uwalnia Zygmunt I wieś

tę: „a tributo seu praestatione Boum praedicta

Odumarszczyzna, tum quoque a cesu faginati-

tio et podvodiv immunem declarat praeter Pod-

vodas pro regem.* (Rkp. Ossol. M 2837, fol.

188). L. wraz z Niedźwiedzą i Kołpeem two-
rzyła klucz liszniański. Do klucza liszniań-

skiego należała także wieś Niedźwiedza. Do

tego klucza według dawnego zwyczaju i po-

winności swoich „kraina Podbuska robocizny

pomaga.* Fxtrakt inwent. ekon. sambor.z r.

1760 (Rkp. Ossol. M 1632 fol. 178) podaje

następujące szczegóły: „Klucz liszniański, po-

nieważ za przywilejem in posessione WP.

Grzegorza Turkułła zostaje, którego imieniem

JMP. Ebasz Turkułł konsens ad cedendum od

matki swojej de dt. Warszawa 5 grudnia 1746

produxit, a cesyą in rem tegoż brata swego

uczynioną deklarował quovis tempore reprodu-

cere, wnosząc, że jest ad praesens u posesora

tego klucza na Podolu rezydującego i że jest

coram actis authenticis zeznaną, 0 co się ma te-

raźniejsza administracya dopomnieć, więc się

ani budynki, ani wsiów osiadłość i sprzężaj ta-

kowym modelionem, jako inne klucze nie opi-

sują, ani też intrata stante hoe advitalitio nie

wyprowadza. To tylko nadmienia się, że ante

hac należał do skarbu JKM. Do tego, że wło-

ści tego klucza płacić powinny do kasy eko-

nom. hibernę i ekspenszczyznę podług dyspar-

tymentu zamkowego, tudzież łatry z lasów

zakupionych przez skarb do żup skarbowych

za opłatą proporcyonalną; tudzież i sól skarbo-

wą z żup do składów także za zapłatę wozić.*

Według lustracyi z r. 1768 był klucz liszniań-

ski w posiadaniu Konstantego Turkułła za

przywilejem Augusta III z 11 września r.

1759. Rząd austryacki zajął go r. 1772 iprzy-

łączył do dóbr drohobyckich. Lu. Dz.

Liszniów, lesiste pasmo górskie w Karpa-

tach wschodnich, w dziale czarnohorskim, na

obszarze gm. Mikuliczyna, w pow. nadwórniań-

skim, między Pruteciem mikuliczyńskim czyli

wschodnim (od wsch. i płne.-wsch.), Prutem

(od zach.)i potok. Pihym (od płd. zach.). Po-

czyna się szczytem Hordie (1478 m.), na gra-

nicy pow. nadwórniańskiego i kosowskiego,

a na połudn. granicy gm. Mikuliczyna z Ko-
smaczem i ciągnie się na północny zachód przez

obszar mikuliczyński aż pod południowy kra-

niee wsi Mikuliczyna na przestrzeni 13 Kkil.,

kończąc się szczytem Liszniowem (1256 m.).

Wzdłuż grzbietu rozpościerają się paśmiste po-
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łoniny. Od niego wybiegają na płn. wschód
odnogi z szczytami Szekelówką (1287 m.),
Hyczką (1210 m.), Hegą wyźnią (1108 m.),
opadające stromo do doliny pot. Prutecia. Z pod
grzbietu tego wytryskują liczne potoki, od
strony płn.-wsch. zlewające swe wody do Pru-
tecia, jak Szekelowski pot., Hyczka, Kopczyn
i Stawny, a od płd.-zach. liczne strugi górskie,
dążące do pot. Pihy, między nimi pot. Hordie.
Północno-zachodnia część tego pasma, opadająca
do doliny Prutu, jest skalista, jak Kidrówka i
Strymba. Br. G.
Liszniówka al. Zisznia, mko, pow. łucki,

0 95 w. od Łucka, przy drodze z Równego do
Pińska. R. 1870 miało 353 mk., w tem 28
proe. izr., 71 dm., cerkiew, synagogę, dom mo-
dlitwy, 8 rzemieślników.

Liszniszki, zaśc. szlach., nad pot. Ażustru-
pis, pow. święciański, 2 okr. adm., o 44 w. od
Ńwięcian,.| dm., 8 mk. katol. (1866).
_ Liszno 1.) wś i folw., pow. chełmski, gm.
ipar. Pawłów. Leży przy linii dr. żel. nad-
wiśl., o 8 w. od Trawnik ku Rejowcowi (por.
Kanie). Folw. L. lit. A. (z wsiami: L., Majdan
Krypkowski i Majdan Leszczanka) rozległy
mr. 1260: grunta orne i ogr. mr. 464, łąk mr.
79, pastw. mr. 116, lasu mr. 709, nieuż. i pla-
ce mr. 31, bud. mur. 4, z drzewa 9, pokłady

torfu. WŚ L. lit. A. osad 18, z grun. mr. 227;
wś Majdan Krypkowski 0s. 4, z grun. mr. 56;
wś Majdan Leszczanka 0s. 7, z grun. mr. 70.
Folw. L. lit. B. (z wsiami: L. lit. B., Majdan
Krypkowski i Majdan Leszczanka) rozległy
mr. 828: grunta orne i ogr. mr. 328, łąk mr.
68, pastw. mr. 2, wody mr. 32, lasu mr. 337,
nieuż. i place mr. 61, bud. mur. 4, z drzewa
25. Młyn wodny, pokłady kamienia budowla-
nego. WŚ L. lit. B. os. 12, z grun. mr. 126;
WŚ Majdan Krypkowski os. 2, z grun. mr. 15;
wś Majdan Leszczanka os. 5; z grun. mr. 48.
2.) L. al. Zisno (ob.), wśi folw., pow. skier-
hiewieki, gm. Doleck, par. Jeruzal, 0 16 w. od
Skierniewic. Folw. L. rozległy mr. 478: grun-
ta orne i ogr. mr. 407, łąk mr. 6, pastw. mr. 6,
lasu mr. 45, nieuż. i place mr. 14, bud. mur. 4,
z drzewa 6, Wś L.os. 20, z grun. mr. 232.

Liszny porob, ob. Dniepr.
Liszowa (niem.), ob. Zdsewo.
Liszuhuen (niem.), ob. Zdsunie.
Liszyce, ob. Kadysz.

Łiszyno 1.) kol. włośc., nad rz. Wisłą,
pow. płocki, gm. Bielino, par. Słupno, odl. o 7
w. od Płocka. Posiada ewangielicki dom mo-
dlitwy, 38 dm., 197 mk., 596 mr. gruntu i4
Mr. nieuż. 2.) I-Czernie, wś włośc., pow.

ya gm. Bielino, par. Słupno, odl. o 7 w. od
ocka, ma 5 dm., mk. 31; 66 mr. gruntui 4

mr. nieuż.

2» prawy dopływ Uhorskiego Tykicza,

erzchowiny Siniuchy, lewego dopływu Bohu. 

Lit 327

L., przybrawszy Popówkę, wpada między Bu-
kami a Szawlichą, poniżej Czarnej Kamionki.

Litacz, góra lesista, wznosi się na południo-
wej granicy wsi Krasnego Potockiego, w pow.
sądeckim, nad gościńeem *rządowym podkarpa-
ckim, i dochodzi do wysokości 652 m. npm.
Wody od północy spływają do Smolnika,
a od południa do Dunajca, jak Pruska i
Brzezna. i Br. G.

Litagoszcz, wś, por. Kaszówka.
Litatyn, ob. Zśtiatyn.
Łitefken (niem.), ob. Zżłewkż.
Litembark, mały przys. między Szlachtową

a Szezawnicą górną, pow. sądecki.

Liteni, rus. Zuczyna (0b.), wś, pow. suczawski
na Bukowinie, nad granicą mołdawską. Gm.
ma 609 mk.; dwór 53 mk.

Litepły 1.) część Krzywego w Kamionce
Wołoskiej. 2.) L., część Ławrykowa, pow.
Rawa Ruska. |

* Litewka, ob. Kulesze-Z.
Litewka, folw. w pow. słuckim, do dóbr La-

chowicze należący, własność Kossakowskich,
ob. Zachowicze. Al. Jel.

Litewka (z Horbula), wś, pow. rudecki, na
płd. od Katarynie (ob.), graniczy z Komarnem
i Klickiem.  Własn. więk. ma roli or. 206, łąk

iogr. 8, pastw. 2, lasu 74 mr.; własn. mniej.

roli ornej 108, łąk iogr. 55, pastw. 335 mr.

W XVIII wieku należała L. do klucza Ko-
marno.
Litewken (niem.), ob. Zżłewk?.
Litewki 1.) niem. Zitewken al. Ditefken, folw.,

należący do dóbr także L. (Zautensee) zwa-

nych; pow. sztumski, paraf. ew. i katol. ist.

poczt. Kiszpork; szkoła jest w miejseu samem.

Mają rozległ. 14 włók, mk. zaś 47 (r. 1868),
42 ew. i 5 katol.; r. 1857 było ich 26. Budyn-

ków jest tu 12, między temi 4 domy mieszka|-
ne. 2.) I, niem. Zaułensee, dobra ryc., pow.
sztumski, st. poczt. Kiszpork, odległy 6 kil.,

st. kol. żel. Stare Pole (Altfelde), dokąd odle-

głość wynosi 17 kil. Razem z należącym do

nich folw. tej samej nazwy obejmują te dobra

465.97 ha. i to 348.24 ha. roli ornej i ogr.,

80.67 ha. łąk, 25.09 ha. pastw., 10.90 ha.

nieuż., 1.07 ha. wody; czysty dochód z grun-

tów oszacowano na 9414 mk. Dobra te po-

siada Paulina v. Flotwell ur. v. Frantzius. R.

1868 było tu 21 bud., 174 mk., 127 ew. i 46
katol. Podatek od gruntu wynosi 300 tal., od

budynków 24. R. 1857 liczono 128 mk. Ce-
gielnia i mleczarnia. Kś. Fr.

Litewniki (Stare i Nowe), wś i folw., pow.

konstantynowski, gm. Hołowczyce, par. r. |

Sarnaki, r. gr. Chłopków, poczta Łosice, okr.

sąd. Komarno, rozległość grun. włośc. 1838

(56 osad), folwarcz. 692; ludn. 497. W 1827
r. wś rząd, 5l dm., 312 mk. Obecnie od 1842

majorat pułk, Kudaszewa. Bz.
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Litews..., por. Zdtwa.
Litewska al. Zauderska góra, ob. Inflanty,

t. III, 280.
Litewskie niziny, ob. Kurońskie niziny.
Litewskie sioło al. Preobrażenka, wś nad

rz. Konką, pow. aleksandrowski gub. ckatery-
nosławskiej, o5l w. na płd.-wschód od Ale-
ksandrowska; 225 dm., 1496 mk.

Litewszczyzna, ob. Zitowszczyzna.
Litfinken (niem.), ob. Zdtwinki.
Lithauen (niem.), ob. Zótwa.
Litiatyn (al. Zżłatyn, po rusku Zytiatyn), wś

w pow. brzeżańskim, 12 kil. na płd. wsch. od
sądu powiat. i urzędu poczt. w Brzeżanach. Na

płn. wsch. leży Krzywe, na płn. zach. Źołnów-
ka, na zach. Potutory, na płd. zach. Sarańczu-
ki a mianowicie część wsi Baźnikówka, na płd.
wsch, Telacze, na wsch. Szczepanów (obie osta-
tnie w pow. podhajeckim). We wsi nastaje
pot. Litatyński i płynie na płd., a wpada na-
stępnie w Bożykowie do stawu, utworzonego
przez Złotą Lipę. W środku obszaru leżą za-
budowania wiejskie (371 m.), na płd. od nich
wznosi się „Wysoka góra do4li m. Na płd.
wsch. od zabudowań leży w narożniku płd.
wsch. folw. Bogdanowicza zw. Obozowisko.
Ktronę płn, zach. obszaru zajmuje las „Dubni-
ki.* Przez wieś idzie gościniec brzeżańsko-
podhajecki, Własn. więk. ma roli ornej 851,
łąk i ogr. 62, pastw. 49, lasu 565 mr.; własn.
mniej. roli ornej 926, łąk i ogr. 87, pastw. 12
mr. W r. 1880 było 617 mk. w gminie, 114
na obsz. dwors. Litiatyn a 50 na folw. Obo-
zowisko (w połowie obrz. rzym.-katol., w polło-
wie gr.-katol.), Par. rzym.-katol. w Kozowej,
gr.-katol. w Potutorach, We wsi jest cerkiew,
gorzelnia i młyn. Wspomniony powyżej fol-
wark Obozowisko utworzono w r. 1870 na
miejscu, w którem Jan Sobieski w pochodzie
swoim do Podhajec obozował. Miejsce to na-
zwano od owego czasu „Obozowiskiem* a na-
zwę tę zostawiono folwarkowi. W. miejscu
tem są dwa źródła, z których jedno nazywają
tutejsi włościanie Polacy „,stołową kiernicą*
a Rusini „korołewską kiernycią,* gdyż sam
król i sztab jego brali stąd wodę do stołu. Nie-
daleko tego królewskiego czyli stołowego źró-

_ dła leży w stronie zach. drugie obfite źródło,
t. zw. „gniła kiernicą.* Woda tego źródła
czysta i zdrowa, anazwa „gniła* pochodzi stąd,
według tradycyi, że żołnierze królewscy pod-
czas swego pobytu myciem i praniem wodę za-
mącili. Przy gościńcu stoi kamienna kolumna
ze statuą Matki Boskiej, Na 4 ścianach ko-
lumny znajdują się następujące napisy: 1. Bo-
gu w Trójcy Jedynemu na cześć i na chwałę
Przenajświętszej Panny na wystawienie i usza-
nowanie niepokalanej P, M., ta kolumna w r.
1747 M. Paź. (mies. paźdz.) wystawiona. 2
Kto nawidzi to miejsce, niech zezna z nabożeń-

.|ki. St. p. w Starej Lubowni. 
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stwem owej aryi tę modlitewkę za duszę zmar-
łych: Ach którzy już dni swoje skończyli,
niech wieczny odpoczynek mają. 3. Taż ko-
lumna kosztem ś. p. JMPana Krzysztofa By-
liny ie dysponowana do erygowania, którą sy-
nowie po śmierci ojca swego skutkiem wypel-
nili. 4. Miłosierny Bóg niegdy Ś. p. małżonce
Krzysztofa Byliny z Czeczierowskich (a może
Czerowskich, gdyż napis niewyraźny) splodzo-
nej, to miejsce do pokuty naznaczył, która kil-
kanaście razy pokazująca się służebnej Fruźce,
poddanej tej wsi L., doskonałe dowody obja-
wienia swego czyniła iw r.17/31 do przy-
bytków wiecznych wprowadzona. Zu. Dz.

Litiatyński potok, wypływa na wscho-
dnim końcu wsi Litiatyna, w pow. brzeżań-
skim; płynie z początku na zachód przez tę
wieś, u płn. podnóży Wysokiej góry (411 m.),
poczem zwraca się na południe, opłukując za-
chodnie stopy tejże góry i lesistej góry Boko-
łeczy (411 m.), przepływa obszar Baźnikówki,
u wschodnich stóp wzgórzy Równi (372 m.)i
Holicy (364 m.) i na obsz. gm. Bożykowa pod
górą Kamyczykiem (393 m.) rozlewa się w ob-
szerne łąki moczarowate, tworzące dno dawne-

go stawu, i tutaj uchodzi do Złotej Lipy. Dłu-
gość biegu 10 kil. i pół. Br. G.

Łiticia, w dok. z 1262 nazwa rz, Luciążny.
Litigainer-See (niem.), ob. Zdtygajny.
Litinye, ob. Zucina.
Łitki, wś, pow. latyczowski, gm., parafiai

okrąg polic. w Derażni, st. kol. odes.-wołocz.,
od której odległa 05 w.; nad rz. Wołczkiem,
wpadającym poniżej do Wołka; dm. 57, mk.
45], ziemi dwors. 326, włośc. 484 dzies.; pa-
rafia katol. Nowosiółki. Niegdyś dziedzictwo
Wisłockich, następnie Newelskich, dziś Zwon-
czyły i Tomaszewskiego. Dr. M.

Litki, wś, pow. owrucki, na płd. od m. Łu-
hiny.
Litkówka, ob. Zetkowce,
Litmanowa, także ZDittmanowa, wŚ ruska

w hr. spiskiem (Węgry), w pow. popradzkim,
w dystrykcie lubowelskim, nad Lipnikiem
Wielkim, graniczy od płn. z wsiami galicyj-
skiemi, od płn. zach. z Białą Wodą Ruską,
a od płn. wsch. z obsz. Piwnicznej; od wsch.
z Jarembiną, od płdn. i zach. z obsz. Kamionki.
Liczy dm. 168, mk. 828 a obszaru 3729 kw.
sążni katastr. (Cerkiew ruska w miejscu. Rz.-
katol., których liczba wynosi 42 (szem. dyec.
spiskiej 1878), należą do par. łać. w Starej Lu-
bowni. Wzniesienie wsi 670 m. npm. Na
płn. granicy wznoszą się szczyty Wierchliczka
(955 m.), Jedlina (988 m.), Syhła (927 m.),
Okruhła (962 m.) i Heliaszówka (1024 uj
Północny obszar zraszają potoki górskie Litma-
nowy i Rozdziel, tworzące potok Lipnik Wiel-

Br. G.
Litmanowy potok, potok podgórski, w hr.
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spiskiem (Węgry), wschodnie ramię źródlane

Lipnika Wielkiego (ob.), wypływa z pod góry
Byhłej, wznoszącej się na granicy Spiża i Ga-
licyi do wys. 927 m., na obszarze gm. Litma-
nowej; plynie na południe i powyżej wsi Lit-
manowej łączy się od zachodu z Rozdzielem,
tworząc potok Lipnik Wielki. Długość biegu
6 kil. Be. (z.

Łitmirz 1.) znaczny potok górski, wypływa
z pod Hołowaniwki Horba (706 m.), góry roz-
dzielającej źródlaną kotlinę Dniestru (ob.) od
kotliny tegoż potoku, na obsz. gm. Przysłopa,
w pow. turczańskim. Płynie na płdn. wsch.
przez wieś Przysłop, a przeszedłszy na obszar
gm. Turki, podąża w kierunku wschodnim po-
między domostwami Turki Wyźniej i śród
miastą Turki uchodzi do Jabłonki (ob.), dopły-
wu Stryja. Dług. biegu wynosi 11 kil. Liczne
potoki zasilają go; między nimi najznaczniejszy
Jest Szumiacki potok z lew. brzegu. Nad lew.
brzegiem wznoszą się Wielki Horb (697 m.),
Szejka (780 m.), a nad praw. brzegiem Pa-
włowska g. (661 m.) i Dotha (758 m.). Źró-
dła leżą na wys. 680 m., ujście 582 m. npm.
2.) L., potok górski, wypływa w obr. gm.
Tarnawy Wyźniej, w pow. turczańskim, z łąk
śródleśnych, pokrywających pln. wsch. zbocze
Halicza, góry w Karpatach, niedaleko granicy
Galicyi i Węgier się wznoszącej do wys. 1335
m. npm. (ob.). Płynie na północny wschód łą-
kami tarnawskiemi i na granicy Tarnawy wyńź-
niej z Sokolikami uchodzi z lew. brzegu do
Kanu. Długość biegu 7 kil. Br. G.

Litohoszcz, Liiagoszcz, ob. Kaszówka.
Litomirz, pln. część Chłopczyc, pow. rude-

cki, nad pot Łączny.
Litosin, mały zaśc. w pow. borysowskim,

W pobliżu mka Szklańce, ma osad 4, okrąg po-
licyjny dokszycki, parafia kiemieszewicka;
miejscowość poleska, grunta lekkie, wzgórko-
wate, Al. Jel.

Litosza, ob. Uborć.
Litowee, wś włośc., nad bezimienną rzeczką,

Pow. wilejski, o 86 w. od Wilejki, 3 okr. adm.,
$m. Porpliszcze; 24 dm., 155 mk. (1866).

Litowiez, ob. Zitowźż,
Litowiski rów, potok łączny, wypływa we

Wsi Litowisku, w pow. brodzkim, na zacho-
him jej krańcu, płynie przez wieś i łąki lito-

wiskie na południe, następnie przez obszar
Zyszkowiec, a w końcu granicą gmin Zwyży-
na1Markopola. Poniżej folwarku markopol-
skiego uchodzi do Seretu, zwanego tutaj Gra-
a% „ Dawniej był tutaj rozległy staw, dziś
„/Poscierają się obszerne łąki moczarowate.
lugość biegu 8'/, kil. Br. G.
© wieko (al. Litowiska, Lutowisko, po ru-
na pł"gks idą w pow. brodzkim, 20 kil.
od aoi,wsch.od Brodów, 18 kil. na płn. zach.

4cu powiat, w Załoścach, 4 kil. na płn.  
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wsch. od urzędu poczt. w Pieniakach. Na płn.
leży Hucisko brodzkie i Czernica, na wschód
Pańkowee i Styberówka, na płd. Szyszkowcee,
na płd. zach. Pieniaki, na zach. Hołubica.
Zach. część obszaru przepływa mały pot. od
płn. zach. na płd. wsch., dopływ Seretu (zwa-
nego w tej części biegu Grabarką). W środ-
ku obszaru leżą zabudowania wiejskie, na pln.
od nich dochodzi jedno wzgórze 415 m. Płn.
część obszaru zajmuje las, a śród niego leży
wysunięta ku płn. zach. część wsi Hucisko li-

towiskie. W płd. części obszaru leży las Li-
pnik. Własn. więk. tutaj iw Maleniskach
(wsie Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego) ma
roli ornej 64, łąki ogr. 241, pastw. 19, lasu
951 mr.; własn. mniej. roli ornej 807, łąki
ogr. 178, pastw. 58 mr. W r. 1880 było 736
mk. w gminie, 40 na obsz. dwors. (obrz. gr.-
katol., z wyjątkiem 296 obrz. rzym.-katol.).
Par. rzym.-katol. w Pieniakach, gr.-katol.
w miejscu, dekanat załoziecki, archidyecezy:
lwowska. We wsi jest cerkiew i szkoła fi-
lialna. Ilu. Dz.

Litowiszna, podmokłe pastwisko w płn.
stronie Tuturkowie, w pow. sokalskim, w części
wsi zwanej Szychtorami (al. Szechtorami),
między Bugiem od wsch. a jego dopływem
Warężanką od zach. Jest to najdalej na pln.

wysunięty kraniec pow. sokalskiego.
Litowiż, Zitowież, Liiawicz, wś, pow. wło-

dzimierski, st. p. Włodzimierz, nad Bugiem, na
granicy Galicyi i Wołynia. Paraf. kościół ka-
tol. św. Michała Arch., z drzewa wzniesiony
1615 r. przez ks. Janusza Ostrogskiego. Par.
katol. dek. włodzimierskiego: dusz 481.

Litowszczyzna, wś w pow. nowogródzkim,
gub. mińskiej, nad rzeką Pietuchówką, lewym
dopływem Serwecza, w okr. polie. horodysz-
czańskim, w miejscowości górzystej i bezleśnej,
ma osad 20. Al. Jel.

Litowszezyzna, folw., pow. dzisieński, o 60
w. od Dzisny, o 8 od Głębokiego, 600 mr. ob-
szaru z lisem. Grleba dobra, żytnia. K. O.
Litowyszczy potok, potok górski, dopływ

Jasianowyci czyli Jasienicy, Ob. t. III,
str. 467.

Litra, lewy dopływ Jury, prawego dopły-
wu Niemna.

Litschen (niem.), por. Słóczyn, Złyczyn.
Littauische Niederung (niem.), ob. Ku-

rońskie niziny.
Littauisch-Pillwarren (niem.), wś, pow.

tylżycki, st. p. Plaschken.
Littausdort (niem.), wś, pow. fyszhuski, st.

p. Fyszhuza.
Łitten (niem.), ob, Zyjetoń.
Litteny, ob. Ziteni i Euczyna. ;
Littersdorf (niem.), folw., pow. królewie-:

cki, st. p. Waldau.
Littisdorf (dok.), ob. Zdwinkż,
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Littow, Ziitowa (dok.), ob. Zitwinki,
Littschen (niem.), ob. Zcze.
Łitułowiece, niem. Zettersdorf, WŚ,

opawski na Szląsku austr., ma 698 mk.
Litwa. Pod nazwą Litwa rozumiemy za-

równo ziemie, które są siedzibą szczepu litew-
skiego, jak niemniej dawne posiadłości w. ks.
litewskich, tworzące niegdyś obszerne państwo,
co się zjednoczyło z Polską w r. 1386 i two-
rzyło z nią jednę całość państwową aż do dni
upadku polskiej rzplitej. (Granice L., jako w.
księstwa, były bardziej obszerne, niż granice
siedzib szczepu litewskiego. Szczep ten zaj-
mował obszary ziem leżących między Balty-
kiem (prawie od ujścia Wisły aż poza ujście
Dźwiny) a środkowem porzeczem Niemna. Ró-
Żnił się ów szczep od innych sąsiednichjęzy-
kiem, obyczajem, a do końca XLV w. i kultem
pogańskim, zupełnie odrębny m. zezep litew-
ski w granicach wyżej rzeczonych rozpadał się
na cztery plemiona. Ogólna nazwa całego
szczepu była—Zetłowie. Naród Lettów dzielił
się, wedle kronikarzy XII w.: na Kuronów,
później nazywanych Fotyszami (Łotw a), któ-
rych cząstka nosiła miano Semigalów; ci Kuro-

nowie (Kors) zajęli naj bardziej północne okoli-
ce (Kurlandyą dzisiejsząi Inflanty); na Litwę
właściwą, (Letuwa); Prusów, którzy zajmowali
pobrzeża Baltyku od morzaKi południowi, na
praw. brzegu dolnej Wisły, ku wybrzeżomrz
Drwęcy (r dzisiejszych Prusach wschodnich);

iwreszcie na plemię Jadźwingów (JIaćwież),
którzy mieszkali na południe od Narwi ku sie-
dzibom polskiego szezepu Mazurów. O tych
ostatnich jest mniemanie, że byli nie latoroślą
Lettów, ale mieszaniną pogańskich Mazurów
Z Litwinami, posiadającą tylko wodzów litew-
skich. (Patrz Domin. Szalca: „O znaczeniu Prus
dawnych,* Warszawa, 1846). Jadźwingowie
wytępieni byli w walce z Polską w XIII stul.

Prusowie również wyginęli, lecz pod naciskiem
krzyżackiego oręża i krzyżackich srogich, ger-
manizujących praw. Język ich uległ zatrace-
niu. Ostatnia kobieta mówiąca po prusku żyć
przestała w połowie XVII w. Z całego na-
rodu Lettów jeden tylko szczep litewski ode-
grał pewną rolę dziejową. Z plemieniem L.
łączyli się ściśle Zmudzini; ich powinowactwo
plemienne jest bardzo bliskie. Ziemia tych
ostatnich, między dzisiejszemi Prusami Wschod.
a Kurlandyą położona, wzięła swą nazwę od

wyrazu Ziemajciej, t. j. okolica niższa, stok ku
morzu, którym to stokiem spływają do Balty-
ku rzeki litewsko-żmudzkie: Niemen, Szwenta,
Pregoła, Okmiana, Sałanta (Patrz Żmudź). Gra-
nice plemienia właściwie litewskiego wciąż się
zmieniałyi teraz ulegają zmianom te miedze
lingwistyczne, a nader trudne są do określenia.
Właściwa L., jako siedziba plemienia litew-
skiego, zajmujee obecnie: gub. wileńską, suwal-

pow.
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ską, wązki pas na północo-zachodzie gub. gro-
dzieńskiej, tudzież północno-zachodnie okolice
gub. mińskiej, Granice zaś w. ks. lit. obej-
mowały przestrzeń o wiele większą, gdyż to
księstwo składało się z dzisiejszych gubernij:
witebskiej, mohilewskiej, wileńskiej, kowień-
skiej, grodzieńskiej, mińskiej i dzisiejszej su-
walskiej (niekiedy smoleńskiej). Przestrzeń w.
ks. litews. wynosiła przeto około 5866 m. kw.
Przestrzeń ta w r. 1772 rozpadała się pod
względem administracyjnym na 10 województw,
składających terytoryum ówczesnego w. ks.
litews., wchodzącego w skład państwa polskie-
go; nie liczymy tu wojew. smoleńskiego, ta-
kowe bowiem znacznie wcześniej odpadło od
Polski. (Patrz Litewskie województwa), Roz-
maite okolice tego terytoryum, oprócz podzia-
łów administracyjnych na województwa, nosi-
ły różne nazwy, a mianowicie: wileńskie woj.
i część północna trockiego nosiła nazwę właści-
wej Litwy; południowa część trockiego, między
lewym brzegiem Niemna, puszczą augustow-
ską i granicą pruską, nazywała się Traktem
Zapuszczańskim; woj. połockie, witebskie, mści-
sławskie i część mińskiego wschodnia—Białą-
Rusią; nowogrodzkie z cząstką trockiego (na
południe od Grodna) i zachodnia cząsteczka
mińskiego—Czarną Rusią; i wreszcie południo-
we okolice wojew. brzesko-litewskiego i miń-
skiego tworzą tak zwane Polesie. W. ks. lit.,
śród prowincyj rzpltej polskiej, od czasów unii
1569 r., stanowiło trzecią prowincyą po W.
Polsce i Małej Polsce. (Główne ognisko życia
dziejowego L. stanowiły wybrzeża środkowego
i górnego Niemna i wpadających doń rzek, za-
ludnione przez szczep litewski; o tej to więc
właściwej Litwie wyłącznie mówić tu będzie-

my. Szczep litewski należy do aborigenów
Europy. Pierwotne jego dzieje otoczone mi-
tycznemi podaniami, śród których widzimy le-
gendę o przybyciu z poza morza, aż z Rzymu,
Palemona, przyczyniającego się do uspołecznie-
nia rzeczonego szczepu. Podanie to, bajeczne,
jest prawdopodobnie odbiciem się wspomnień
o najazdach zbrojnych gromad skandynawskich
z poza morza,” Najazdy skandynawskie sta-
nowczo wpłynęły w IXi X stul. na wyjście
L. ze stanu nawpółdzikiego. Odtąd byt L.
gminowładny przekształca się na bardziej uspo-
łeczniony. Ukazują się kuningasi i wittin-
gowie, t. j. naczelnicy, rodzaj królików poko-
leń i gmin litewskich, przedtem nieznani. $Sla-
dy najazdu skandynawskiego pozostały do
dziś na Źmudzi w podaniach i nazwie skandy-
nawskiego brzmienia szlacheckich rodzin, np.
Misztolt, Dowgird, Norwid, Dowkont i t. p.

W czasach pierwotnych Litwa i Żmudź żyły
wspólnie jednem życiem dziejowem. Doba hi-
storyczna rozdziela coraz bardziej dwa plemio-

na: nadmorskie, dolne—Żmudź i ziemię górną,
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wyższą—Auxtote, t.j. właściwą Litwę. Ta
ostatnia to kolebka Litwinów, to wyższy bieg
Niemna i Wilii, okolice na południe od rzeki
Niewiaży, dopływu Niemna, leżące. Już w XI
w. L. wystawioną była na najazdy, które
przyczyniały się do grupowania pojedyńczych
gmin w jednę społeczną całość, Były to na-
jazdy waregskich książątek, panujących nad
krewickiemi ludami. Następstwem tych napa-
dów było hołdowanie L., z ponad górnej Wilii,
w. ks. JarosławowiWłodzimierzowiczowi. Lecz
daleko większego wpływu na losy L. były

———twsadowienia się niemieckich osadników ponad
dolną Wisłą i u ujść Dźwiny. Niemieccy 0sa-

dnicy, a jak się wkrótce dało widzieć i bole-
śnie uczuć, zdobywcy, prawie jednocześnie sta-
nęli nad Wisłą i Dźwiną. Krzyżacy zaczęli
się kolonizować w ziemi chełmińskiej w roku
1225, a kawalerowie mieczowi przybyli do uj-
ścia Dźwiny w r. 1201. Itu itam, pod po-
zorem apostołowania, rycerskie zakony szerzy-
ły ucisk, zabór i wytępiały ludność miejscową.
Pierwsi całem swem brzemieniem przytłaczali
Prusów, drudzy zaś Łotwę. Oba te szczepy,
pokrewne Litwinom, wciągały i tych ostatnich
w krwawe zapasy, lecz głównie L. wspiera
Łotwę i walczy z kawalerami mieczowymi,
nad którymi nawet odnosi zwycięstwa w cza-
sach, gdy na czele narodu litewskiego staje

Ryngolt (r. 1230). Wódz ten bitny prawdzi-
wym przodownikiem jest swego narodu na po-
lu uspołecznienia się. Drogą podboju wytwa-
tzą państwo śród dziedzin waregskich książą-
tek, których zwycięża w wielkim boju pod
Mohilną (1235 r.); rozszerza granice swego
państwa poza granice szczepu litewskiego; się-
ga do Prypeci, na południu, i do Dźwiny gór-
nej, na północy, ujarzmiając Połock, ustalając
pobyt władzy naczelnej tworzącego się pań-
stwa śród siedzib krewiekich, w Nowogródku.
Zaledwie ta pierwsza postać dziejowa Litwy
znika, ukazuje się na historycznej widowni in-
ny wódz, książę, który góruje nad innymi
ssiążętami L. ówczesnej ijej imię czyni gło-
snem w świecie chrześciańskim. Był to Men-
dog (Windowe, Mindows). L. pod naciskiem
dwóch niemieckich zakonów skupia się, jedno-
Czy w jednę całość, rozlewa się po ziemiach
Stowiańskich, wytwarza monarchią pogańską,
Panującą nad ludami chrześciańskiemi. Wojny
nieszczęśliwe z zakonem mieczowym znagliły
endoga do przyjęcia chrztu. Oba zakony

Sprzymierzały się na zgubę L. Ale i chrzest
Przyjęty z rąk katolickich kapłanów (Wit bło-
osławiony, polak, zakonnik, zostaje wówczas
łe katolickim całej Litwy), i poddanie

łały ze który go królem uznaje, nie zdo-
aGyity ić ma jego dziedzin. Krzy-

ślą 9 śe aczeniu z mieczowym zakonem, my-
: udowie państwa. Mendog, zagrożony,
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wraca do pogańskiej wiary i do walki z krzy-
żactwem, które nie zostało wstrzymane przez
stolicę apostolską od zaborów i najazdów. Po-
stanawia on odtąd walczyć ze wszystkiem co

chrześciańskie, walczy więc i z Polską. L. sta-
je się najezdniczą, łupieżczą. Sród tych krwa-

wych zagonów zapoznają się wtedy po raz
pierwszy Polacy z Litwinami (1260 r.). Po
kilkudziesięciu latach najazdy L. wgłąb Polski
sięgały aż do murów Kalisza, W owej dobie
widzimy na widowni dziejów niemało imion
różnych książąt, lecz wzajemny ieh do siebie
stosunek hierarchiczny nie jest dokładnie zna-
ny.  Witines wreszcie zaczyna się wyróżniać
jako władzea naczelny Litwinów, walczący
wciąż i dość szczęśliwie z krzyżakami. Jest

on założycielem dynastyi, która dała się po-
znać światu i zasłynęła na ówczesnej europej-
skiej północy.  Posuwał on bardzo daleko swe
najazdy w głąb ziem, równie krzyżackich jak
i polskich, i wielekroć na swych barkach dźwi-
gał brzemię krwawego odwetu krzyżaków.
W r. 1315 na tronie pogańskiej L. zasiada syn
Witinesa Gredemin; obejmuje on po ojcu, wraz
ze spadkiem krwawej walki z zakonem, posia-
dłości dość obszerne; gdyż oprócz ziem mówią-
cych językiem litewskim do państwa jego
wchodziły ziemie słowiańskie (krewiekie, t. j.
białoruskie). Granicą jego państwa na wscho-
dzie była Berezyna, na północy przekraczała
ona górną Dźwinę, obejmowała bowiem poło-
ckie księstwo, a ku południowi sięgała władza

Litwy po Prypeć; na zachodzie o Biebrzę i Na-
rew opierała się, i miedzą wschodnią krzyża-
ckich siedzib do morza biegła; Kurlandyz

wreszcie, ówczesna posiadłość kawalerów mie-
czowych, zamykała od północy granice księ-
stwa litewskiego w chwili, gdyje obejmował
Gedymin. Pogrom krzyżaków, dokonany prze-
zeń wnet po wstąpieniu na tron, dał mu mo-
żność szybkiego rozszerzenia swej władzy na
południu poza Prypecią, szeroko, po dolny
Dniepr. Waregscy książęta, osłabieni wal-

kami domowemi i upokorzeni mongolską prze-
wagą, niemocni byli do stawienia mu czoła.
Wprędce upadli w boju. Włodzimierz Wo-
łyński, Łuck, Kijów, Żytomierz i Perejasław
(w r. 1821) uznali w Litwinach swych panów.
Gedymin stał się w ten sposób największą po-
tegą wschodniej Europy. Rozpostarłsięna
*ziemiach rusińskich, brał spadek po waregskich
książątkach. Maluczki co do liczby i co do
potęgi ludek, ludek przytem pogański, obar-
czał przewagą i dawał miano swe obszernym.

ziemiom i ludom chrześciańskim. Odtąd miano

Litwina zaczyna służyć nie tylko ludowi li-

tewskiemu, ale każdemu z mieszkańców pań-
stwa Gredyminowego. Szczególniej wschodni

sąsiad Litwy, Moskwa, mianem Litwina hojnie

obdarzała każdego, co przybywał z poza jej 
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granie zachodnich, bez względu ażali pochodził
ze słowiańskiego, czy też z litews. szczepu.
Język krewickich i rusińskich plemion (bialo-
ruski i rusiński), tudzież wiara wschodnia spo-
tykały się w tem nowem państwie Gedymino-
wem częściej niż mowa litewska i pogański
obyczaj Litwy. Panując na dużych obszarach
ziem rusińskich, Gedymin rozszerzył tam sy-
stem feudalny, zostawił bowiem na drobnych
dzielnicach dawnych książąt waregskiego szcze-
pu, już przekształconych na tubylców co do
mowy i obyczaju. Zestosunkowanie bliższe
Gedymina z temi ziemiami słowiańskiemi od-
dzialywało mocno na L., szczepiąc w jej umy-
śle pojęcia chrześciańskie. Książę, który przy-
brał tytuł króla L. i wielu Rusinów (Rev Le-
twinorum et multorum Ruthenorun), ustala rezy-
dencyą władzy najwyższej w Starych Trokach
a później w Wilnie, mieście przez siebie założo-
nem przy zbiegu rzek Wilejki i Wilii. Poga-
nizm wówczas jeszcze górował; był on jednak
tylko wiarą dynastyi i znacznej mniejszości
ludności państwa. Wyznawał go wyłącznie
lud litewski, i ze czci swych bóstw czerpał
hart do walki z krzyżactwem. Pojedyńcze
obrazy tej walki, z małemi przerwy w ciągu
całego XIV stul.* toczącej się, przedstawiają
mnóstwo ustępów homerycznych prawdziwie
bojów. Wpływ Gedymina sięgał na północy
słowiańskich rzeczypospolitych W. Nowogrodu
i Pskowa, a zatem L., około połowy XIV stul.,
była bezzaprzeczenia największą potęgą euro-
pejskiego wschodu, Zabiegi Władysława Ło-
kietka, by z L. uczynić sprzymierzeńca w wal-
ce z krzyżakami, uwieńczone były pomyślnym
skutkiem; w r. 1325 stanął pierwszy traktat
przymierza między Polską a L., przyczem syn
Łokietków, młodziutki Kazimierz, zaślubił A|-
donę, córkę Gedymina. 25000 jeńców polskich,
wówczas przez L. zwróconych Polsce, świadczy
wymownie o niszczącym charakterze walk ów-
czesnych.  Zestosunkowywała się L. tamtocze-
sna 1 z dalszym zachodem. Gedymin sprowa-
dzał rzemieślników z miast hanzeatyckich (nie-
mieckich—jak Lubeka, Bremen) i chętnie umie-
jętnym kolonistom dawał w swem państwie
przytułek; miał jednak głównie na widoku
podniesienie poziomu dobrobytu i światła we
właściwej L.; zdobyte, wcielone prowincye
państwa niewiele go obchodziły. Gredymin,
podobnie jak Mindows (Mendog), chciał zostać
chrześcianinem, ale się cofnął ze złości ku krzy-
żakom. Chrześcianizm, chociaż nie był religią
państwową do r. 1386, istniał w państwie li-
tewskiem poza granicami szczepu litewskiego.

„Szczep ten był jedyną pogańską ludnością
w w. ks. litews. w chwili, gdy Jagiełło na-
wracać zaczął L.; był to też wówczas ostatni
lud pogański w Furopie. Gedymina świetne
dla L. rządy skończyły się jego zgonem w boju  
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z krzyżakami w r. 1888 czy też 1889. Ani
rok, ani teź miejsce zgonu pewnemi nie są; je-
dni przy pierwszej dacie wskazują zamek
Bayern, nad Niemnem przez krzyżaków wznie-
siony; inni przy następnej dacie podają Wielo-
nę, jako miejsce jego bojowego zgonu. L., po
jego śmierci, rozpada się na dzielnice, śród któ-
rych przewodniczy Wilno, a w niem rządzi naj-
młodszy z siedmiu Gedyminowiczów, Jawnuta.
Był on znać charakteru mniej twardego, nie
umiał stanąć na wysokości potrzeb chwili, bo
go inni dwaj bracia, Olgerd i Kiejstut, w bo-
jach z głównym wrogiem, z krzyżakami, do-
świadczeńsi, obalają z naczelnej stolicy, a Ol-
gerd wchodzi w posiadanie tronu. Rządy je-
go, od r. 1341 sprawowane, ustalają orężne
władztwo L, nad słowiańskiemi ziemiami, gdzie
dogorywała władza rozrodzonych książątek
waregskiego szczepu. Władztwo litewskich
książąt nigdy tak szerokich nie zajmowało
przestrzeni jak przy Olgerdzie; sięgało ono na
południe do Krymu, na północy graniczyło
z rzecząpospolitą pskowską, a nawschodzie prze-
kraczało górny Dniepr io środkowy opierało
się. Rządy olgerdowe obfitują w walki z za-
konem krzyżackim i kawalerami mieczowymi,
w słarcia z Moskwą i Tatarami krymskimi,
a nawet docierał do siedzib tych ostatnich—do
półwys. Krymu, gdzie zdobył i złupił znako-
mity Chersonez—na którego zgliszczach dzisiej-
szy Sewastopol wzniesiony. Przewaga Olger-
da na północy tak była wielką, iż rozciąga on
swój protektorat nad rzecząpospolitą pskowską
i nowogrodzką. Obok Olgerda stoi postać brata
jego Kiejstuta, który na Zmudzi rządy sprawo-
wał i był dla L. przedmurzem w walce z krzy-
żakami. W r. 1381 Olg. żyćprzestaje, ale jeszcze
za życia oddaje rządy L. synowi Jagielle, któ-
ry, chociaż chwilowo był wyzuty z tronu w.
ks. litews. przez stryja Kiejstuta i musiał po-
przestawać na małej dzielnicy, złożonej z Kre-
wa i Witepska, później jednak Jagiełło odzy-
skuje tron naczelny na L.; stryj Kiejstut ginie
śmiercią gwałtowną, a syn tego ostatniego,
Witold, ucieka z więzienia jagiełłowego do
krzyżaków. Była to jedna z najkrytyczniej
szych chwil dla niepodległości L. Krzyżacy
we władzcach L. spodziewali się mieć poparcie
w swych zdobywczych na L. zamiarach. Sła-
bnący duch rycerski na zachodzie europejskim
był dość potężnym sprzymierzeńcem dla łu-
pieżczego i zaborczego zakonu. Popieranie pla-
nów krzyżackich przez Witolda trwało zbyt
krótko. Pogodził się wprędce Witold z Ja-
giełłą; i wówczas to ten ostatni, widząc, że po-
ganizm nie może dłużej opierać się krzyżakom,
postanowił przyjąć chrzest, aby w ten sposób
nadać pewnego rodzaju znaczenie swemu ludo-
wi, wprowadzające go do grona narodów chrze-
ściańskich. Do owej bowiem epoki świat ucy-
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wilizowany patrzał na pogańską L. jako na lud
upośledzony, pod każdym względem niżej sto-
jący, któremu nie pomagać, lecz raczej wytę-
piać go należało. Myśl jagiełłowa przyobleka
się w szatę czynu, kiedy rycerstwo w Polsce,
głównie małopolskie, postanawia znaleść męża
dla swej młodziutkiej królowej Jadwigii sprzy-
mierzeńca do walki z krzyżackim zakonem. Na
wiosnę, w r. 1885, rozpoczęły się rokowania
Jagiełły z Polakami o małżeństwo z Jadwigą;
w tym celu wysyła on do Polski poselstwo.
W rzeczonym roku 1885, 16 sierpnia, w Kre-
wie, gdzie była jego rezydencya ówczesna, cza-
sowa, składa zapewnienie posłom, od matki Ja-
dwigi, Elżbiety Bośniaczki (wdowy po Ludwi-
ku Węgierskim), wysłanym, iż dotrzyma obie-
tnie wygłoszonych królowej Jadwidze przez
jego posłów, na czele których był brat, Skir-
giełło; obietnice składały się przeważnie z za-
pewnienia, iż nie dość, że on sam chrzest przyj-
mie, ale i lud mu podległy ochrzcony będzie
a jego państwo zjednoczone z Polską. Rycer-
stwo polskie wnet potem obiera go królem,
i gdy Jagiełło wyjeżdża na nowe swe królowa-
nie, d. 10 stycznia 1386 zajeżdżają mu drogę
w Wołkowysku wysłannicy rycerstwa pol-
skiego, witając go po raz pierwszy jako króla.
Byli tam: Krystyn z Ostrowa, Piotr Szafra-
niec, podstoli krakowski, i Mikołaj Bogorya,
kasztelan zawichoski.  Grościniec królewski
szedł z Wołkowyska przez Lublin, Sandomierz
do Krakowa, gdzie staje w dzień poniedziałko-
Wwy, d. 12 lutego; czwartek tegoż tygodnia był
dzień jego chrztu, na którym otrzymuje imię
Władysława, a niedziela chwilą ślubu z Jadwi-
gą (d. 18 lut.); w tydzień potem koronują go
w katedrze krakowskiej, d. 4 marca 1386 r.
Akt ten, zespalając dynastyą litewską z Pol-
ską, jednoczy, kojarzy plemiona i ziemie two-
Tzące w. ks. lit. z Polską i jest zarazem zam-
knięciem dziejów L. jako odrębnego państwa.
Odtąd jej losy z Polską ściśle związane. Chrze-
sclanizm, wedle obrządku rzym.-katol., rozsze-
rTzać zaczął Jagiełło, wnet po swem wstąpieniu
na tron polski, wyłącznie śród litew. ludności,
0 to co było słowiańskiego szczepu, wyznawało
W państwie litewskiem wiarę wschod. kościoła.
„atolicyzm i przed r. 1386 miał śród Litwinów
. apostołów i swych zwolenników. Już przy
Mendogu zakonnicy św. Franciszka apostołują
da L., zą dni Olgierda chrześcianie obu wyznań
głotykają się w Wilnie, gdzie staje nawet ko-
= przy którym osiadają franciszkanie;

M "£EGią oni okupują swą gorliwość apostolską.
„omy Litwin Gastold (vel Gastowd) miał być
umdatorem pierwszej tej misyi katolicyzmu na
w r. 1387 runęły świątynie pogańskie na

pa święte wycinano a lud chrzeono. Bzło
h „Z oporu na L. właściwej, na Zmudzi do-

Piero w r. 1413 można było pokusić się o roz- 

Lit 383

szerzanie chrześciaństwa. Brak oporu na L,,
gdy chodziło o wyrzeczenie się poganizmu,
tłumaczy się oswojeniem stopniowem z chrze-
ściaństwem w ciągu lat poprzednich, gdyż pa-
trzano już długie lata zarówno na apostolstwo
katolickich zakonników, franciszkanów, z Pol-
ski przychodzących, jak i na świątynie wscho-
dniego kościoła, wznoszone przez żony w. ks.
litew., pospolicie rusinki, grecką wiarę wyzna-
wające (takiemi były np. żony Olgierda). Oprócz
tego lud litewski, do posłuchu przyzwyczajony
i ślepo ulegający woli w. kks., i tym razem,
rozstając się z poganizmem, złożył dowody swej
uległości. Pierwszym biskupem nowo kreowa-
nej przez papieża Urbana VI dyecezyi litew-
skiej, raczej wileńskiej, został w r. 1887 An-
drzej, herbu Jastrzębiec, nazywany pospolicie
Wasiłło, uprzednio biskup cereteński (ceretensis,
t. j. serecki, na Wołoszczyźnie);1399. Oprócz
kościoła katedralnego w Wilnie, który stanął

na zgliszczach pogańskiej świątyni, pod wezw.
św. Stanisława, a poświęcony był przez arcy-
bisk. gnieźnieńs. Bodzętę, posiadała dyec. wi-
leńska pierwotnie sześć tylko kościołów: w Wił-
komierzu, Niemenczynie, w Miednikach, Mej-
szagole, w Krewie, w Bolciach i w Hajnie, nie
licząc kaplicy w Wilnie, którą, pod wezw. św.
Andrzeja, fundował i uposażył biskup Andrzej
Wasiłło (1397 r.).  Uposażenia nowej katedry
nadawane były w Koronie, nawet aż w Wiel-
kopolsce, gdzie nadał Jagiełło bisk. wil. Kło-
dawę, aby ów biskup, jak się Bielski wyraża:
„poczciwie z dostatkiem wychował.* Oprócz
tego król nadał Turogno czyli "Tauroginy
(1387 r.), później Strzeszyn (1391 r.). Krzy-
żacy, udając, że także troszczą się 0 szybkie
szerzenie się katolicyzmu, w lat dwanaście po
chrzcie Jagiełły, zawierając na wysepce Sali-
nie traktat z Witoldem, znaglili tego ostatnie-
go do zobowiązania się, że wiarę chrześciańską
rozszerzać będzie gorliwie we wszystkich pro-
wincyach swego państwa. Troska krzyżacka
rzekoma próżną była, gdyż chrześciaństwo roz-
szerzało się, dzięki pracom również bisk. Wa-
siłły, jak i jego następcy Jakóba Plichty, her-
bu Źnin; rozszerzało się atoli powoli, i bywały
przykłady srogiego oporu litewskich bałwo-
chwaleów. Tenże bisk. Plichta (rodem Litw.,
+ 1407 vel 1408 r.), dzięki tylko wymowie
swej i umiarkowaniu, ocalił życie swoje od na-
padu bałwochwalców, którzy uparcie stali przy
dawnym kulcie pogańskim. Skarga o wiele
lat później (w r. 1580), w liście do nuncyusza
papieskiego, bisk. Caligari, powiada, że lud na
L. „obłąkał się, pozbawiony nauki.* (Patrz
list rzeczony umieszczony przy wyd. Kazań
sejmowych kś. Piotra Skargi, wyd. K. Turow-
skiego, 1857). Pogańskie praktyki długo:
trwały śród litews. ludu i poniekąd do dziś
trwają w niektórych okolicach L. Od cząsów
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Uagiełły L. szybko przekształca się, jej insty-
tucye stają się stopniowo do polsk. podobne-
mi, despotyzm wielk. ks. znika, chociaż bar-
dzo powoli, gdyż jeszcze król Aleksander, ze
swego tytułu w. księcia litews., miał zamiar
ścinać w Brześciu głowy opornych panów li-
tewskich; ledwo go Polacy od tego odwiedli.
Przymierze z Polską nie zmienia w niczem nie-
podległości L., owszem korzystnie wpływa na
przekształcenie jej społecznych stosunków.
Prawo własności, dawniej na L. będące udzia-
łem tylko wielk. księcia, rozszerza się po zje-
dnoczeniu na górujące warstwy społeczne; zje-
dnoczenie z Polską budzi życie narodowe, nie-
istniejące uprzednio, tworzy własność ziemską,
stan średni czyli szlachtę a wreszcie senat li-

tewski, z którym książę dzieli władzę. Pier-
wotna unia, zr. 1386, była wypływem woli
pojedyńczej Jagiełły, jako w. ks.; później w r.
1401, już w Wilnie, widzimy unią zawartą
przez panów litewskich dobrowolnie, bez naci-
sku władzy; przymierze takież samo, wznowio-
ne w r. 1418, w Horodle, na lew. brzegu Bu-
gu, jest stosunkowo unią doskonalszą, bo oba
społeczeństwa, polskie i litewskie, przez usta
swych przedniejszych stwierdzają unią uprze-
dnią. Takich aktów, coraz to doskonalszych,
stwierdzających unią jagiełłową, historya wska-
zuje kilkanaście, a najdoskonalszym śród nich
jest akt unii lubelskiej, zawartej w lipcu 1569
r. L. odtąd staje się składową cząstką rzpltej;
ziemie dawnej Polski dla odróżnienia nazywają
się „koroną.* Praca więc wewnętrzna orga-

nizmu społecznego L., łączącego się z Polską,
trwała lat prawie 200, i przy końcu wieku
XVI zamknięta została unią lubelską. Praca

ta przeważnie tyczyła się życia wewnętrznego,
w zakresie którego unia wytwarzała się sto-
pniowo; każde pokolenie od r. 1886 do 1569
przybiera coraz to więcej form życiowychzPol-
ski; coraz to szerzej język polski rozlewa się
na niezmiernych L. obszarach. Do unii tem-
bardziej podatne żywioły znalazły się na L.., iż
nie łączyły się tu ludy o wyrobionych już je-
dnakowo u obu narodów warunkach rozwoju,
lecz jednoczył się tu naród ucywilizowany,
chrześciański, z ludami na wpół tylko uspolecz-
nionemi, które rozpoczynały dopiero wędrówkę
życia historycznego. Wyższa kultura ich nę-
ciła, zaciekawiała; dla tego też one kojarzeniu
szczerze sprzyjają. JlInstynkta lepsze zawsze
chętnie jednoczą się z tem co piękne i wzniosłe.

Nabycia prawne, społeczne, były widoczne.
Tworzono szlachtę litewską podczas sejmów
unii, a więc obdarzano przywilejami wolnych
ludzi tych, co byli niewolnikami; zapewniano
prawo własności tam, gdzie jej nie znano; bo
na L. wedle miejscowych ówczesnych pojęći
praw książę był właścicielem i swych podda-
nych i wszystkiego 00 oni posiądali. Unia nie 
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była wypływem pojedyńczej woli lub czyjegoś
kaprysu, nie tworzył się sztuczny aglomerat,
który pod ciosem młota zewnętrznych okolicz-
ności mógłby się rozpaść, lecz była to praca
wiekowa wewnętrznego życiowego procesu,
w którym czynniki działają świadomie; płynę-
ło to zjednoczenie z ówczesnego stanu rzeczy—
stało się czynem; było, bo być musiało. Nie
są na dokładnem rozumieniu rzeczy oparte wy-

razy wyrzeczone przez Iw. Groźnego, gdy r.
1569 doszła doń wiadomość o ówczesnym sej-
mie lubelskim. „A ja mówiłem, wyraził się
ten monarcha, że Litwini zawsze królewscy."
(Patrz owoczesne „Pamiętniki I. Jewłaszew-
skiego;* w polskim przekładzie wyd. X. T. L.).
Cheiano temi wyrazami określić zupełne odda-
nie się L. woli króla Zyg. Aug.; mniemanie
mylne. Ani ten król, ani żaden inny, w tej
sprawie nacisku nie wywierał, i opozycya ró-
wnież, jeżeli się spotykała, to śród żywiołów,
które stały zewnątrz narodu litewskiego. Byli
to jedynie drobni, udzielni władzcy, waregskie-
go podboju zabytki, na Rusi litewskiej. Ci

jedynie wichrzyli i opozycyą swą wygłaszali,
nie mogąc zawiści stłumić, iż ród Gredymina
ponad inne się wyniósł. Inne, mniejsze opozy-

cye, chociaż nie pochodziły z grona książątek

waregskich, zawsze na prywacie były oparte
i z niej jedynie czerpały swą moc. Do najsil-
niejszych na polu tem warchołów zalicza się
rokosz Glińskiego przy królu Aleksandrze Ja-
giellończyku. Knowania te, jak i inne poje-

dyńcze usiłowania rozerwania unii, na ambicy!
oparte, nie przyniosły ziszczenia marzeń wi-
chrzycieli, dziejowego pochodu nie wstrzyma-
ły. Zanim do ostatecznej unii przyszło, L. po-
siada swych wiel. książąt oddzielnych, podle-
głych królowi polskiemu—byli to niejako za-
stępey królów, przebywających pospolicie we
właściwej Polsce, w tak zwanej Koronie, a

mianowicie byli tam: Witold, Skirgiełło, Świ-

drygiełło, Zygmunt Kiejstutowicz. W roku

1501, podczas jednego z licznych wzno-
wień unii, zawarowanem było, aby odtąd
król polski i wielki książę był jedną osobą.

I rzeczywiście widzimy to w latach nastę-
pnych. Przy Zygmuncie I był wprawdzie
w Wilnie, w charakterze w. księcia lit., Zy-

gmunt August, lecz on uprzednio został pacho-
lęciem jeszcze ukoronowany na króla polskie-_
go, chociaż ojciec żył i długie dnie rokował.|
Herb Litwy była to Pogoń w polu czerwonem,
pod mitrą książęcą, to jest jeździec zbrojny na
koniu białym rozpędzonym, a okrytym cza
prakiem długim prawie do kopyt, z potrójną
frendzlą; mąż ten zbrojny, w hełmie, z mieczem
w prawej ręce do cięcia podniesionym, a Z tar-
czą w lewej, na której dwa krzyże złote w je-
den spojone. Posiadano jeszcze inny herb, kto-
ry właściwie był herbem nie L., nie państwa
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ale jedynie rodziny Jagiellońskiej; nazywał
się on Kolumny, składał się z trzech żóktych
krzyżów w polu czerwonem.  Kiejstutowicze
używali takowego herbu na tarczy Pogoni, za-
miast krzyża; widzimy go również na monecie
litewskiej, srebrnej, bitej przy Zygmuncie Au-
guście, i oddzielną nawet chorągiew, z wyobra-
żeniem owych kolumn, niesiono na pogrzebie
Zygmunta I, niezależnie od chorągwi z Pogo-
nią. Język litewski do dziś jest mową szczepu
litewskiego. Granice jego trudne są do ozna-
czenia; biegną one w tym kierunku, w jakim
oznaczyliśmy tu wyżej granice szczepu litew-
skiego. Na północy rz. Niewiaża, na płd. linia
przebiegająca na płn. m. Grodna, między wsia-
mi Hożą i Przewałką (mniej więcej 3 mile na

płn. od Grodna), są miedzą tego języka.
Oprócz tego obrębu miedz stałych, język ten
spotyka się w różnych osadach sporadycznie
rozrzuconych, a w czasach dawnych jego gra-
nice były znacznie szersze. W miarę jak szczep
litewski wytwarzał coraz to większą i wspa-.

nialszą budowę państwową, szedł on bardziej
na zatracenie. Tak było jeszcze przed unią,
w okresie pogańskim. Zony i otoczenie książąt,
pospolicie pochodzenia słowiańskiego, wnosiły
Język białoruski na dwór książąt, a tem samem
ze sfer możniejszych go wypierały, przenosiły
do chat chłopskich, gdzie wreszcie stale on za-
mieszkał i stamtąd się już obecnie nie wychy-
la. Już w XIII i XIV w. język białoruski,
wielką falą otaczając mowę litewską, podmy-
wał jej brzegi, uszezuplał jej siedziby. Podbo-
Je czynione na Rusi przez w. ks. lit. stanowczo
szalę przewagi na stronę białorusińskiej mowy
przeważyły. Niemczyzna i polska mowa prze-
dzierały się na dwory książąt, ale nie tępiły
mowy litewskiej; germanizm czekał aż L. po-
kona, a wtedy czyniłby z nią 60 z mową po-
krewnych jej Prusów, których języka zabronił
używać Prusom ich władea, mistrz krzyżacki,

Siegfried ron Weuchtwangen, rozkazem pi-
smiennym w r. 1809. Na mocy tego wzbronie-
nia nikt z Prusów nie mógł wstąpić w związki
małżeńskie, gdyby nie umiał mówić po nie-
miecku. Od czasu wprowadzenia wiary chrze-
sciańskiej na mowę litewską patrzano na L.
właściwej podejrzliwie, widziano w niej zaby-
ek dawnego, pogańskiego kultu. Kazania mó-
Wiono wprawdzie po litewsku, lecz wyroki
sądowe nigdy w tym języku nie były spisy-
Wane, i ani jednego dokumentu urzędowego
Pisanego po litewsku nie widzi historya. De-
krety pisano po białorusku lub po łacinie, cho-
aż sądzono po litewsku, a nawet kazania nie

dłużej jak do XVII w. upowszechnione były
„powskie w Wilnie. Zastąpiono je tam pol-
„Emi. Są wskazówki dziejowe, że Witold

Iragnął mowę swego rodzinnego ludu podnieść
o godności języka urzędowego, zastępując
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w ten sposób białoruski, ale krzyżacy mu to
odradzili. Podczas doby unii lubelskiej już ten
język był jedynie mową gminu wiejskiego;
szlachta przekładała polski, białoruski lub ła-
cinę, duchowieństwo zaś albo jeden z dwu
wymienionych, lub też łacinę. Ruch reforma-
cyjny w XVI stul. przyczynił się do podnie-
sienia znowu, acz nie na długo, mowy litew-
skiej; używano jej jako narzędzie różnowierczej
propagandy. Tłumaczono wtedy biblią, psal-
my, układano pieśni po litewsku do świątyń
protestanckich, drukowano wreszcie w r. 1501
w Królewcu katechizm Marcina Lutra w prze-
kładzie pruskim. Reakcya katolicka w XVII
w. również posługiwała się językiem litew-
skim; podnosiło go gorliwie duchowieństwo ka-
tolickie; szezególniej jezuici, którzy się uczyli
języka litewskiego i wydali w nim książki do
nabożeństwa, pisali pieśni religijne, układali
słowniki litewskie a nawet gramatyki. y

„Litwinówodznaczasię _niepospolitązwięzło-
(SGią. Bogactwo języka tegoniezmierne i przy-
miotpików mnóstwo, a zarazem i cieniowanie
Ticznę spieszczeńizdrobnień rozmaitych. Two-
rzenie się przymiotników i słów z rzeczowni-
ków nie przedstawia w nim najmniejszej tru-
dności. Przy całem bogactwie tej mowy po-
siada ona mnóstwo wyrazów,które są wspólne
językom słowiańskim; nie jest to wszakże za-
pożyczenie, bo są to wyrazy codziennej potrze-
by, wyrazy konieczne, a zatem jednocześnie
kiedyś wraz ze Słowianami zaczerpnięte przez
L. gdzieś u wspólnego źródła, w języku san-
skryckim. O języku litewskim pisali liczni
badacze, Niemcy przeważnie, a mianowicie:
Adelung, Bohlen, Jenisch, Ruhig, Bopp, Milek;
kkś. Szyrwid i Bohusz; T. Narbutt, J. I. Kra-
szewski, Jaroszewicz, Karłowicz i inni. Języki:
Łotyszów, Zmudzinów, Prusów i Jadźwingów
(zaginionych), Kurów i Liwów, są narzeczami
pokrewnemi mowie litewskiej i prawdopodob-
nie odłamami jakiegoś wspólnego pnia, który
był w czasach przeddziejowych mową ludów
mieszkających na ogromnychpustyniach przed
Baltykiem, między ujściem Wisły a Dźwiny,
opierając się o górny brzeg Wilii i Niemna a
o środkowy bieg Bugu. (Patrz: Łotysze, Pru-
sowie i Źmudź). (Lud lbitewski jest jasnowłosy,
zachował swe”cechy odrębności plemiennych

bardzo wyraziście tam, gdzie się nie zmieszał
z plemionami innemi, w głębi swych siedzib,
około Trok, Wiłkomierza, Kowna. "Tam on ro-
sły, silny, o rysach regularnych, ale zmiesza-
ne z innemi szczepy plemię litewskie karłowa-

to i brzydko wygląda. Daje się to wybornie
spostrzegać, skoro z Wołynia wjedziemy do da-

wnej prowincyi litewskiej (powiaty: piński,
nowogródzki, lidzki, grodzieński), gdzie TIud
jest od wieków mieszaniną szczepów litewskich ze słowiańskiemi, krywiekiego i polskiego po-
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chodzenia. Piękność kobiet, sławiona w pie-
śniach ludu litewskiego, tyczy się środkowych
okolie siedzib L.; pieśń mówi o długich warko-
czach włosów jasno-złocistych, lecz nie rudych,
o ocząch niebieskich, licach świeżych, rumia-
nych. Praca twarda, wielowiekowa, wpływała
na degeneracyą rasy, stępiała nawet uczucia,
owa nadmierna, fizyczna praca i zależność ludo-
wa. tąd też w ich pieśni o uczuciu miłości nie
wiele się mówi. Miłość zarysowuje się jako
uczucie czyste, głębokie, nieśmiałe, bojące się
wynurzyć z tajników duszy. Miłość litwina,
jak ją pieśń maluje, daleka zawsze od tajemnej
schadzki, kradzionego pocałunku, od dwuzna-
cznego wyrazu: zawsze jest ona wzniosła, ni-
czem nieskalana, W pieśni litewskiej nigdzie
nie brzmi głos skargi uwiedzionej dziewczyny,
a również nigdzie swawolnego, nieprzystojne-
go żartu. Weselna pieśń nawet częściej zawiera
uczucie Żalu za przeszłością, tęsknoty, obawy
nieznanego jutra, niż prawdziwego wesela. Lud
ten zachowywał śród swych puszcz dość długo
obyczaj pogański. Po nad dolnym Niemnem
jeszcze w r. 1545 ks. pruski Albert zalecał
ludności litewskiej, aby się wstrzymywała od
praktyk pogańskich; w sto lat później podróż-
nik spotyka obrzędy pogańskie śród litewskie-
go ludu w okolicach Wystrucia (Insterburg).
Gwagnin także wspomina o niektórych prakty-
kach pogańskich zbyt długo zachowywanych
na L. Tenże Gwagnin szeroce opisuje jakim
był stan ludu wiejskiego na L. w jego czasach
(koniec XVI w.); stan to ucisku i poniżenia.
Wieśniacy, mówi Gwagnin, dni pięć, czasem
sześć, panom swoim robią; poniedziałek im sie
na własną robotę zostawia; po większej też

części w dni niedzielne pracują, gdyż nie za-
chowują tu żadnych świąt, w święta rolę obra-
biają, żną, koszą i t. d. Stan ten ucisku trwał
wieki i odbił się w usposobieniu ludu lit. Cho-
ciaż L. jest i dziś jeszcze krajem dość leśnym,
a w wiekach ubiegłych obfitowała w ogro-
mne puszcze; wszakże uprawą roli od niepa-
miętnych czasów trudniono się, trzebiąc lasy
i wypalając pnie na trzebieżach (po lit. dach);
liczne są ślady w języku litewskim rozpo-
wszechnionego u nich rolnictwa od niepamię-
tnych czasów. Wiele posiadają wyrazów na
oznaczenie pracy około roli i gatunków zboża.
Do prac polowych kobieta ręki nie przykłada-
ła, bo, jak mówi litewskie przysłowie, „,koza
nie bydło, dziewka nie czeladźć, Uprawiał

„ więeziemięwyłączniemężczyzna. Socha, któ-
.rą Gwagnin uważał za narzedzie niepraktyczne
do uprawy roli, i dziś jeszcze w użyciu. Go-
spodarstwo prowadzą trzypolowe; własność
wspólna, gminna, nieznaną jest na L. Rolnie-
two w rozmaitych miejscowościach różnie sie
opłaca; można jednak uważać, że rolnik w okó-
licach bardziej urodzajnych zawsze otrzymuje  

Lit

osiem ziarn z jednego zasianego. Pszczelnictwo
Źródłem dochodu jest oddawna; bywały czasy,
iż dochód z pszczół uważano za główny dochód
litewskiego gospodarstwa. Pasieki są już pó-
Źmiejszym zwyczajem; pierwotnie zaś L. posia-
dała barcie śród puszez w wielkiej ilości i od-
dzielne pnie, które, chociaż rozsiane były śród
dzikich ostępów, niemniej przechowywały się
w całości, bo je strzegłw bóstwo oddzielne za
dni pogańskich, a w epoce późniejszej surowe
prawa przeciw wybieraczom miodu z cudzych
pni. Język litewski posiada znaczną ilość
wyrazów określających różne odcienia pracy
pszczelniczej, co świadczy o dawnem i po-
wszochnem zajmowaniu się tą gałęzią gospo-
darstwa. Myśliwstwo od wieków było zajęciem
mieszkańców L. i obszernie niem sie trudniono.
Zwierz, liczniejszy niż teraz, był pożywieniem,
a skóra jego przedmiotem handlu. Oprócz
niedźwiedzi, rysi, jeleni, borsuków, lisów, wil-
ków, które tworzą trofea myśliwskie teraz,
polowano jeszcze na tury, dziś zaginione. Obfi-
tość jeziór, rzek, wytworzyła rybołóstwo nie-
gdyś rozwinięte. Strój mieszkańców z domo-
wych wełnianych wyrobów składał się. Grwa-
gnina uderzała tu jednostajność szarej barwy
stroju, śród której trudno mu było odróżniać
jednych od drugich. Przy kaftanie, który się
spina na guziki lub pętliee, używają kożucha
baraniego. Czapki są śpiczaste z uszyma wi-
szącemi. Płótno niepospolitą gra rolę w stroju
litewskiego ludu. Kobiety okrywają głowy
płóciennemi zawiciami, które pod brodą podpi-
na się. Lud tu nadzwyczaj religijny, poważnie
zapatrujący się na życie i jego sprawy, a że
w swym charakterze posiada dużo hartu woli,
więc i wiara głęboko w jego sercu jest zaszcze-
pioną. Wszędzie, gdzie większą masą przeby-
wa, w granicach dawnych swych siedzib, ka-
tolickim on jest; po za granicami starych sie-
dlisk swych, to jest we wschodnich okolicach
grodzieńskiej gubernii i w południowych oko-
licach mińskiej, na kończynach wschodnich wi-
leńskiej gubernii, gdzie się połączył z pier-
wiastkami słowiańskiemi, gdzie sąsiaduje z bia-
łoruskiem plemieniem, wyznawał on katolicyzm
wedle obrządku unickiego, a zatem, od roku
1859, zaliczony został do kościoła prawosła-
wnego. Ilość i wyznanie litewskiego szczepu,
na zasadzie dat urzędowej statystyki (1860—
1663 r.) daje nam następujące cyfry: powiat
wileński, na ogólną liczbę 136,152 mk, (nie li-
cząc m. Wilna) 83,003 katol. a 53 prawosł.
litwinów; pozostała masa ludności składa się
z ross. (983 praw.), białorusów (4,847 praw.),
żydów 14,000, polaków 47,140 i rusinów (684
praw.), a przytem małej ilości tatarów (mahom.
wyzn.). Pow. trocki z ogólnej liczby mk.
102,474, litw. 90,688 katol. a 382 praw.,
ross, 994) (praw.), białorus. 1,260 (praw.), po-
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laków 4144 i żydów 14,000. W lidzkim pow.
na 108,735 mk. litw. 45,198 katol. a 19,427
praw., ross. 7,265 (praw.), białorus. 23,016
(katol.), polaków 7,885 katol., żydów 6444.
W oszmiańskim pow. na 128;666 mk., litw.
62,571 katol. a 2,527 praw., białor. 27,394
(praw.) i polaków 20,650 (katol.). Pow. świę-
ciański na 104,358 ogółu mk. posiada litw.
82,135 (z których 1,626 prawosł., pozostali
katol.), ross. 376 praw., polaków 5,506 katol.,
białor. 6,557 i żydów 3,402. Wilejski pow. po-
siada mk. 116,758, z których litw. 28,925
katol. a 1820 praw., ross. 5,266 praw., białor.
46,199 praw. a 2,609 katol., polaków 24,092
katol., żydów 6,848 i tatarów:303. Pow. dzi-
sieński na 122,380 ogółu mk. litw. 2,150
(praw.), białor. 57,174 (praw.), ross. 41 praw.,

- rusinów 14 (praw.) i polaków 45,469 (katol.).
Wyłliezyliśmy szczegółowe daty statyst. po-
wiatów wileńskiej gubernii, jest ona bowiem
główną siedzibą plemienia litewskiego; w in-
nych zaś guberniach, na które się rozpada da-
wna L. [w guber. grodzieńskiej, mińskiej i
W pow. wiłkomierskim gub. kowieńskiej — in-
ne pow. kowieńskiej gub. tworzyły niegdyś
Źmudź (ob.)], liczba litewskich plemion jest
następującą: w grodzieńskiej gub. litwinów
260,096, z których prawosł. 123,712 a katol.
136,384; w mińskiej gub. liczono ich (około
1862 r.) 64,344, z których 9,026 prawosł. a
55,308 katol.; w powiatach wschodnich miń-
skiej gub. liczba ta jest tak maluczka, iż zale-
dwie kilkaset głów na powiat wynosi, np.
W bobrujskim 230 głów, w rzeczyckim 185.
eżeli do cyfr powyższych dodamy litwinów
W wiłkomirskim pow. (104,000) i suwalskiej
sub. (214,000), to otrzymamy ogólną ilość
litwinów w granicach dawnego w. ks. litew.
wynoszącą 1,062,420 (w r. 1862). (Patrz Diiwa

Pruska), Litwa, od czasu unii lubelskiej two-
Tząc jednę z prowincyj Polski, uległa jej loso-
WL w r. 1792 i 1795 była ona wcieloną do
Państwa rossyjskiego i odtąd tworzy z niem
Jednolitą całość. (Ob. poniżej Litewskie woje-
psltag 1 Litewskie gubernie). Przy podziale
olski część trockiego wojew., tak zwany Za-

Puszczański Trakt, nie weszła, wraz z okolicą
tałegostoku, do Cesarstwa Rossyjskiego, ale
a się Prusom, które, po bitwie pod Jeną

TL r. 1806, wyzuć się musiały z tego kawałka
2 Trakt Zapuszczański wszedł w 1807 r., na

QV traktu tylżyckiego, do tworzącego się
h. 3. Warszawskiego i po r. 1815 wytworzył
wok augustowskie w ogłoszonem właśnie
aa Królestwie Polskiem; później wojew.
kaO nazwano gubernią tegoż miana;
a SzGle gubernią suwalską (ob.). Okolice
: gostoku wyżej rzeczony tylżycki traktat

ane OS8BY1, która wcieliła je do swego pań-
Pod mianem Obwodu Białostockiego, a
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takowy w r. 1641 przyłączono do gubernii
grodzieńskiej. M. D.

Litewskie wojewódziwa, Chociaż Ruś połu-
dniowa wcześnie, bo od czasu Gedymina i Ol-
gerda, hołdowała Litwie, a dzielnice: kijowska,
wołyńska, bracławska i inne, już w dobie rze-
czypospolitej sądziły się statutem litewskim, to
jednak w skład terytoryum w. ks. litew. wcho-
dziło tylko 11 prowincyj, mianowicie wojewódz-
twa: wileńskie, trockie, mińskie, nowogródzkie,
brześciańskie albo brzeskie, mścisławskie, smo-
leńskie, witebskie, połockie, inflanckie i księ-
stwo Żmudzkie. Wszystkie one zajmowały
przestrzeni mniej więcej 9900 mil kw., miały
509 miast, przeszło 400000 dymów i około
2,500,000 mk.;wspomnijmy więc o każdej i za-
znaczmy położenie geograficzne. 1) Wojewódz-
two wileńskie, rdzenna dzielnica L., ustanowione
od r. 1418, czyli od pierwszej unii horodel-
skiej, graniczyło na płn. i płn.-zach. z Semiga-
lią i wojew. trockiem; na zach. z wojew. troc-
kiem; na południe z wojew. nowogródzkiem
przypierając do Niemna; na wsch. z wojew.
mińskiem i połockiem. Miało herb Pogoń białą
w polu czerwonem, liczyło powiatów 5; wileń-
ski, oszmiański, lidzki, wiłkomirski i brasław-
ski; znich od r. 1569 t.j. od unii lubelskiej
posyłano 10 posłów na sejm krajowy, zaś trzej
senatorowie: biskup, wojewoda i kasztelan o0-
trzymali pierwsze miejsca po senatorach po-
znańskich. Od początku do chwili ostatniego
rozbioru było biskupów 29, wojewodów 33,
kasztelanów 37; przeszło za kordon w części
1798 r. a ostatecznie w 1795 r. Z powodu nie-
dokładnych pomiarów niepodobna wykazać
akuratnie ilości obszaru, a zarazem określić
cyfry ówczesnego zaludnienia wojew. wileń-
skiego, bo jej żadne statystyki nie podają; za-
uważmy jednak, iż według lustracyi 1775 r.
dymów wiejskich i miejskich w dobrach du-
chownych, starościńskich i obywatelskich li-
czyło się około 71,000; w tej liczbie dymów
miejskich około 7,000 a dymów wiejskich oko-
ło 64,000. Miastem stołecznem było Wilno;
inne ważniejsze: Oszmiana, Lida, Witkomierz,
Brasław i Zołudek. Powiat wileński pod koniec
XVIII stulecia miał przeszło 10,350 dymów
w dobrach ziemskich, w tem dymów miejskich
około 1,580, dymów wiejskich przeszło 8,770.
Do r. 1/91 według dawnych taryf opłacał po-
datek, mianowicie: podymnego 80,966 zł., czo-
powego 10,355, pogłównego 13,900 zł., kwar-
ty 38,047, młynowego 1,612 zł., razem około
144,880 zł. Po ustawie zaś 3 maja komisya
skarbowa wyznaczyła następne dodatkowe 0-
płaty rządowi: ofiary 10-go grosza i 207
z dóbr wszelkich 100,321 zł., kwart nowych ze

starostw 28,756 zł., podymnego 15,993 zł.,
półpodymnego z miast królewskich 14,042 zł.,
procentu z dóbr pojezuickich 4,068 zł., razem

2ą
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około 168,180 zł. czyli wszystkiego około
308,080 zł. Starostw w pow. wileńskim nie-
grodowych było 3: bystrzyckie, inturskie,
kiernowskie, tudzież dzierżaw królewskich 40,
mianowicie: Burkiły, Dojlidziany, Griełżuny,
Giełony, Grycuny, Ganszlany, Gieżuny, Grzy-
biany, Kieny, Kretony, Krumelany, Kłoczuny,
Łowcze, Ławejkuny, Ławaryszki, Ławkuny,
Miedniki, Miedziuny, Mozole, Milejkuny, Mej-
szagoła, Matalujnie, Mozorów, Niemicza, Nie-
meńczyn, Pelikany, Piazów, Rakuńciszki, Ro-
tuńce, Sedaszniki, Smogury, Szuksztele, Szyr-
winty, Szaterniki, Sterniki, Trokinowo, Tro-
skuny, Udziały, Wojciszuny,) Wysoki Dwór.
Powiat oszmiański dzielił się na części: 08sz-
miańską i postawską; w tym samym czasie
liczył dymów przeszło 28,000 w dobrach ziem-
skich, w tem dymów wiejskich około 25,250
i dymów miejskich około 2,/50. Według da-
wnych taryf pow. oszmiański opłacał podatku:
podymnego 168,556 zł., czopowego 18,829 zł.,
pogłównego 17,810 zł., kwarty 52,018 zł.,
młynowego 3,014 zł., razem 259,727 zł. Po
ustawie 8 maja przybyło: ofiary 10-go grosza
120, z dóbr wszelkich 234,676 zł, kwart
starościńskich 68,181 zł., podymnego 51,244
zł., półpodymnego z miast królewskich 2,426
zł., półprocentu z dóbr pojezuickich 7,301 zł,
razem 363,827 zł., zatem cały podatek wynosił
623,554 zł. Powiat oszmiański posiadał staro-
stwa: oszmiańskie, trąbskie, duckie, krewskie,
dawgieliskie, hubskie, markowskie, wilejskie, a
przytem inne dzierżawy i królewszczyzny, któ-
rych spis znajduje się w VIt. Vol. Leg. na
str. 190—194. Powiat lidzki w r. 1075 liczył
dymów w dobrach ziemskich, duchownych, oby-
watelskich i starościńskich 11,723, w tem dy-
mów wiejskich 10,974 i dymów miejskich 749.
Według dawnych taryf pow. lidzki opłacał
podatków: podymnego 67,701 zł., czopowego
8,606 zł., pogłównego 13,227 zł., kwarty 47,614
zł., młynowego 1,178 zł., razem 136,827 zł.
Po ustawie 3 maja przybyło: ofiary 10-go
grosza i 20, z dóbr 58,956 zł., kwart sta-
rościńskich 14,789 zł., podymnego 8,704 zł.,
półpodymnego z miast król. 2,102 zł., półpro-
cent z dóbr pojezuickięh 2,388 zł., razem oko-
ło 85,975 zł., a cały podatek wynosił prze-
szło 224,000 zł. Pow. lidzki miał starostw 7:
borciańskie al. bersztańskie, dubiejskie albo
dubskie, koniawskie, nowodworskie, raduńskie,
stokliskie, wasiliskie i różne królewszczyzny
(ob. Vol. Leg. VI, str. 187, 191). Powiat wiłko-
m'erski według lustracyi 1775 r. liczył dymów
mianowicie w dobrach ziemskich: miejskich
416, wiejskich 10,581; w dobrach duchownych:
miejskich 185, wiejskich 986; w dobrach sta-
rościńskich: miejskich 391, wiejskich 2,281,
razem dymów 14,840. Powiat wiłkomierski
opłacał podatków według dawnych taryf: po-  
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dymnego 137,112 zł., ezopowego 11,195 zł.,
pogłównego 17,440 zł., kwarty 87,647 zł,
młynowego 1,818 zł., razem 254,713 zł. Po
ustawie 3 maja przybyło podatków: ofiary
10-go grosza i 20%, z dóbr 121,688 zł., kwarty
starościńskiej 48,987 zł., podymnego 29,987
zł., półpodymnego z miast królewskich 1,555
zł., */,'/” z dóbr jezuiekich 1,447 zł., razem
około 203,666 zł., a cały podatek wynosił
458,379 zł. Powiat wiłkomierski posiadał sta-
rostwa: bolnickie, kopiskie, ońikszciańskie, su-
bockie, pieniańskie, uszpolskie, tudzież inne
królewsczyzny. (Ob. Vol. Leg. VI, str. 185,
190, 191). Powiat Orasławski według lustracyi
1075 r. liczył dymów, mianowicie: w dobrach
szlacheckich: miejskich 181, wiejskich 2,926;
w dobrach duchownych: miejskich 148, wiej-
skich 1,198; w dobrach starościńskich: miej-
skich 358, wiejskich 1082; razem 5,888. Pow.
brasławski opłacał podatków według dawnej
taryfy: podymnego 42,631 zł., czopowego 5,099
zł., pogłównego 6190 zł., kwarty 27,941 zł.,
młynowego 434 zł., razem 82,296 zł. Po usta-
wie 3 maja dodano: ofiary 10-go grosza i 20%,
z dóbr 88,231 zł., kwarty 54,607 zł., pody-
mnego 26,289 zł., półpodymnego z miast kró-
lewskich 458 zł., '/,%% z dóbr pojezuiekich
1,522 zł., razem 1650,908 zł., a cały podatek
wynosił 248,204 zł. Pow. brasławski posiadał
starostwa 2: brasławskie i opeskie, a przytem
inne królewszczyzny wymienione w VI t. Vol.
Leg. na str. 186. Porównywając powyższą
liczbę dymów 71,000 w woj. wileńskiem, we-
dług lustracyi 1775 r., z podaną w konstytucyi
zr. 1717 na 23,270 (ob. Vol. Leg. t. VI, str.
180), należy przypuszczać, że lustracya pier-
wotna, o czem świadczą ówcześni pisarze, była
niesumienną, gdyż niepodobieństwem jest, aby
w przeciągu lat około 60 ludzkie osady, a zatem
ludność pomnożyła się więcej niź we troje. Za-
znaczmy, że niniejsza uwaga w zupełności sto-
suje się i do innych województw, które tu niżej
opisywać będziemy. 2) Województwo trochie
miało początek razem z wojewódz. wileńskiem
w r. 1418, od pierwszej unii; herb: biała Pogoń
w czerwonem polu; od r. 1569 posyłało 8 po-
słów na sejmy, a senatorowie mieli miejsce po
kaliskich. Wojew. trockie graniczyło na płn.
z Semigalią, na zach. z ks. żmudzkiem, Prusa-
mi elektoralnemi i wojew. podlaskiem; na
południe z województwem podlaskiem, opiera-
jąc się o rzekę Narew i wojew. brześciańskiem;
na wsch. z województwami nowogrodzkiem 1
wileńskiem; miało powiatów 4: trocki, gro-
dzieński, kowieński i upitski; przeszło za kor-
don 1795 r.; miasta ważniejsze: Grodno, Ko-
wno, Troki, Upita, Białystok, Swisłocz, Skidel,
Lipsk, Merecz, Kurczyn, Olkieniki, Olita, Po-
żajść, Birże, Choroszcza, Wygry. Powiat kot
wieński zamykał w sobie starostwa; preńskie,
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wiłkowyskie, dorsuniskie, wisztynieckie i in-
ne królewszczyzny (ob. Vol. Leg. VI, str. 185,
186, 189, 194). Według lustracyi 1775 r. po-
siadał dymów w dobrach szlacheckich: miej-
skich 2338, wiejskich 3,248; duchownych: miej-
skich 20, wiejskich 481; starościńskich: miej
skich 1,530, wiejskich 8,377; razem dymów
8,889. Opłacał podatku według taryfy dawnej:
podymnego 75,957 zł., czopowego 8,697 zł.,
pogłównego 15,370, kwarty 106,302, młyno-
wego 625 zł., czynszów magdeburskich 9,268
zł., razem 216,223 zł. Po r. 1791 przybyło
podatku ofiary 10-go grosza i 20'/, z dóbr
32,638 zł., kwarty 173,799 zł, pedymnego
16,135 zł., półpodymnego z miast królewskich
5,168 zł., *'/,9/, z dóbr pojezuickich 431 zł.,
razem 228,773 zł., a cały podatek wynosił
444,996 zł. Powiat trocki zamykał w sobie
starostwa: mereckie, niemonajckie, olkieniekie,
żyżmorskie, łoździejskie i inne królewszczyzny
wymienione w VI t. Vol. Leg. na str. 185,
188, 188, 189, 194. Liczył dymów: w dobrach
szlacheckich: miejskich 92, wiejskich 2,792; w
dobrach duchownych: miejskich 40, wiejskich
96; w starościńskich: miejskich 639, wiejskich

3,795; razem 8,154. Opłacał podatku według
taryfy dawnej: podymnego 51,425, czopowego
8,968 zł. pogłównego 14,762 zł, kwarty
86,581 zł., młynowego 862 zł., czynszów ma-
gdeburskich 6,400 zł, razem 168,999 zł. Po
". 1791 przybyło: ofiary 10-grosza i 20Y,
z dóbr 39,128, kwarty 106,199, podymnego
32,437 zł., podymnego z miast królewskich
5005, 1, */, z dóbr pojezuiekich 133 zł., razem
182,964 zł., a cały podatek wynosił 351,963
zł. Powiat grodzieński zamykał w sobie staro-
stwa; filipowskie, przewalskie, przeroślskie, wa-
silkowskie i drobniejsze królewszczyzny wy-
mienione w VI t. Vol. Leg. na str. 186, 198.
osiadał dymów: w dobrach szlacheckich: miej-

skich 2,518, wiejskich 22,689; w duchownych:
miejskich 208, wiejskich 1383; w starościń-

skich: miejskich 1052, wiejskich 1395; razem
dymów 29,327. Opłacał podatku według da-
wnej taryfy: podymnego 149,589 zł., czopo-
= 26,220 zł., pogłównego 34,537 zł., kwar-

sA 23,996 zł., młynowego 1,400 zł., czynszów
"agdeb. 10,019 zł., razem 245,768 zł. W roku
: = przybyło podatku ofiary i procentów
m 105,551 zł, kwarty 28,171 zł., pody-

10,0 28,718 zł., półpodymnego 5,897 zł.,
1393 z dóbr pojezuiekich 1,813 zł., razem
a 53 zł.; cały podatek wynosił 415,915 zł.
aka upitski zamykał w sobie starostwa: gul-

ioboluż sengwiejskie, szymańskie, szadowskie,
a niekie,żydejczańskie i inne królewszczy-
/ Wspomniane w VI t. Vol. Leg. na str. 185,

upitsa» 195. Według lustracyi 1775 r. pow.
m « posiadał dymów: w dobrach szlachec-

* miejskich 600, wiejskich 6,359; w du-  
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chownych: miejskich 186, wiejskich 703; w sta-
rościńskich: miejskich 30, wiejskich 1,366; ra-
zem 9,244. Według dawnych lustracyj pow:
upitski płacił podatków: podymnego 89,551 zł.;
czopowego 9,128 zł., pogłównego 15,837 zł.;
kwarty 49,871 zł., młynowego 582 zł., razem
164970 zł. Od r. 1791 dodano: podatku ofiary
10-grosza i 20*/, 81,098 zł., kwarty 44,422 zł.,
podymnego 10,838 zł., półpodymnego z miast
królewskich 277 zł., 1/4%/, z dóbr pojezuickich
1,688, razem 138,322 zł., a cały podatek wy-
nosił 303,292 zł. 8) Województwo mińskie,
ziemia krywiczańska, niegdyś dzielnica księ-
stwa połockiego, shołdowana Litwie za Gedy-
mina, powstało r. 1569 czyli od unii lubelskiej,
miało herb: Pogoń cielistego koloru w polu
białem; obierało na sejm 6 posłów; senatorowie,
mianowicie wojewodowie, zajmowali miejsce
po pomorskich, kasztelanowie zaś po gdańskich.
Wojew. mińskie należało do biskupstwa wi-
leńskiego, sądziło się w trybunałach: wileń-

skim, tudzież na kadencyach: mińskiej i nowo-
gródzkiej; gramiczyło na płn. z wojew.: po-
łockiem i witebskiem, na zach, z województwem
wileńskiem i nowogrodzkiem, na płd. z wojew.:
brześciańskiem i kijowskiem, tudzież z Ukrainą
moskiewską; na wsch. z Ukrainą moskiewską,
opierając się o Desnę i wojew. mścisławskie;
miało powiatów 3; własny miński, mozyrski i
rzeczycki; przeszło za kordon 1793 r.  Powżat
miński, z miastem stołecznem Mińskiem nad
Swisłoczą, miał dymów w dobrach szlachec-
kich: miejskich 428, wiejskich 17,675; w do-
brach duchownych: miejskich 3, wiejskich
3,710; w dobrach starościńskich: miejskich
1,082, wiejskich 235; razem 23,133. Opłacał
podatków według dawnej taryfy: podymnego
140,576 zł., czopowego 16,524 zł., pogłównego
17,977 zł., kwarty 14,829 zł, młynowego
2,046 zł., razem 192,453 zł. W r. 1791 doda-
no: ofiary 10 grosza i 20%/, z dóbr 199,316 zł.,
kwarty 4,866 zł., podymnego 43,344 zł., pół-
podymnego z miast król. 6,426 zł., 1/4%/, z dóbr
pojezuickich 2,485, razem 256,438 zł., a cały
podatek wynosił 448,94] zł. Pow. miński po-
siadał ststwa radoszkowickie i krasnosielskie,
tudzież inne królewszczyzny wymienione w VI
t. Vol. Leg. na str. 188 i 189. Ważniejsze
miasta: Radoszkowicze, Dokszyce, Berezyna,
Ihumeń, Kojdanów, Borysów, Raków. Powiat
mozyrski z miastem powiat. Mozyr albo Mozyrz
nad Prypecią, miał dymów według lustracyi
1775 r. w dobrach szlacheckich: miejskich 51,
wiejskich 2,954; w dobrach duchownych: miej-
skich 27, wiejskich 1,185; w dobrach staro-
ścińskich: miejskich 99, wiejskich 1034; razem
5,350. Zamykał w sobie starostwo mozyrskie i
inne królewszczyzny wykazane w VI t. Vol.
Leg. na str. 192. Ważniejsze miasta: Ozary-
czę i Kimbarówka. Opłacał podatku według
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dawnej taryfy: podymnego 21,476 zł., czopo-
wego 4,566 zł., pogłównego 5,627 zł., kwarty
21226 zł., młynowego 908 zł., razem 53,826
złŁ W r. 1791 przybyło: ofiary i 209/, z dóbr
24,199 zł, kwarty 9,893 zł., podymn. 13,226
zł., półpodymnego z miast król. 1085 zł., 1/+0/,
z dóbr pojezuickich 4,588 zł., razem 52,937 zł.,
a cały podatek wynosił: 106,763 zł. Powiat
rzeczycki z miastem powiat. Rzeczycą nad Dnie-
prem miał dymów według lustracyi 1775 r.
w dobrach szlacheckich: miejskich 320, wiej-
skich 2,842; w duchownych: miejskich 92,
wiejskich 698; starościńskich: miejskich 176,
wiejskich 1,548, razem 5,676. Opłacał podatku
według dawnej taryfy: podymnego 28,055 zł.,
czopowego 4,932 zł, pogłównego 4,322 zł.,
kwarty 28,788 zł., młynowego 906 zł., razem
67,005 zł. W r. 1791 dodano ofiary i 20%,
z dóbr 50,257 zł., kwarty 71,560 zł., pody-
mnego 18,719 zł., półpodymnego z miast król.
1,218 zł, '/4%/, z dóbr pojezuiekich 722 zł., ra-
zem 142,478 zł, a cały podatek wynosił
209,473 zł, Pow. rzeczycki miał ststwa: ho-
melskie, rzeczyckie, rohaczewskie, bobrujskie,
czeczerskie, propojskie i inne królewszczyzny
wymienione w VI t. Vol. Leg. str. 186, 188.
4) Województwo nowogródzkie, niegdyś dzielnica
księstwa wołyńskiego, shołdowanego Litwie
w XIII w., do r. 1500 było namiestnictwem,
odtąd przybrało miano województwa a w 1569
r. otrzymało prawo posyłania 6 posłów na sej-
my; herb: Pogoń biała w polu czerwonem; se-
natorowie zasiadali po bełskich. Od początku
do ostatniej doby miało 30 wojewodów i 19
kasztelanów. Składało się z 3-ch powiatów:
własnego nowogródzkiego wraz z księstwem
słuckiem, słonimskiego i wołkowyskiego. Grra-
niczyło na płn. z województwami mińskiem i
wileńskiem; z tem ostatniem granice stanowiły
w części rzeki Suła i Niemen; na zach. z pow.
grodzieńskim wojew. trockiego, na płd, z pow.
pińskim wojew. brzeskiego, opierając się o
Prypeć pod Petrykowem, na wsch. z powiata-
mi mozyrskim i rzeczyckim wojew. mińskiego,
zajmowało przestrzeni około 900 mil kwadr.,
przeszło za kordon 1798—1795. Powiat nowo-
grodzki, mieszczący w sobie księstwo słuckie,
posiadał ststwo nowogrodzkie, które się zwy-
kle zwało ekonomią, liczył dymów według lu-
stracyi 1775 r. w dobrach szlacheckich: miej-
skich 2,585, wiejskich 28,619; w duchownych:
miejskich 152, wiejskich 2992; starościńskich:
miejskich 126, wiejskich 268; razem 34,742.
Zamy kał ważniejsze miasta: Nowogródek, Słuck,
Nieśwież, Kopyl, Hłusk, Mir, Lubcz, Kleck,
Petryków, QCiemkowicze, Korelicze, Stołbce,
Awierżeń, Myse, Rubieżewicze, Lachowicze,

- Zdzięcioł i inne. Opłacał podatku według da-
wnej taryfy: podymnego 200,250 zł., czopowe-
go 32,501 zł., pogłównego 30,060zł., kwarty  
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3,188 zł., młynowego 4,062 zł., razem 270,723
zł. W r. 1791 przybyło: podatku ofiary i 20%,
z dóbr 254,365 zł., kwarty 863 zł., podymne-
go 58,263 zł., półpodymnego z miast królew-
skich 1,244 zł., 1/0/, z dóbr pojezuiekich 9,140
zł., razem 323,8/6 zł. a cały podatek wynosił
594,599 zł. Powtat słonimski z miastem stołe-
cznem ŃSłonim odgraniczał się od nowogródz-
kiego na płn. rz. Mołczadzią, dalej szła granica
pomiędzy Stołowiczami, Połanką, Usławiczami
ku Pińszczyźnie z jednej strony i Buszaczem,
Bytyniem i Słonimem z drugiej. Słonimski
pow. zamykał ststwa: sokołowskie i zdzitow-
skie, tudzież inne królewszczyzny, wymienione
w VIt. Vol. Leg. na str. 187. Posiadał dy-
mów w dobrach szlacheckich: miejskich 1,042,
wiejskich 6,885; w duchownych: miejskich 386,
wiejskich 1,381; w starościńskich: miejskich
482, „wiejskich 1,627; razem 11,803. Opłacał
podatków według dawnej taryfy: podymnego
66,003 zł., czopowego 12,680 zł., pogłównego
10,722 zł., kwarty 54,113 zł, młynowęgo
1,358 zł., razem 144,877 zł. W r. 1791 przy-
było: podatku ofiary i 209/, z dóbr 65,139 zł.,
kwarty 21,381, podymnego 4,710 zł., półpo-
dymnego z miast królew. 1,858, 1/,%/, z dóbr
pojezuiekich 303 zł., razem 93,393 zł. a cały
podatek wynosił 238,270 zł. Ważniejsze mia-
sta: Różanna, Łyszków. Powiat wołkowyski
z miastem stołecznem Wołkowysk, tudzież wa-
żniejszemi jak Mścibów, Wołpa i inne, odgra-
niczał się od pow. słonimskiego rz. Zelwą,
zamykał w sobie ststwa: wołpińskie, jałowskić,
mścibowskie, wołkowyskie i inne królew-
szczyzny wymienione w VI t. Vol. Leg. na
str. 160. Według lustracyi 1775 r. liczył dy-
mów w dobrach szlacheckich: miejskich 615,
wiejskich 5,812; w duchownych: miejskich 110,
wiejskich 1,325; w starościńskich: miejskich
169, wiejskich 972; razem 9,603. Opłacał po-
datku według dawnych taryf: podymnego
56,752 zł., czopowego 13,285 zł., pogłównego
11,682 zł., kwarty 31,861 zł., młynowego 1390
zł., czynszów magdeburskich 1,800 zł., razem
116,972 zł. W r. 1791 dodano: podatku ofiary
i 207/, z dóbr 61,177 zł., kwarty 19,424 zł.,
podymnego 2,673 zł., półpodymnego z miast
królewskich 2,140 zł., 1/,%/, z dóbr pojezuie-
kich 50 zł., razem 85,463 zł., cały więc poda-
tek wynosił 202,435 zł. 5) Województwo brze-
skie, dawna dzielnica księstwa wołyńskiego,
zagarnięta przez Gedymina około 1316 r., pe-
wniej ukonstytuowana od unii lubelskiej, mia-
ła herb Pogoń białą w polu czerwonem, z ry-
cerzem przybranym w barwy błękitne; wysy-
łała 4-ch posłów na sejmy, a senatorowie za-
siadali po rawskich; wszystkich wojewodów
miało 24; dzieliło się na 2 powiaty: brzeski i
i piński; graniczyło od płn. z pow. mozyrskim
wojew. mińskiego, z księstwem słuckiem, po-



Lit

wiatami: nowogródzkim, słonimskim i wołko-
wyskim wojew. nowogródzkiego, tudzież z po-
wiatem grodzieńskim wojew. trockiego; od
zach. z ziemiami: bielską, drohicką i mielnicką
wojew. podlaskiego i wojew. lubelskiem; od
płd. z ziemią chełmską, z powiatami: włodzi-
mierskim, łuckim i krzemienieckim wojew. wo-
łyńskiego; od wsch. z pow. owruckim wojew.
kijowskiego; przeszło za kordon 1798—1795 r.
częściami. Powiat brzeski, z miastem stole-
cznem Brzeście Litewskie, miał dymów w do-
brach szlacheckich: miejskich 3,306, wiejskich
28,596; w duchownych miejskich 893, wiej-
skich 2,575; w starościńskich: miejskich 1,245,
wiejskich 1,439; razem 32,554. Opłacał podat-
ku według dawnej taryfy: podymnego 217,196
zł., czopowego 34,466 zł., pogłównego 87,447
zł., kwarty 17,710 zł., młynowego 1,996 zł.,
razem 308,817 zł. W r. 1791 dodano: podatku
ofiary i 2079 z dóbr 167,161 zł., kwarty
6,263 zł., podymnego 46,781 zł., półpodymne-
go z miast król. 4,420 zł., */,*/, z dóbr pojezu-
iekich 2,613 zł., razem 227191 zł, cały więc
podatek wynosił 536,008 zł. Zamykał w sobie
starostwa: kamienieckie i ziołowskie, tudzież
mne królewszczyzny, wymienione w VI t. Vol.
Leg. na str. 193. Ważniejsze miasta i miej-
Scowości: Prużana, Wysokie Litewskie, Ko-
bryń, Biała, Włodawa, Kodeń i inne. Powiat
piński z miastem stołecznem Pińsk, posiadał
starostwo grodowe pińskie i królewszczyzny
wymienione w VI t. Vol. Leg. na str. 191, 198.
Liczył według lustracyi 1775 r. dymów w do-
brach szlacheckich: miejskich 934, wiejskich
10,857; w duchownych miejskich 201, wiej-
skich 2,289; w starościńskich: miejskich 630,
wiejskich 1754; razem 16,665. Opłacał podat-
ków według dawnych taryf: podymnego 75,712

_ zł. ezopowego 10,394 zł., 'pogłównego 17,500
zł., kwarty 51,188 zł., młynowego 1,794 zł.,
razem 156,588 zł. W r. 1791 przybyło podat-
ku ofiary i 20%, z dóbr 86,770, z kwarty
26,073 zł, podymnego 21,405 zł., półpody-
mnego z miast król. 2,479 zł., '/,0/, z dóbr po-
Jezuiekich 5,024 zł., razem 141,752 zł. Cały
Podatek wynosił 298,340 zł. Ważniejsze miej-
ScOWości; Janów, Turów, Dawydgródek, Ko-
żangródek, Łachwa, Łohiszyn, Śniadyń, łunin.

„ Województwo mścisławskie, niegdyś dzielnica
alaziów Rurykowiczów, za Olgerda już Litwie
* dująca, ukonstytuowane pewniej od unii

W. ks. lit. z koroną w 1569 r., posyłało dwóch
w na sejmy, miało herb Pogonię białą

mpolu czerwonem na żółtej chorągwi. Miało
m39, kasztelanów 28. Senatorowie
i es po chełmińskich (ob. Niesiecki I,

jowódo; 288). Od północy graniczyło z wo-
dh. wem smoleńskiem, korytem rzek Wie-

aż, : Meregi, z pow. orszańskim wojew. witeb-
050; od zachodu i południa z powiatami:  
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mińskim i rzeczyckim wojew. mińskiego, tu-
dzież z regimentem smoleńskim; od wschodu
z gub. białogrodzką, należącą do posiadłości
Moskwy; odeszło za kordon 1772 r. Zamyka-
ło w sobie sstwa: kryczewskie, korszańskie,
radomskie, mścisławskie i inne królewszczyzny
wymienione w VI t. Vol. Leg., str. 185, 192.
Ważniejsze miasta: Mścisław stołeczne, Mohi-
lów, Czeryków, Propojsk, Bychow-Nowy. We-
dług lustracyi 1717 r. miało posiadać dymów
2,328, ale to, jakeśmy już zauważyli wyżej,
błędna cyfra, chociaż zamieszezona w VI t. Vol.
Leg. na str. 180—182. 7) Województwo poło-
ckie, część dawnego obszernego księstwa poło-
ckiego, shołdowanego Litwie w wieku XIII,
graniczyło na północy z posiadłościami w. ks.
moskiewskiego, od zachodu z Tnflantami i wo-
jew. wileńskiem, od południa z wojew. miń-
skiem, od wschodu z wojew. witebskiem; miało
zawierać około 1,000 mil kwadr. Wojewódz-
twem już było w 1500 r., lecz pewniej się
ukonstytuowało od r. 1569, wybierało 2 po-
słów na sejmy, a senatorowie zasiadali po lu-
belskich; miało wojew. 21, kasztel. 16 (ob.
Niesiecki, t. I, str. 189, 269), herb Pogonię
w białem polu; dygnitarze nosili kontusze kar-
mazynowe z błękitnemi wylotami; wojewodo-
wie wybierani przez szlachtę; w r. 1775, mia-
nowicie w czasie | zaboru po rzekę Dźwinę
odeszło za kordon, a 1793 całkiem przyłączone
do Rosyi. Mieściło w sobie sstwo dziśnień--
skie i inne królewszczyzny wymienione w VI
t. Vol. Leg. na str. 184, 187. Opłacało po-
datku przed rokiem 1791 z pozostałej części:
podymnego 55,698 złt; czopowego 8,123 złt.;
pogłównego 7,650 złt.; kwarty 3,181 złt.;
młynowego 896 złt.; czynszów magdeburskich

600 złt.; rizem 76,149 złt. W r. 1791 doda-
no: ofiary 10-go grosza i 20'/, z dóbr 109,875,
kwarty 10,598 złt.; podymnego 27,771 złt.;
półpodymnego z miast królewskich 1,257 złt.;
V3/, z dóbr pojezuickich 6,555 złt., razem
156,082 złt. Cały podatek wynosił 232,281
złt, 8) Województwo witebskie, część dzielnicy
dawnego księstwa połockiego, shołdowanego
Litwie za Olgerda, ukonstytuowane całkowicie
podczas unii lubelskiej w r. 1569, posyłało na
sejmy 4-ch posłów, senatorowie zasiadali po
płockich; wojewodowie byli wybierani przez
szlachtęi zatwierdzani przez króla; herb Po-
gonia biała w polu czerwonem; wojewodów
było 37, kasztel. 22 (ob. Niesiecki, t. I, str.
197, 274); dzieliło się na dwa powiaty: wżtebskż
i orszański, od wojew. smoleńskiego w r. 1667
dołączony; graniczyło na płn. z ziemią pskow-

ską, na wsch. z ziemią smoleńską i wojew. mści-

sławskiem, na płdn. z pow. mińskim wojew.
mińskiego, na zachód z województwami: mim-

skiem i połockiem. Powiat witebski mieścił

w sobie sstwa i królewszczyzny wymienione
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w VIt. Vol. Leg. na str. 187, 198. W roku
1778 gdy nastąpił l-y rozbiór kraju, znaczna
część wojew. witebskiego odeszła za kordon,
z pozostałej jednak części powiatu do r. 1791
opłacano podatku: podymnego 411 złt.; czopo-
wego 12 złt., razem 423 złt.
dano: ofiary i 20, z dóbr 587 złt.; podymne-
go 195 złt., */, ”/, z dóbr pojezuiekich 111 złt.,
razem 894 złt., cały więc podatek 1,317 złt.;
przeszło całkiem za kordon 1793 r. Powiat
orszański mieścił w sobie sstwa: borysowskie,
wielatyckie, orszańskie, luboszańskie i inne
królewszczyzny, wymienione w VIt. Vol. Leg.
na str. 184, 188. W r. 1772 znaczna część
północna powiatu przeszła za kordon, odtąd
więc obywatelstwo sejmikowało w pogranicz-
nem mku wojew. mińskiego, Chołopieniczach,
aw r. 1793 reszta wojew. witebskiego prze-
szła pod panowanie rosyjskie. Powiat orszań-
ski według lustracyi 1775 r. posiadał dymów:
w dobrach szlacheckich: miejskich 312, wiej-
skich 5,838; w dobrach duchownych: miejskich
10, wiejskich 701; w dobrach starościńskich:
miejskich 42, wiejskich 1,916, razem 68,819.
Do r. 1791 opłacał podatku podymnego 51,678
złt.; czopowego 7,742 złt.; pogłównego 3,780
złt.; kwarty 46,224 złt.; młynowego 1,590 złt.,
razem 111,015 zł. W r. 1791 dodano: po-
datku ofiary i 207, z dóbr 66,852 złt.; kwarty
10,954 złt.; podymnego 21,389 złt.; półpody-
mnego z miast królewskich 2,208 złt.; 1/40/,
z dóbr pojezuickith 2,255 złt., razem 1683,654
złt., cały więc podatek wynosił 274,669 złt.
9) Wojewódziwo smoleńskie, niegdyś dzielnica
książąt ruskich, shołdowana Litwie przez Wi-

tolda około 1403 roku, według Stryjkowskie-
go, Miechowity i Kochowskiego zamieniona na
województwo w r. 1480. Miało herb: Złotą
laskę na chorągwi czerwonej w polu szarem.
Biskupstwo od roku 1618. Graniczyło na
północ z ziemią nowgorodzką, na wschód
z ziemią moskiewską, na południe z sie-
wierską i wojew. mścisławskiem, na zachód
z wojew. witebskiem; było punktem ciągłych
zatargów rzpltej z księstwem moskiewskiem,
wzajemnie sobie wydzierane, aż wreszcie w r.
1667, po nieszczęśliwej wojnie rossyjskiej Jana
Kazimierza z carem Aleksym, traktatem andru-
szewskim ustąpione Moskwie w znacznej części,
mianowicie: oprócz okręgów siebieskiego, ne-
welskiego i orszańskiego. Sławny traktat za-
warty przez Grzymułtowskiego w r. 1686,
podpisany ze łzami przez Jana III, potwierdził

to ustępstwo, a sejm koronacyjny w r. 1764
polecił osobnej komisyi wejść w ostateczne
układy z Rosyą z rzeczy traktatu 1686 i
wszelkie spory zakończyć (ob. Vol. Leg. t. VII,
str. 158). Z tem wszystkiem taż konstytucya
chcąc ułatwić egzultom, czyli wychodźcom
smoleńskim i starodubowskim, bezpieczne sej-
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mowanie, przepisała porządek zbiorowisk tak,
że powiat smoleński miał sejmikować odtąd
w kościele bernardynów wileńskich, a staro-
dubowski u karmelitów za Ostrą Bramą (ob.
Vol. Leg. VII, 90). Jakoż wybierano po dwóch
posłów na sejmy z każdego powiatu i tyluż de-
putatów in partibus, na trybunał; król zaś za-
chował tytuł władcy ziemi smoleńskiej nawet
po latach 1772 i 1798, kiedy cząstki Smoleń-
szczyzny już całkiem odeszły za kordon.  Bi-
skupstwo zachowało też swoje miano do osta-
tniej doby kraju, przedostatnim był sławny
Naruszewicz. Zauważmy, iż elekcyą Stanisła-
wa Augsuta podpisało 97 dygnitarzy i szlachty
smoleńskiej (ob. Vol. Leg. VIL, str. 1201). Wo-
jew. składało się z powiatów: smoleńskiegoi
starodubowskiego, od początku do końca istnie-
nia kraju miało biskupów 18 (Niesiecki, I, str.
861), zasiadali po inflanckich; wojew. 38 (ib.
184), zasiadali po podolskich; kasztel. 27 (ib.
266), zasiadali po kamienieckich. 10) Księstwo
żmudzkie, dolna kraina historycznej Litwy, nie-
gdyś obszerna i posiadająca udzielnych książąt,
w wieku XIII już shołdowana władcom po-
krewnej sobie Litwy; jako dzielnica całkiem
uporządkowana występuje od r. 1569; posyła-
ła 3 posłów na sejmy, a rządzący nią sstowie
porównani z wojewodami zasiadali po łęczy-
ckich. Miało biskupstwo fundowane przez Jo-
giełłę w 1416 roku na pamiątkę bitwy grun-
waldzkiej; herb: Pogonię białą z jednej, a zdru-
giej Czarnego Niedźwiedzia w polu czerwonem;
graniczyło od północy z księstwem kurlandz-
kiem, od wschodu i południa z wojew. tro-
ckiem, dosięgając źródeł rzeki Lepony, za
Wierzbołowem; od zachodu z Prusami elekto-
ralnemi po rzece Szeszupa i dalej linią ku Mem-
lowi, tudzież parumilową przestrzenią z mo-
rzem Baltyckiem. Było na 700 mil kw. rozle-
głe. Gwagnin w księdze V, części 3 na stro-
nicy 426 wyd. Bohomalca, wylicza tylko 7
powiatów księstwa żmudzkiego, lecz ich było
według konstytucyi 1717 r. 28 (ob. u Łubień-
skiego „Swiat, str. 448), mianowicie: berzań-
ski, berzyniański, dyrwiański, ejragolski, gon-
dejnski, jaszwoński, korklański,  korszewski,
krożski, pojurski, połągowski, płotelski, re-
towski, rosieński, szadowski, twerski, tel-
szewski, tendziagolski, użwencki, wieszniań-
ski, widuklewski, wilkijski, wieloński. Bar-
toszewicz jednak nadmienia o 28 powiatach.
Ks. żmudzkie zamykało w sobie sstwa: boto-
ckie, chwejdańskie, gorzdowskie, jurborskie,
płungiańskie, połągowskie, płotelskie, ro0-
sieńskie, skirstymońskie, tyrkszlańskie, tryskie,
wilkijskie, wikszańskie, tudzież inne królew-
szczyzny wymienione w VI t. Vol. Leg., str.
185—187, 192. Stołecznem miastem były
Miedniki, bodaj Miodniki, dzisiejsze Wornie,
z rezydencyą biskupią; inne ważniejsze miasta:
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Wierzbołów, Władysławów, Wielona, Ejrago-
ła, Kiejdany, Rossienie, Widukle, Twery, Re-
tów, Szawle, Płungiany, Użwenta, Telsze,
Kretynga, Połąga, Płotele i inne. Według lu-
stracyi 1775 r. ks. żmudzkie liczyło dymów:
w dobrach szlacheckich: miejskich 509, wiej-
skich 16,717; w dobrach duchownych: miej-
skich 215, wiejskich 3,210; w dobrach staro-
ścińskich: miejskich 1,2038, wiejskich 10,659.
Opłacało podatku z obu repartycyi rosieńskiej
i szawelskiej według starej taryfy: podymne-
go 305,368 złt.; czopowego 24,388 złt.; po-
głównego 39,991 złt., kwarty 285,497 złt.;
młynowego 3,392 złt., razem 658,096 złt.
W r. 1791 przybyło: podatku ofiary i 209/,
z dóbr 174,136 złt.; kwarty 830,948 złt.; po-
dymnego 72,529 złt.; półpodymnego z miast
królewskich 7,961 złt.; 1/47, z dóbr pojezui-
ekich 4,515 złt., razem 589,085 złt. Cały więe
podatek wynosił 1,247,181 złt., a na dzisiejsze
pieniądze przeszło 337,000 rs. Do przejścia
pod panowanie Rosyi, t. j. do 1795 r. księstwo
żmudzkie miało biskupów 35 (Niesiecki, I, 62),
wojew. czyli sstów 29 (i b. 161), kasztel. 23
(ibid. 254). Terytoryum obecnej Zmudzi po
zaborze w r. 1795, przechodząc rozmaite rozgra-
niczenia i zawarłszy się od r. 1845 w gub. ko-

wieńskiej, całkiem się zmieniło przez dołącze-
nie do niej z jednej strony części dawnych wo-
jewództw trockiego i wileńskiego i odcięcie do
królestwa kongresowego, mianowicie do wo-
jewództwa augustowskiego (dziś gub. suwal-
ska) całej przestrzeni po rzekę Niemen, prawie
od Kowna aż po za Jurborg, do granicy pru-
skiej, Wielu pisało o Zmudzi, lecz najtreściw-
szą i najuczeńszą o niej pracą jest Juliana Bar-
toszewicza, zamieszczona? w XVIII t. Wielk.
Encykl. Orgelbr. 11) Województwo infianckie,
ob. Inflanty. AL. Jelski.

Gubernie litewskie. W czasie podziałów rze-
czypospolitej i później, granice pojedyńczych
dzielnie ciągle się zmieniały, stosownie do wo-
li nowego rządu; to też i województwa litew-
skie podlegały także nieustannym przemianom
terytoryalnym, póki się nie ustaliły granice
gubernij takie, jakie je dziś widzimy. W r.

95, zaraz po ostatnim zaborze, cesarzowa Ka-
tarzyną kazała utworzyć z województw: wi-
eńskiego, trockiego, nowogródzkiego i księ-
stwa żmudzkiego dwie gubernie: wileńską i sło-
umską. W. skład pierwszej wchodziło całe
księstwo żmudzkie, z częścią województwa wi-
eńskiego, a stolicą było Wilno; słonimską zaś
subernią składały ziemie odcięte od woje-

Wództw: nowogródzkiego, brześciańskiego, wi-
leńskiego i trockiego, albowiem powiaty: słonim-
ski, nowogródzki, wołkowyski, lidzki, brzeski,
„obryński, próżański i grodzieński, a stolicą
Jej był Słonim. W r. 1796, na mocy ukazu
cesarza, Pawła z dnia 12 grudnia, a nie w roku 
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1797 jak mylnie podają inni, obie te gubernie
złączono w jednę, pod nazwą gużderniż litewskiej;

atoli pięć lat tylko trwały jej granice, gdyż
w r. 1801 cesarz Aleksander I rozkazał ją roz-
dzielić znowu na dwie, wileńską i grodzieńską,
jednak z zostawieniem im tytułu gubernij li-
tewskich. Słonim wtedy, stawszy się miastem
powiatowem, przeszedł do gub. grodzieńskiej,
a Grodno zamianowano gabernialnem. Jak-
kolwiek do r. 1840 zachodziły małe zmiany te-
rytoryalne, istniały wszakże dwie powyższe
gubernie litewskie, lecz w tym czasie z woli
cesarza Mikołaja odjęto im nazwę litewskich,
a w r. 1843 zmieniły się nawet zupełnie ich
granice przez utworzenie gub. kowieńskiej
z księstwa żmudzkiego i rozmaite dokonane

zmiany graniczne w innych guberniach byłego
ks. litewskiego. Teraz, chociaż na to niema 0so-
bnego postanowienia władzy, litew. guberniami
urzędownie nazywają: wileńską, grodzieńską i
kowieńską, w literaturze zaś i w potocznej mo-
wie gub. mińska nie odłącza się od litewskich,
mając zupełnie tamtych cechy; właściwą bo-
wiem Białoruś zawsze stanowi kraj objęty dziś
guberniami: mohilewską i witebską; co więcej,
że do dziś dnia mińska gubernia urzędownie
wchodzi w skład dyecezyi wileńskiej, tudzież
okręgów: sądowego, naukowego i wojennego
wileńskich a niedawno jeszcze należała do ge-
nerał-gubernatorstwa wileńskiego. 44/. Jelski.

Litwa pruska. Litwini zajmują północno-
wschodni kąt Prus wschodnich, między źródła-
mi Pregoły, Labiawą i Kłajpedą. Graniczą na
wschód z Litwinami pod berłem rosyjskiem
żyjącymi, na zachód z Kuronami (ob.), na po-
łudnie zaś z Mazurami. Ż Litwinami pokre-
wni są Kuronowie, zamieszkający półwysep
kuroński i wschodnie wybrzeża zatoki kuroń-
skiej od Labiawy począwszy aż do Kłajpedy.
Powiaty, w których Litwini tworząjeszcze dziś
większą albo przynajmniej znaczną część ludno-
Ści, są w obwodzie regencyi gąbińskiej: szyło-
karczemski, nizinowski, ragnecki, tylżycki,
W królewieckim obwodzie reg. mieszkają Li-
twini tylko w.pow. labiawskim (ob.) i kłaj-

pedzkim. Mapa etnograficzna Prus królew-
skich, książęcych i Warmii, ułożona przez Ko-
złowskiego (ob. Pamiętnik Fizyograficzny,
1883), jest zatem pod tym względem niedo-
kładna, nie zaliczając pow. labiawskiego wcale,
a nizinowski tylko częściowo do litewskich.
Najgęściej siedzą Litwini w pow. szyłokar-
czemskim, nizinowskim, ragneckim i tylży-
ekim. Według statystyki z r. 1878 z urzędo-
wych, ale zdaniem naszem nie całkiem wiaro-

godnych źródeł przez Weissa. zestawionej (ob.
Preuss. Littauen und Masuren, 1878, 1, str.
199—240), przypadało w pow. szyłokarczem-
skim na 39332 mk. 23286 Litw., w nizinow-

skim na 50915 mk, 37345 Litw., w ragneckim
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na 52459 mk. 35148 Litw., w tylżyckim na
42538 mk. 19586 Litw. Na końcu zeszłego
stulecia należały jeszcze pow. wystrucki, pił-
kałowski, gąbiński i darkiejmski nieomal cał-
kiem, a stołupiański, gołdapski, jańsborski i
węgoborski, przynajmniej w znacznej części
szezepowi litewskiemu; dziś jednak znajdują
się tam Litwini tylko bardzo sporadycznie.
Według wżwyż wymienionego, ale podejrza-
nego źródła było r. 1878 w pow. piłkalskim
między 48441 mk. 2086 Litw., w stołupiań-
skim między 45218 mk. 1038, w gąbińskim
między 47368 mk. tylko 16, w wystruckim
między 67149 mk. 1813, w gołdapskim wresz-
cie na Mazurach między 43283 mk. 386. Że
iw darkiejmskim pow. mieszkają jeszcze Li-

twini, dowodzi ta okoliczność, że we wsi Bal-
lethen po ukończeniu niem. nabożeństwa pra-
wią i śpiewają jeszcze po litewsku. W wę-
goborskim pow., także już na Mazurach, język
lit, już całkiem wyginął, tylko nazwy familij-
ne i lokalne przypominają jeszcze dawniejszą
ludność litewską. Ale i w tych powiatach,
gdzie ludność lit. jeszcze przeważa, są miasta
i wsie z kościołami parafialnemi już niemieckie,
zwłaszcza wyższe i bogatsze stany. W ogóle
w całej pruskiej Litwie żywioł niemiecki coraz
bardziej się rozpościera. Przyczyny tego są
różne. W szkołach uczą już tylko religii po
litewsku, wszystkie inne przedmioty wykła-
dają w niem. języku. Zołnierz lit., który, od-
słażywszy swoje trzy lata w wojsku, wraca
do swej wioski rodzinnej, mówi najchętniej po
niemiecku, pyszni się z tego i patrzy z pewną
pogardą na swoich ziomków, nie umiejących
po niemiecku. Na jarmarkach i targach nawet
zagorzały Litwin nieraz zmuszony mówić po
niemiecku jak może, aby się nie dać oszukać.
Dalej w każdej lit. wsi znajdują się już niem.
koloniści, którzy się niemało przyczyniają do
germanizacyi. W końcu predykańci i nau-
czyciele albo są Niemcami, albo jeżeli są po-

chodzenia litewskiego, to jednakowóż, ponie-
(waż całe ich wykształcenie w gimnazyum
i w Królewcu na uniwersytecie» było niemie-
ckie, w tym też lubują się języku i tylko z ko-
nieczności na kazalnicy przemawiają do ludu
po litewsku; w potocznej zaś mowie, gdzie tyl-
ko mogą, używają języka niemieckiego. Wszy-
stko to świadczy, że język litewski w Pru-
sach wschodnich wnet wyginie, jeżeli nie zajdą
jakie nieprzewidywane zmiany polityczne na
jego korzyść. W obwodzie regencyi króle-
wieckiej tworzą Litwini 4.38 proc. ludności,
w gąbińskiej 18.52, a w całych Prusach wscho-
dnich, liczących 1856421 mk. 8.11 proc. czyli
150555. Ale prawdopodobnie jest ich więcej,
jak czytamy w pol. źródłach, które ich liczbę
podają na 200000 („Pamiętnik fizyograficzny,*
t. III, 1883, str. 455), Przestrzeń ziemi przez  
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Litwinów zamieszkałej obejmuje około 200 mil
kwadr., jest jednak tylko rzadko zaludniona,
bo podczas kiedy w całem państwie pruskiem
rachują przecięciowo 4100 mk. na milę kwadr.,
przypada w Prusach wschodnich tylko 2800 na
milę kwadr., a w pow. szyłokarczemskim ty|-
ko 2739, w ragneckim nawet tylko 2598. Dla
tego miast tu mało; w 1l powiatach, leżących
we właściwej Litwie pruskiej, jest tylko 10
miast; są niemi Kłajpeda (19796 mk.), Tylża
(19753), Wystruć (16303), Gąbin (9114), Ra-
gneta, Piłkały i Schirwindt, Stołupiany, Dar-
kiejmy i Labiawa (4487). Pow. szyłokarczem-
ski i nizinowski nie mają żadnych miast, co się
w całem królestwie pruskiem tylko jeszcze raz
powtarza w Prusach zachodnich, gdzie pow.
kartuski także jest bez miasta. Niektóre z tych
miast powstały dopiero w nowszym czasie:
Darkiejmy np. dopiero r. 17/25, Wystruć r.
1572, Gąbin dopiero r. 1724 według planu
przez króla Fryderyka Wilhelma własnoręcz-
nie nakreślonego. Król kazał tam wystawić
56 domów mieszkalnych i sprzedał je-potem

kolonistom; za dom nad rynkiem płacono 400
tal., w pobocznych ulicach -250 tal. Wsie są
gęstsze, co kraj także zawdzięcza temuż królo-
wi, który tu założył 382 wsi; gdyż morowe
powietrze, srożące się na Litwie pruskiej od r.

1708—1711, pochłonęło wtedy 155,000 ludzi,
tak że czwarta część mieszkańców pozostała
przy życiu; by spustoszałe okolice znów zalu-
dnić, sprowadził król niemieckich kolonistów
z różnych stron. Pomimo to jeszcze r. 1721
było tu 60000 pustych włók. Dla tego tegoż
roku przybył król sam w te strony, by się na-
ocznie przekonać o tutejszych stosunkach, i
wyznaczył komisyą, której zadaniem było opie-
kować się melioracyą gruntów. Wydano wte-
dy na ten cel od r. 1721-—27 więcej niż 6 mi-
lionów talarów, a ponieważ dochody prowin-
cyonalne na to nie wystarczały, nadsyłano
miesięcznie z Berlina 25000 tal. z kasy pań-
stwowej. Wtedy to na całej Litwie pruskiej
powstawały wioski nowe, jak grzyby w lesie.
R. 1732 zaś obdarzył król 9000 wychodźców
zalcburskich gruntami także na Litwie i uwol-
nił ich na 3 lata od wszelkich podatków. Ko-
leje żelazne przecinają Litwę pruską w kilku
kierunkach: kolej wschodnia (Ostbahn), łącząca
Berlin z Królewcem, dotarła do tego miasta r.
1853, a aż do r. 1860 przeprowadzono ją na
Tapiawę, Welawę, Wystruć, Gąbin i Stołupia-
ny aż do polskiej granicy, gdzie Ejtkuny są
ostatnią stacyą. Przez Wystruć przechodzą

prócz wspomnionej co dopiero kolei jeszcze trzy
inne; jedna idzie na północ przez Tylżę aż do
Kłajpedy, druga na południe przez Darkiejmy,
Gołdap i Ełk do granicy polskiej od r. 1879,
trzecia wreszcie w zachodnio-połudn. kierunku
do Torunia, W najnowszym czasie rozpoczęto
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także przedwstępne prace do kolei między La-
biawą a Tylżą przez trzęsawiska nad zatoką
kurońską. Bite trakty, łączące wszystkie mia-
sta 1 większe wsie pomiędzy sobą, są tak liczne,
że je tu wyłuszczać byłoby rzeczą zbyteczną.
Najbardziej ożywiona jest jednak komunikacya
wodna na Niemnie i kanałach z nim w związ-
ku stojących, a wymienionych już w tym sło-
wniku na str. 931 a tomu IV. Skoro tylko
flisówka się rozpocznie, wnet szeroki Niemen,
Jak tylko okiem sięgniesz, pokryty jest niezli-
czonemi statkami, obładowanemi to lnem, to
konopiami, to zbożem, a mianowicie drzewem j
czy to buduleowem, czy też opałowem. Wszy-
stkie te statki dążą z Polski do Tylży, a stąd
do Królewca. Tędy to całe lasy płyną po wo-
dzie, ogromne sosny, jodły idęby, które w dłu-
gie tratwy są powiązane. Flisaków litewskich
nazywają tu powszechnie zniemiecka dzimka-
mi (Dzimken), która to nazwa jest tylko ko-
rupcyą wyrazu „„Zmudzini,* bo z tych najwię-.Ją wy » , J Jcej się rekrutują. Ich mieszkanie stanowi
prosta buda ze słomy; tam sypiają, tam mają
swoję żywność i inne przybory. Czasem znaj-
duje się na tych tratwach jeszcze mały domek
drewniany z kuchenką i izdebkami: wtedy to
jest mieszkanie żyda, do którego tratwa cała
1 wszystko drzewo na niej należy. Inne sta-
tki, nieraz olbrzymich rozmiarów, ładowane
lnem, zbożem, skórami i innemi produktami,
składają się także z samego nieobrobionego
drzewa, łykiem tylko spojonego, tak że żelaza
tam wcale nie znajdziesz. Łodzie te zowią się
wiciny albo struże, jeżeli ładunek jest pokry-
ty dachem z desek; karopki zaś albo bojdaki,
Jeżeli towary na nich spoczywające są tylko
plecionką z łyka obsznurowane. Dla wielkich
rozmiarów posuwają się te tratwy powoli, agdy
zmrok zapada, fisacy muszą zatrzymywać się
nad brzegiem rzeki. Nie mogą się też odwa-
„Y6 na otwarte morze, ani na niebezpieczną dla
żeglarzy zatokę kurońską, lecz płyną zawsze
Tzekami i kanałami, nieraz od morza Czarnego
aż do Baltyku. Mozolne i pełne trudów jest
„ycie tratwiarzy litewskich; pomimo to kon-
entują się oni skromną strawą, skład ającą się
zwykle z kartofli, grochu, kaszy i zacierki;
Mięsą prawie wcale nie jedzą, dorzucają tylko
„9 potraw nieco słoniny. A jeżeli dostaną
Jeszcze trochę gorzałki, są już całkiem zadowo-
CDI. Nie mniej skromny jest ich ubiór: noszą

grubą siermięgę filcową albo barankową z sier-
S6lą ną wierzch przewróconą; prócz tego grubą
eM z płótna, na piersiach otwartą, takież
= Lie; na głowie mają duże czapki baranie. utasem, albo gruby kapelusz slomiany, na
„sach chodaki z łyka szyte, t. zw. pareski.

tys: Zą zimą i latem w tej samej ciepłej odzie-
iśe że kożuch nie tylko od zimna, ale

skwaru strzeże. (i jednak, którzy już  

Lit 345

kilka razy odbyli flisówkę, postępując niby za
cywilizacyą, kupują sobie nowomodne obuwie
i czapkę, kamizelkę o jaskrawej barwie, surdut
i chustkę na szyję, co im jednak nie bardzo do
twarzy.  Flisacy litewscy to lud rosły i wy-
smukły, średniej wielkości, nieraz zajmujących
rysów twarzy, czarnowłosy, z niebieskiemi
oczami, są bardzo spokojni, nikomu w drogę nie
wejdą; choć w Królewcu nieraz ich ze stu ra-,,
zem widzieć, jednak nikt się na nich nie skar<
ży; wałęsają się z ulicy na ulicę, gapią się ZA;
trzymując się przed każdem oknem wysta-
wnem, przed budą teatralną, albo przed szwa-
dronem dragonów, podziwiając złote szlifry
kapitana, co jedzie na czele z szablą dobytą.
Wszystko to bawi ich więcej niż budowy sta-
rożytne albo pyszne pałace, na które wcale nie
patrzą. Chociaż nie posiadają nie więcej nad
to, eo właśnie na sobie mają, jednak są zawsze
weseli. W podróży snuje się żart po żarcie;
zawsze między nimi żywa toczy się rozmowa.
Wieczorem, gdy tratwy już u brzegu uwiąza-
ne, zakładają ogień, który przez całą noc się
pali. Potem jedni grają na „skrzypcach lub
kobzie, a drudzy tańczą i chórem lub koleją
śpiewają. W Kłajpedzie lub Królewcu sprze-
daje żyd cały statek, bo wiciny nie mogą iść
pod prąd wody i wypłaca flisakom ich zarobek,
który przed wyzwoleniem z poddaństwa wy-
nosił często tylko rubla za całą podróż. Za to
kupują sobie harmonikę, nowe skrzypce, albo
fajkę ozdobną i pełni radości wracają czasem
parowcem, ale najczęściej pieszo i gromadami
do domu. Na czele kroczą ci co sobie kupili
nowe instrumenta muzyczne, na których teraz
na przemian grają bez przerwy; drudzy postę-
pują za nimi, śpiewając i skacząc, choć przy
upale pot z nich się leje. Kraj przez pruskich
Litwinów zamieszkały składa się niemal cał-
kiem z rozległych nizin, spuszezających się
z grzbietu wyżyny uralsko-baltyckiej coraz
bardziej ku zatoce kurońskiej. Dolną część
tych nizin zajmują Kurończycy (ob.), dalej
w głąb kraju siedzą Litwini zmieszani z Ku-
rończykami. Ponieważ ta część kraju już pod
nazwą kurońskich czyli litewskich nizin (ob.
tom IV, str. 930) uwzględnioną została, dla
tego przechodzimy tu do opisu t. z. Szwajcaryi
litewskiej koło Tylży się rozciągającej. Na
miano to zasługuje ta okolica tylko ze wzglę-
du na nieco niżej położone kurońskie czyli li-
tewskie niziny, bo właściwych gór i tu na-
próżnobyś szukał; ale nad Niemnem, milę ponad
Tylżą, wznoszą się po obu stronach rzeki małe
wzgórza, jedyne na całej Litwie pruskiej; to
kończyny pasma uralsko-baltyckiego. Ciągną
się po lewej stronie Niemna od wsi Ober-
Kisseln aż do Tylży, po prawej zaś od Śchreit-
laugken aż do sławnej góry Rombinus zwanej.
Okolica ta należy do najromantyczniejszych na
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Litwie pruskiej, Góra Rombinus jest wpraw-
dzie najwyżej 150 stóp wysoka, ale ponieważ
w tej rozległej płaszczyźnie jest najwyższym
punktem, dla tego u Litwinów wielkiej zaży-
wa sławy; uważają ją za świętą, łączą z nią
początki swej historyi, do niej przyczepiają
różne podania. Najprzód jest góra ta dla Li-
twinów niejako barometrem, zwiastunem po-
wietrza, bo ponieważ się składa z gliniastych,
wapiennych części, w które z łatwością wilgoć
wsiąka, przeto jej powierzchnia zmienia czę-
sto swą barwę. Przy czystem powietrzu jest
blado żółta, jeżeli zaś zanosi się na deszcz, po-
krywa się mgłą i przybiera kolor czerwony.
I na burze i nawałnice wywiera wpływ nie-
mały. Tu bowiem chmury najdłużej się za-
trzymują, stąd rozchodzą się potem na wszy-
stkie strony. Ze szczytu góry ma się piękny
widok na żułąwy prusko-litewskie, ginące aż

„tam het pod horyzontem. Pod sobą widzisz
Niemen, wijący się dużem półkolem, niby biała
wstęga śród łąk zielonych; po prawej stronie
leży Tylża z zamkiem starożytnym i licznemi
wieżami, po lewej ciągną się piękne ogrody ra-
gneckie, tusseineńskie i wioski Ober-Fisseln.
Czem w mitologii greckiej Olimp, tem w li-
tewskiej, przynajmniej dawniej, był Rombinus.
Gęsty las pokrywał tę świętą górę, wartkie
potoki spadały z jej wierzchołka, który zdobił
ogromny głaz granitowy. Jeszcze dziś widać
tam ślady wałów, czworogran tworzących,
który Pillis czyli Pillatis, t. j. zamkiem zowią.
Tu czczono Potrymposa, tu kapłani udzielali
wyroczni. Aż od Smoleńska i Moskwy przy-
chodzili tu bojarowie i książęta z podarun-
kami, składając je na kamieniu ofiarnym.
I chorzy dotykali się jego w nadziei, że
przez to wyzdrowieją. Co rok zgromadzała
się tu L. cała, by uczcić swego najwyższego
Boga śpiewami i tańcami. I arcykapłan, któ-
ry był zarazem sędzią najwyższym w kraju,
miał tu swoję siedzibę. Miecz na kamieniu
ofiarnym wyryty wskazywał tę jego wła-
dzę. Oprócz Potrymposa czcili Litwini na tej
górze i Lajmę, boginię szczęścia i nieszczęścia.
Niewiasty jej służbie się oddające zwano
łaumami; do ołtarzy na jej cześć wzniesionych
zbliżały się niewiasty tylko w świątecznym

stroju. Do niej pielgrzymowali nowożeńcy,
prosząc 0 szczęśliwe małżeństwo. Naokoło
głównej świątyni, na wierzchołku góry się
zmajdującej, wznosiły się liczne warownie i
okopy, zabezpieczające ją od nagłych napadów;
po prawej stronie stała warownia Ramige, na-
przeciwko po lewej stronie rzeki Ragaina, skąd
dzisiejsze miasto Ragneta wzięło swą nazwę.
Wzgórza, na których te twierdze stały, zowią
Litwini jeszcze dziś górami zamkowemi; ich

ślady są jeszcze dość wyraźnie zachowane.
Gdy krzyżacy kraj ten podbili (1283), uległy  
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i owe warownie zniszczeniu, a wajdeloci rato-
wali się ucieczką, pozostawiając bogate skarby
na łup zwyciężcom. Jeszcze przed 50 laty
wykopywano z Rombinusa nieraz złote łań-
cuszki, pasy, sprzączki, miednice, i jeszcze dziś
opowiadają sobie o rombinusowej cynie, którą
wówczas korcami sprzedawano do Tylży; nie
była to cyna lecz czyste srebro, a przebiegły
kupiec stał się wkrótce bogatym panem. Ale
najkosztowniejsze skarby spoczywają jeszcze,
Jak podanie niesie, we wnętrzu góry. Chociaż
wajdelotów już nie było, pozostały jednak we-
dług mniemania ludu łaumy na górze. Na
dniu wprawdzie nie mogły się więcej pokazy-
wać, ale po zachodzie słońca wychodziły z gó-
ry i nieraz słyszano ich wesołe pląsy i śpiewy.
Dobrych i pobożnych obdarzały, a z głupieh
naśmiewały się. Widać stąd, że lit. łaumy to
ukraińskie rusałki. Jeszcze na początku bie-
żącego stulecia weselnicy, jadąc mimo góry,
zatrzymywali się tu na chwilę, by się pomo-
dlić, o pomyślność prosząc, a narzeczona skła-
dała podarek na kamieniu ofiarnym. Ów ka-
mień był okrągły, z czerwonego granitu, i
mierzył 15 łokci w obwodzie; na jednej stro-
nie był 5 stóp, na drugiej 9 stóp wysoki, a le-
Żał jeszcze głęboko w ziemi; na powierzchni
był miecz wyryty. Gdy go przed 60 laty
rozstrzelać postanowiono, ostrzegały podobno
łaumy ludzi przed owym bezbożnym zamia-
rem, przepowiadając srogiekary. Ale daremnie.
Tedy nucąc smętne pieśni pożegnały się po
raz ostatni z górą i w świątecznym stroju
z koronami na głowie zeszły na dół; tam ski-
nęły na rybaka, który ich przewiózł na dru-
gą stronę rzeki i przepowiedziały wtedy, że ta
święta góra stoczy się jeszcze kiedyś do rzeki.
I spełniły się ich słowa; przy rozstrzelaniu
twardego głazu bowiem zostali jedni poranieni,
drudzy zaś zaczęli niedomagaći wkrótce pomar-
li, a młynarz Schwarz z pobliskiej wioski Bar-
den, który z największego odłamu sobie był
zrobił kamień młyński, zginął nagłą śmiercią,
dostawszy się w koło młyńskie. Dopiero od
tego cząsu ustały kary, a odtąd, kto tylko mógł,
starał się choćby kawałek owego kamienia
ofiarnego pozyskać, przechowując go skwapli-
wie jako talizman najpewniejszy. Miejsce, na
którem ów kamień leżał, jest tylko juź w mniej-
szej części zachowane; większa część, podory-
wana coraz bardziej z roku na rok, zanurzyła
się rzeczywiście w rzece, jak przepowiedziały
łaumy. Ale pomimo to góra Rombinus jesz-
cze dziś uchodzi za Świętą; i młodzi i starzy
z trwogą i pewną czcią nań wstępują i to tylko
we dnie, w nocy stronią od niej. I bogini
Laima żyje jeszcze między ludem; gdy się
zdarzy coś niespodzianego, mówi Litwin: ,,Taip
Laima leme,* to Laima tak zrządziła; a gdy
coś ważniejszego podejmuje: „Su Laima laime-
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su, t. j. z Lajmą będę szczęśliwy. I sta-
ra lipa tej bogini poświęcona, stojącau stóp
Rombinusa we wsi Bardehnen, jeszcze dziś
u ludu w wielkiem zostaje poszanowaniu.
Przedtem bowiem były wszystkie lipy jej po-
święcone, a w lipcu, kiedy stały w pełnym
rozkwicie, obchodzono też jej święto. Postać
Litwina wcale pokaźna; są rośli i silni, zdatni
do ciężkiej pracy i trzymają się prosto. Włos
mają jasny, oczy niebieskie albo szare, cerę
zdrową, wyraz twarzy wyrazisty, wogóle do-
bre robią wrażenie. O bystrości ich umysłu
świadczą ich trafne przysłowia: ,,Diewas dawe
dantis, Diewas dus ir dunas*: Bóg dał zęby,
Bóg da i chleba; albo: „Liga raita atjój, pesczia
atstój*: choroba przyjeżdża na koniu, pieszo od-
chodzi, Litwin jest także odważny iprzebie-
gły, ale często podejrzliwy i hardy; jest
i pracowity, ale tylko by zaspokoić własne
potrzeby; zanadto nie lubi się natężać: jeżeli
podczas żniwa grozi deszcz, bynajmniej się nie
śpieszy, W każdym Niemcu widzi swego wro-
ga, który go chce wyzyskać. Aż do r. 1848
każda Litwinka nosiła odzież tylko własnej
roboty. Ale nowsza cywilizacya i pod tym
względem nowe wprowadza zwyczaje. Wio-
ski na Litwie pruskiej różny przedstawiają wi-
dok, stosownie do zamożności mieszkańców.
Bogaty włościanin ma obszerny dom drewnia-
ny, słomą pokryty; zamieszkuje jednak tylko
dużą przednią izbę i małą stancyą tuż za nią;
reszta domu obrócona jest na potrzeby gospodar-
skie. Chałupy uboższych są z gliny ulepione,
niskie i ciasne, także słomą pokryte. Latem
przenosi się zamożny gbur do t. z. „kletis,* ma-
łego domku drewnianego, stojącego w środku
na podwórzu. Do tego domku jest przybudo-
wana altanka, w której siedzi babusia, która
wygrzewając się na słońcu i przędąc, opowiada
ciekawym wnukom o Potrymposie, Laimie i
Rombinusie. Właściwych okien nie ma w tym
domku, są tylko małe otwory, które na noc
oxienicami zamykają. Tu składa zamożny Li-
win swoje skarby, pościel, bieliznę i in-
"e rzeczy; dla straży sypią tu zawsze kil-
ku z familii. Tu podejmują także gości, na
0 osobny urządzony jest pokój. Ale i z in-
Rych względów kletis w wielkiem stoi po-
Szanowaniu u Litwinów; tu bowiem odbywa się
ua drugi dzień po weselu zdjęcie wieńca i ocze-
Pimy, których to obrzędów dokonywają z da-
sej starożytności sięgającemi ceremoniami.
0 hucznych zabaw Litwin pruski zbyt skłon-
J- Zaden interes, żaden kontrakt, żadne ku-

Pno nie zostanie załatwione bez wódki; zdaje
= jednak, że ten nałóg wkradł się do nich
s obczyzny, bo ich narodowym i ulubionym
:aji0J9 jestt, z. „allusć czyli „allaus*, wy-
g RYS: chmielu i jęczmienia. Ten jak przed-
m tak i dziś jeszcze przy każdem weselu,

n  
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przy chrzcinach i pogrzebach i przy innych
uroczystościach całemi beczkami zapijają, tak,
że wielki elektor brandenburski wydał swego
czasu rozporządzenie: przy zaręczynach nie pić
więcej jak jednę beczkę, przy weselu najwy-
żej cztery. Ale Litwini tych przepisów nigdy
nie przestrzegali i dziś jeszcze wesela bardzo
hucznie wyprawiają. Bawią się tedy 3—5
dni; całe pokrewieństwo z obójga stron bierze
w nich udział, tańczą późno w noe, a nad ra-
nem znów się sehodzą do gościnnego domu; nie
rozjeżdżają się prędzej, aż ostatnią kroplę wy-
piją, czego znakiem kurek z beczki wyjęty,
który w końcu gospodyni przynosi na misce.
Odjeżdżających gości obdarza gospodarz to pię-
kną sztuką płótna, to bielizną, ale za to są i
goście zobowiązani młodej parze coś podaro-
wać, a nie jeden przynosi, by tylko nie zabra-
kło napoju, zaraz z sobą to beczkę allusa,
to połcie tłuste i t. d. tak, że gospodarz za-
zwyczaj nie nie traci. Jeszcze wystawniej
wyprawiają pogrzeby. Zjeżdżają się krewni
ze wszystkich stron, czasem 80 do 100. Tru-
mnę wybijają białym atłasem, ciało ubie-
rają w najkosztowniejsze szaty, na jakie się
zdobyć mogą. Potem wstawiają trumnę do
największego pokoju, gdzie stoi przez dłuższy
czas, aby ksiądz mógł podziwiać, jak bogato i
strojnie wszystko przyrządzono; w tymże celu
zdejmują nawet na cmentarzu jeszcze raz wie-
ko, aby się każdy mógł napatrzeć do woli. Jak
wesele, tak i pogrzeb bez muzyki odbyć się
nie może; dla tego bogatsi nawet zdaleka woj-
skową sprowadzają kapelę. Wino i allus znów
leją się strumieniem, a stoły uginają się pod
ciężarem pieczywa, między którem baby, do
których użyto kilka korcy pszenicy, niepośle-
dnie zajmują miejsce. Bo zaradna gospodyni
już gdy nieboszczyk niebezpiecznie zachorował,
zaczęła tuczyć wieprze, cielaki i gęsi. Nieraz
taka uczta do 1000 tal. kosztuje i nie pu-
szczają gości prędzej, aż wydatki rzeczywiście
tyle wynoszą, bo często w testamencie niebo-
szczyk wyraźnie to sobie zastrzegł. Przed 200
laty nie znał Litwin pruski gorzałki, nastąpiło
to dopiero, gdy rząd pruski na piwo cło nałożył;
aż do owego czasu pili Litwini prócz allusa
jeszcze inny trunek z miodu i wody przypra-
wiony, middus zwany, którego jednak obecnie
rzadko już tylko używają. Nasze pojedyńcze
piwo zowią pywas. W czasie upałów pokrze-
piają się cienkuszem, który puspywe i skinkis
nazywają. "Taniec narodowy zowią keppurinis
czyli kapeluszowy; jest poniekąd do kontra-
dansa podobny. Tańczą go tylko dziewczęta
i to zwykle cztery pary, z których połowa ma
kapelusze na głowie, które podczas tańca co
chwila zdejmują, pozdrawiając się i kłaniając się
swemu vVis-Ą-vis; czasem też przelatują między
sobą to w tę, to w owę stronę, uciekają i gonią
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się, przy czem wielką pokazują zwinność, Gdy
muzyce już tchu zabraknie, tedy dziewczęta
same różne wyśpiewują pieśni. Przy końcu
ostatniej zwrotki powtarzają obecni coraz:
sweiks, t. j. bądź zdrów; albo gerksweiks, pij-
cie zdrowo; albo ant swceikatos, na zdrowie.
W ogóle do muzyki i do śpiewu każdy Litwin
Już z natury jest uzdolniony. I najtrudniej-
szych melodyj uczy się dziecko w krótkim
czasie z wielką łatwością. Każde niemal umie
większą częśćpieśni religijnych i narodowych
na pamięć. Skrzypce prawie w każdym znaj-
dują się domu; przedtem mieli i rodzaj harfy,
kanklis zwanej, własnej roboty. Pieszo Litwin
nie lubi chodzić, lecz konno jeździ do kościoła,
na targ, do przyjaciela, na pole, choć ma nie-
daleko; nawet dzieci od 4—6 lat dosiadają tu
już konia i bez siodła i uzdy, trzymając się
grzywy, wyprawiają swoje harce; stąd po-
wstało przysłowie: „Litwin rodzi się z cuglami
w ręku. Już od początku reformacyi Litwini
pruscy są wyznania luterskiego; bardzo pobo-
żni; nabożeństwa nikt nie opuści, choćby była
największa słota i choć ma kilka mil drogi,
Gdy przystępują do stołu Pańskiego, podają
sobie na miejscu ręce na znak zgody. Skoro
tylko kilku zbierze się w kościele, zaczynają
zaraz śpiewać. Kazania słuchają z natężoną
uwagą, po drodze je omawiają, a jeżeli czegoś
nie zrozumieli, idą do kaznodziei, prosząc o wy-
Jaśnienie spornej kwestyi. Przywzruszających
ustępach w kazaniu zachodzących, zaczyna naj-
przód jeden ze starszych wzdychać i płakać,
niebawem wtorują mu drudzy tak rzewnie, iż
kaznodzieja nieraz jest zmuszony przerwać
mowę, aż się uspokoją. Dają też na modły,
prosząc o zdrowie, o błogosławieństwo na in-
wentarzu, o dobre żniwo, dobrą pogodę i t. d.,
zupełnie jak nasz ludek polski w Prusach za-
ehodnich. Z katolickich czasów zachowało się
prócz tego jeszcze wiele innych zwyczajów.
Każdy Litwin, wchodząc do kościoła, schyla
głowę przed ołtarzem i przed każdym krzyżem,
i modli się klęcząc. W niektórych okolicach
zamawia kazanie za zmarłych, co mu zastępuje
naszę mszę św. żałobną. (Co więcej zwiedza
nawet czasem katolickie kościoły i tu dla pe-
wniejszego osiągnięcia skutku, daje także na tę
samę intencyą, jak u luterskiego pastora, a
w dzień św. Jana Nepomucena daje sobie tak-
że święcić ziele świętojańskie, któremu cudo-
wną moc przypisuje. 'To też katolicyzm coraz
większe tu robi postępy. W nowszym czasie
urządzono dla tutejszych katolików nawet 0so-
bny dekanat litewski, zostający pod jurysdyk-
cyą biskupa warmińskiego. Najwięcej przy-
czyniło się do tego towarzystwo ś. Bonifacego
i Wojciecha, które większą część kościołów
założyło i utrzymuje. Według szematyzmu
z r. 1879 należy do tego lit. dekanatu 6 parafij:  
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Tylża z 695 komunikantami, Robkoje (426),
Szygale (683), Bilderwejcze (666), Riedels-
berg (340), Szyby (590). Nadto istnieją pa-
rafie litewskie w Kłajpedzie (1096) i Wystru-
ciu (172), do osóbnego dekanatu sambijskiego
przyłączone. Między luterskimi Litwinami sze-
rzy się obecnie sekta Maldeningków, których
można stawić na równi z szerzej znanymi pie-
tystami, Do mowy swej Litwini mocno są
przywiązani, cenią ją jako skarb najdroższy.
Dla tego nienawidzą Niemców, którzy im ją |
wydrzeć usiłują. Powszechnie znane jest u nich
przysłowie: „Głupi jak Niemiec*, albo: „,Niem-
cy będą wnet tak mądrymi jak Litwini«,
Germanizacyjnym dążnościom rządu pruskiego
opierają się jak mogą. Gdy przed 20 laty jakiś
zagorzały radca szkolny Rettich wszystkie
szkoły rządowe zniemczyć usiłował, udał się
Gisevius, nauczyciel gimnazyalny w Tylży,
zasłużony badacz w dziedzinie literatury li-
tewskiej, z prośbą do ówczesnego króla Fryde-
ryka Wilhelma IV, aby język Litwinów pru-
skich ratował od zguby. Petycya ta odniosła
pożądany skutek. A gdy w ostatnich latach
znów zaczęto rugować język litewski ze szko-
ły, wysłali Litwini petycyą, pokrytą tysią-
cami podpisów, prosząc o zachowanie swego
jezyka. Oprócz Giseviusza położyli niemałe
zasługi około zbadania języka litewsk. August
Schleicher, który r. 1856 wydał litew. grama-
tykę w Pradze, dalej Bogumił Mielke, kantor
w Pilkałach, który napisał gramatykę litew.
p. t.: „Anfangsgriinde der lit. Sprache*, Kó-
nigsberg 1800; wreszcie Kurchssat w swojem
znakomitem dziele: „Beitrige zur Kunde der
lit. Sprache*, I, 1848; II, 1849. Język Litwi-
nów pruskich dzieli się na dwa mało co ró-
żniące się od siebie narzecza, na górno-litew=
skie i dolno-litewskie czyli żmudzkie; na płu.
około Kłajpedy mówią po dolno-litew.; dalej
na płd. po za Niemnem po górno-litew. Ob. kś.
Fr. Malinowski: „Krótka wiadomość o trzech
językach nadbaltyckich*, w Warcie, dziele
zbiorowem z r. 1874, str. 115; dalej O. Glagau
„Littauen*, 1869, str. 134—135; inne dzieła
przytacza Encykl. Orgel. pod wyrazem Zitwa.
Klasyczna literatura Litwinów pruskich nie
jest bogata; posiadają bowiem tylko jednę epo-
peeę, p.t. „Pory roku*, napisaną przez Kry-
styana Dunaleites (po łac. Dunalitius), probo-
szcza w Tolmingkehmen. W niej opisuje poeta
stare zwyczaje litewskie, skarżąc się na obce
wpływy. Epopeę tę wydał prof. Rhesa w Kró-
lewcu w niem. tłumaczeniu r. 1818 w hexa-
metrach, w które i oryginał jest ujęty. Drugie
wydanie sporządził Schleicher r. 1865, doda-
wszy objaśnienie tekstu. Dunaleites napisał
także t. z. Pasakos czyli bajki w hexametrach,
które Rhesa ogłosił drukiem r. 1824. Do star-
szych zabytków literatury litew. należy tłu-
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maczenie luterskiego katechizmu z XVI w..
Skarby w literaturze ludowej złożońe niepo-
śledniej są wartości. Na pierwszem miejscu
wymieniamy pieśni ludowe „,dainos*, które
tradycyonalnie przechodziły z pokolenia na
pokolenie. I dziś jeszcze przy różnych oka-
zyach nowe tworzą się pieśni, mniej wprawdzie
wykończone, świadczące jednak wymownie o
poetycznym ustroju Litwinów. Znaczną część
tych pieśni zebrał i wydał Herder (,,Volkslie-
der*, Leipzig, 1779). Za jego przykładem po-
szli: Rhesa, Gisevius i Nesselman, którzy wiele
pieśni ogłosili drukiem w „Preuss. Prov.?Blit-
ter*, Treść ich po większej części erotyczna;
trzymają się jednak zawsze w granicach przy-
zwoitości; ważną rolę odgrywa w nich ruta,
zastępująca rzadki tu mirt. Drugie opiewają
wiosnę, skowronka, ogródek, rolnictwo, rybo-
łóstwo, rumaka; pieśni wojennych jest mało.
Niektóre noszą na sobie piętno dalekiej staro-
żytności, wymieniając jeszcze starych bogów,
zwłaszcza Perkuna. Szczególny rodzaj pieśni
tworzą zagadki wierszowane. Prócz tego mają
Litwini bogaty zasób pieśni nabożnych czyli
„giesmes*; pieśni żałobne nazywają „raudos*.
Zachowały się też u nich jeszcze różne stare
przemowy, już to w prozie, juź to w wierszach.
Ciekawe są mianowicie zaproszenia na wesele,
które deklamuje drużba, siedząc na koniu
wstęgami różnobarwnemi przystrojonym. By
Jeszcze choć słówkiem wspomnieć o dziennikar-
stwie prusko-litewskiem, nadmieniamy, że o0-
becnie proboszcz Kurschat w Królewcu wydaje
tygodnik p. t. „Keleiwis*, t. j. Pielgrzym,
w konserwatywnym duchu. Drugie pisemko
wychodzić zaczęło r. 1863 w Szyłokarczmie
P. t. „„Lietuwininku Paslas*, t. j. Groniec litew.,
tóre propaguje liberalne tendencye. Oba cza-

sopisma mają licznych abonentów. 44. Fr.
(W dopełnieniu artykułu niniejszego o sto-

sunkach litewskich w Rossyi, wypada nam do-
dąć z „Wileńskiego Wiestnika* następujące
cyfry. Wiadomo, żed. 4 marca 1864 r. wydane
zostało rozporządzenie, mocą którego zapewnio-
m0 urzędownie korzyści, przywileje i pożyczki
pieniężne osobom pochodzenia rossyjskiego,
któreby chciały w tym kraju zachodnim na-
YWwać grunta rządowe lub prywatne. Otóż
wpływ rozporządzenia tego w ciągu 4-ch pier-
wszych lat przytoczona gazeta okazuje w na-
stępującem zestawieniu. W marcu 1864 r. by-
W 4-ch guberniach: wileńskiej , kowieńskiej,

stodzieńskiej i mińskiej 987 obywateli ziem-
zh pochodzenia niepolskiego (wileń. 144,
W. 306, grodz. 30, miń. 507)), posiadającychzem 1,516,338 dzies. ziemi (wileń. 146,897,
5 270,084, grodz, 55,266, miń. 1,044,091);

za obywateli pochodzenia polskiego
9, kow, 6,370, grodz. 1,171, miń. 3,259),

> iądających razem 7,017,055 dzies. ziemi

(wil.| 
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(wileń. 1,581,110, kowień. 1,467,495, grodz.
904,059, miń. 3,064,391). W d.1 lipca 1870
r. było 2,129 obywateli ziemskich niepolskiego
pochodzenia (wil. 379, kow. 508, grodz. 250,
miń. 992), posiadających 2,371,140 dzies. ziemi
(wil. 337,845, kow. 385,566, grodz. 295,303,
miń. 1,852,426); 13,774 obywateli pochodzenia
polskiego (wil. 8,501, kow. 6,234, grodz. 1,060,
miń. 2,979), posiadających razem 6,292,048
dzies. ziemi (wil. 1,416,259, kow. 1,373,427,
grodz. 00,383, miń. 2.801,979). Niepolacy
nabyli 615,000 dzies. z wolnej ręki, 110,000
dzies. na licytacyi, 130,000 dzies. od skarbu.
Literatura odnosząca się do opisu Litwy jest
w naszym języku bardzo bogatą. Nie mając
zamiaru podać wyczerpującej bibliografii, zwra-
camy tylko uwagę na dzieło Jaroszewicza
„Obraz Litwy, Wilno 1844—45, t. 3; Syro-
komli ,,Wycieczki po Litwie, Wilno 1858;
Lachnickiego „Statystyka gub. lit.-grodz.*,
Wilno 1817; odpowiednie ustępy „w Staro-
żytnej Polsce, w „Geografii Polski* Tatomi-
ra, w „Encykl. Orgelbr.* i t. p. Czyt. też art.
Chłopickiego „Kłosy* t. XVII; J. F. Nowa- -
kowskiego „Bibl. Warsz.* 1857; hr. St. Tar- |
nowskiego „ListyzWilna* w Przeglądzie pol- *
skim*; dzieła Konst. hr. Tyszkiewicza „O kur-
hanach na Litwie i Rusi*, Berlin 1868; art.
Doboszyńskiego w ,„Kraju* (1882—83); prace
A. H. Kirkora i rozliczne obszerniejsze arty-
kuły w niniejszym „Słowniku, przy których
są także cytowane źródła). ŚŚ
Litwa 1.) ob. Kulesze-DT. 2.) ., ob. Ko-

stry-L. 8.) L., folw., pow. krasnostawski,
założony i zabudowany 1878 r. przez dziedzica
Stefana Kowerskiego. Powstał z gruntów po
lesie do dóbr Stara Wieś A należącym. Rozl.

142 mr., wykarczowanej już i obsiewanej.
Grunta pszenne przepuszczalne, glinka szara
lubelska.

Litwa 1.) folw. w zach.-płd. stronie pow.
ihumeńskiego, w okr. police. uździeńskim, przy
gościńcuwiodącym z Uzdy do Mohilnej, w miej-
scowości dogodnej; tu w r. 1751 urodził się
poseł miński Stanisław Bohuszewicz, który się
odznaczył na sejmie 1775 r. obok Rejtana cno-
tą obywatelską; umarł w 1819, pochowany
w Iwieńcu. 2.) Ł., folw. w pow. mińskim,
własność Prószyńskich, ma obszaru przeszło
1762 mr. 8.) Ł., wś znaczna w pow. nowo-
gródzkim, w gm. darewskiej, w okr. police.
snowskim, opodal brzegów rz. Szczary, 0 do-
brą wiorstę na płd. od Darewa, ma osad 67,
grunta dobre, miejscowość bezleśna. A Jelski.

Litwa, ob. Piwonia, rz.
Litwiaki, wś, pow. łabieński, gub. połtaw-

skiej, na lew, brz. rz. Suły, 313 dm., 2146 mk.
Litwiańce, wś rząd., pow. trocki, 4 okr,

adm., 49 w. od Trok, 16 dm., 229 mk., z tego
1 prawosł., 225 katol., 4 izr. (1866).
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Litwiany, wśi folw., pow. święciański, 1
okr. polic., gm. Kiemieliszki, mk. katol. 286,
żyd. f, dm. 20, od Bwięcian 42 w.; gorzelnia,
młyn wodny.

Litwiany 1.) wś i zaśc. w pow. mińskim,
przy granicy pow. ihumeńskiego, w gm. zasul-
skiej; wś ma osad 15. 2.) Ł., folw. w pow.
mińskim, w okr. police. kojdanowskim, w miej-
scowości bardzo dogodnej, własność księdza
prawosł. Piotra Truskowskiego, ma obszaru
1125 mr. A. Jelski.

Litwica, wś rząd., pow. oszmiański, 3 okr.
adm., od Oszmiany o w. 57, od Dziewieniszek
14; dm. 18, mk. katol. 116 (1866).

Litwicze, wś w zachodniej stronie pow. bo-
rysowskiego, w okr. polic. dokszyckim, przy
drodze wiodącej z Omniszewa do Czupry, ma
osad 15, miejscowość górzysta, lasów dostatek.

Litwińczyce, zaśc. szlach. i wś w pow. no-
wogródzkim, w okolicy Swojatycz, w gm. snow-
skiej, wś ma os. 7, gleba dobra. 4. Jelski,

Litwini, ob. Zatwa, i
Litwiniec, wś, pow. kaniowski, o 6 w. od

Kaniowa ku Potokowi. Ma 845 mk. (w tem 4
katol., par. Rzyszczów), cerkiew paraf. p. w.
Pokrowy zr. 1859. Należała do ststwa ka-
niowskiego, potem własność Poniatowskich,
Monastyrskich, Sieleckich, Paszczenkowej, od
1840 Jankowskich. Cerkiew unicką fundował
tu 1746 r. ststa kaniowski Mikołaj Potocki.
L. należy do Chodorowa (ob.), do Otolii Jan-
kowskiej. (Por. t. III, str. 818).

Litwiniec, ob. Kopanka.
Litwiniszki, wś na lew. brz. Wilii, powy-

żej Zubiszek, pow. wileński, 2 okr. adm., o 59
w. od Wilna, 4 dm., 35 mk. katol. (1866).
Była własność Montwiłły.

Litwiniszki, wś, pow. rossieński, parafia
skawdwilska.

Litwinka, ob. Sidra i Tykicz górny.
Litwinki 1.) wś włośc., pow. wilejski, o 8

w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 7 dm., 77 mk.
2.) L., wś rząd., pow. święciański, 38 okr.
adm., o 40 w. od Święcian, 11 dm., 112 mk.,
z tego 1 prawosł., 111 katol. (1866).

Litwinki 1.) niem. Zśtwinken, dok. Zittow,
Littowa, Littisdorf, wś, pow. midborski, nad
Nidą, na t. z. starych, po większej części pol-
skich, luterskich Prusach, przez polskich osa-
dników założona i trzymana. R. 1384 Konrad
Zollmer, mistrz w. krzyżacki, nadaje Jakuszo-
wi z Franknowa 26 wł. pod Nidborkiem we
wsi Litwinki (Littow) na prawie chełmińskiem.
R. 1412 Jakusz z L. stracił 1 konia w wojnie
z Polakami, o czem Świadczą Mikołaj z Wa-
rzyn i Mikołaj z Piątek. Roku 1537 ks. Al-
brecht zapisuje Piotrowi Kobierzyckiemu (Ko-
bersee), stście nidborskiemu, Orłowo z 60 wł. i
L.z 19 wł. dannickiemi, Ob. Kętrz., Ludność
polska w Prusiech, str, 841. Por, Działdówka.  
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2.) L., była wś kiedyś w pow. ostródzkim, na
t. z. starych, po większej części:polskich, choć
luterskich Prusach; jako jej imię świadczy,
przez osadników polskich założona. W r. 1620
była pusta, graniczyła z wsią M. Parwułki.
Od tego czasu więcej nie istnieje. Ob. Kętrz.,
Ludn. polska w Prusiech, str. 366. Ks. F.
Litwinów (po rus. Zyltwiniw), wś w pow.

podhajeckim, 10 kil. na płn. zach. od sądu po-
wiat. i urzędu poczt. w Podhajcach. Na płn.
leżą Bożyków i Wołoszczyzna, na wsch. Mu-
żyłów i Podhajce, na płd. Rudniki, na zach.
Szumlany Wielkie. Srodkiem obszaru płynie
Złota Lipa, zrazu od płn. na płd. wsch., a po-
tem na płd. W obrębie wsi przyjmuje ona dwa
znaczniejsze dopływy: jeden od praw. brzegu,
płynący z płd. zach. strony wsi na płn. wsch.,
a zasilony kilkoma strugami od lew. brzegu;
drugi od lew. brzegu, płynący zrazu wzdłuż
granicy Wołoszczyzny a potem na płd. zach.
W płn. stronie obszaru leżą zabudowania wiej-
skie na praw. brz. Złotej Lipy; na płd. wsch.
od nich, na lew. brz. Lipy, część wsi Zastaw-
cze (al. Zastawczyk). We wsch. lesistej części,
wznosi się w stronie płn. wzgórze Klimiatyn
do 402 m., w stronie płd. Furdyna góra do
391 m. Tutaj leży część wsi Monaster i leśni-
czówka. W stronie zach., również lesistej, leży
las Buczyna na płn., Strzelecka dębina na płd.
Tutaj wznosi się na granicy Rudnik punkt
jeden do 413 m., a na granicy Bożykowa ,,Po-
powa góra* do 392 m. Własn. więk. ma roli
or. 500, łąk i ogr. 363, pastw. 141, lasu 2787
mr.; własn. mniej. roli or. 552, łąk i ogr. 270,
pastw. 15, lasu 8 mr. W r. 1880 było 655
mk w gm., 227 na obszarze dwor. (800 obrz.
gr.-katol., 44 obrz. rzym.-katol.). Par. rzym.-
katol. w Zawałowie, gr.-katol. w miejscu, dek.
podhajecki, archidyec. lwowska. Do par. tej
należą Rudniki. We wsi jest cerkiew, szkoła

filialna, kasa pożycz. gm. z kapit. 950 zł. w. a.
imłyn. W L. istniała niegdyś także parafia
obrz. łaciń., jak świadczy rękopis "Tomasza Pi-
rawskiego, dziekana kapit. lwow., pisany r.
1615 a znajdujący się w Bibl. Ossol. Był tak-
że kościół łaciński, założony jeszcze przed r.
1476, gdyż Jan Buczacki, dziedzie Litwinowa
i Jan Skarbek ze Szarańczuk uposażają w tym
roku kościół w L., a pierwszy potwierdza za-
razem zapisy ojca swego Jana Litwinowskiego,
ststy trembowelskiego, temuż kościołowi uczy-
nione. Pergaminowy oryginał tego dokumentu
znajduje się w konsyst. kane. lwow. arcybisk.
łacińsk., drukowany zaś był w języku łaciń.

i tłumaczeniu polskiem w Dodatku do Gazety
Lwow. zr. 1858, N5l i 52 i Akta grodz.
i ziems., t. II, str. 219. W III t. tychże Ak-
tów (str. 243 i in.) umieszczony jest dokument
z d. 81 stycz. r. 1488, w którym Anna z Li-
twinowa i Jan Skarbek z Szarańczuk uposążają
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kościół w L. W dokumencie tym stoi nawet
„ad oppidum nostrum Lythwynow. W t. VII
Aktów (str. 187 i nn.) mieści sięjdokument z d.
8 maja r. 1495, wedle którego Anna z Bucza-
cza, dziedziczka L., żona Dersława z Hownowa,
kasztelana bełskiego, wzniosła w katedrze
lwowskiej ołtarz Narodzenia Maryi P., gdzie
również czytamy „in opidis et villis Lithvinow,
Rudaułki i t. d.* W aktach synodu zr. 1765
nie ma już wzmianki o parafi łaciń. w L. Był
tu także dawniej klasztor bazylianów. W re-
wizyi ihumenów z r. 1/24 czytamy: Monastyr
litwinowski bez żadnego prawa siedzi. W. O.
Ihumen Isaia Dunajewski za patentem JW. O.
Athan. Szeptyckiego E. L. Zakonników wszyst-
kich 5. W „Dyaryuszu monasteru wicyńskie-
go czytamy na str. 82: „A. 1774 die 12
Aprilis zniesiony jest klasztorek litwinowski
nad wsią Litwinów na górze leżący w dobrach
JW. Teofili Muszyńskiej, stolnikowej koronnej,
a to za naleganiem tejże JW. Pani o pokazanie
praw pierwiastkowych, które poginęły podczas
wycięcia ludzi w Podhajcach Wielkich, w Li-
twinowie... przez Tatarów. Ten klasztorek już
istniał w r. 1586, jak się poznaje z ksiąg grodu
halickiego: „Sabbatho in Wig. festi S. Barth.
Apost. Z tego monasterku jest przeniesiony
obraz św. Onufrego, Zaskawy, do tutejszego
monasteru. Na ołtarz nowy do tego obrazu
dał O. Szezawiński, superior de ante Litwi-
nowski zł. 2974. Był tu także zamek, który
spalono, gdy go Michał Buczacki przeciw Ta-
tarom obronić nie mógł. (Rkp. Siarczyńskiego
w Bibl. Ossol. M 1825). Lu. Dz.

Łitwinowicze, dwie wsi i dwa folwarki
w pobliżu siebie położone, w południowej stro-
nie pow. bobrujskiego, w okr. polie. paryckim,
nad rz. Ochówką; tak zwane Małe L. mają
0s. Q., drugie mają cerkiew i os. 20. Jeden
folwark, dziedzictwo Deryngowskich, ma ob-
szaru 615 mr., drugi, własność Wołodzków,
4640 mr.; grunta piaszczyste, łąk dostatek;
miejscowość odludna poleska; opodal miastecz-
ko Ozarycze. A. Jelski.
Litwinówka, mały folw. w pow. mińskim,

w okr. police. rakowskim, w par, katol. rakow-
skiej, o 2 w. w stronie zachodniej od mia-
steczką Rakowa odległy, nad rzeczułką wpa-
dającą do Isłoczki. A. Jelskz.

Litwinówka-Rudnia, wś, pow. owrucki,
Xad praw, dopływem rz. Użu. Por. Ksawerów.
Litwinówka 1.) wś, pow. kijowski, o 48
z od Kijowa a o 8 w. od Demidowa, nad rz.
: ózką, Własność Sinielnikowa. Mk. 824 wy-
ePrawosł., należy do demidowskiej pa-

e 1. Ziemi 2417 dzies., dosyć urodzajnej,
dobrym lasem. Mieści się tu piękny dom

Właścicj ZĘ.vłaściciela z ogromnym ogrodem, gorzelnia,
"we stado hiszpańskich owiec i koni. Kilka-
'esląt dzies, sadzą tu kartofli i pędzą z nich  
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wódkę. Jest też fabryka smoły. Do 1843 r.
L. miała cerkiew parafialną. Por. Demidówi
Hać. 2.) l.., ob. Stajki, pow. kijowski. 8.) Ł.,
wś, pow. taraszczański, nad strugą Soroką, o 3
w. od Zaszkowa. Ma 377 mk., w tem 33 ka-
tol., 4 izr., 1603 dzies. ziemi, cerkiew z roku
1856. Własność niegdyś Ledóchowskich, dziś
Rożniatowskich.
Litwinówka, słoboda w pow. starobielskim,

gub. charkowskiej, nad rz. Obytoką, 370 dm.,
2406 mk. |
Litwinowo, wś włośc., pow. newelski, gm.

stajecka, 035 w. od Newla, o 75 od Połocka,
600 mr. obszaru. Gleba mierna, żytnia.
Łitwinowo, jez., pow. newelski, 38.6 w.

kw. rozległości, należy do dóbr rządowych
Stajki. M. K.
Litwinowski fator, przy wsi Cebalówce,

pow. bałcki, 80 dzies.; należy do Grusze-
ekich.

Litwiny, ob. Cywiny.
Litwiny, dwie wsie, pow. rossieński: a)

par. betygolska; b) par. szydłowska.
Litwiszeze, lesista góra w płd. stronie Kor-

czyna, pow. stryjski.
Litworowa dolina, ob. Czerwone Wierchy,

Krzesanica it. p.
Litworowe źleby, w Tatrach spiskich, ob,

Jaworzynka.
Litworówy staw, nazwa dwóch stawów

tatrzańskich, 1) w Tatrach spiskich, po półno-
enej stronie głównego grzbietu Tatr, w dolince
Litworowej. Na zachód od Polskiej Przełęczy
czyli Polskiego Grzebienia wznosi się w głó-
wnym grzbiecie szczyt Litworowa Turnia
(2218 m. szt. gen.), u niemców Felker ŚSpitze
zwany. Od szczytu tego ku północnemu za-
chodowi wybiega odnoga górska, jako wscho-
dnia ściana dol. Litworowej, między nią (od
zach.) a dolinką Swistową (od wsch.). U zach.
stoków tejże ściany górskiej rozlewa się znacz-
ny staw Litworowy. Leży on 1853 m. npm.
(szt. gen.) Nazwa tego stawu i dolinki po-
chodzi od rośliny obficie tam rosnącej: Archan-
gelica officinalis Hoffm., u ludu litworem zwa-
nej. 2) W Tatrach nowotarskich, najniższy
stawz Grąsienicowych stawów, także Sobko-.
wym zwany. Wzn. 1626.47 m. (Janota),
1619 m. (Kolbenheyer), powierzchnia 0.474
hekt. Tworzy on małe, lejkowate zagłębie-
nie, jest płytki i błotnisty. Ob. Gąsienicowe
Stawy. Br. G.

Litwy, wś, pow. oszmiański, 2 okr. adm.,
gm. Połoczany, o 63 w. od Oszmiany, 29 dm.,
226 mieszk., z tego 151 prawosł., 75 katol.
(1866).
Litychowo, wś i kol., pow. nieszawski, gm.

ipar. Bytoń. Według Tow. Kred. Ziems. r.
1868 od dóbr Bytoń oddzielono folw. L., który
z attyn. Ludwikowo ma 594 mr. rozl.
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Litycze, ob. Zńcicze.
Litygajny al. Zrtygajno, niem. Titigainer-See,

dosyć długie, ale wąskie jez. w pow. margra-
bowskim; rzeka Hasna łączy je z jeziorem Ha-
sny. Kś. Fr.

Lityn, miasto powiatowe w gub. podolskiej,
nad rz. Zharem, Boharem i Szmigówką, pod
49? 20 szer. i 45” 45 dłg. geogr., o 160 w.
od Kamieńca Podolskiego. Mk. 7181, w tej
liczbie męż. 3563, kob. 8518; pod względem
wyznań: prawosł. 3135, katol. 608, żyd. 2400,
sekciarzy (roskolnicy) 943. Pod względem
stanów: szlachty 238, duchow. 72, mieszczan
6403; reszta włościan. Tu mieszczą się urzę-
dy powiatowe, kantor pocztowy 4 klasy, sta-
cya telegraficzna, kościół parafialny  Niepoka-
lanego Poczęcia N. P. wybudowany w 1856 r.
ze składek na miejscu dawnego drewnianego
postawionego w 1748 r.; parafian 1860, kapli-
ca na cmentarzu; 3 cerkwie, z tych | murowa-
na; synagoga; dm. 891, po większej części dre-
wnianych (z przedm. Siedliszcze); szkoła po-
wiatowa 2-klasowa, szpital miejski na 35 cho-
rych i drugi więzienny, apteka i kilku leka-
rzy. Jest tu fabryka tytuniu, świec z pro-
dukcyą na 2850 r., cegielnia na 700 rs. i
młyn krupczatny na 2000 rs. Mieszkający tu
piliponi wyrabiają sanie, zwane powszechnie
lityńskiemi. Jarmarki w Litynie: | stycznia,
2 lutego, 9 marca, 30) marca, 8 maja, 31 maja,
1 sierpnia, 29 sierpnia, 26 września, 8 listopa-
da, 6 grudnia i 15 kwietnia. Obrót na tych
jarmarkach według urzęd. obliczeń od 7 do
10,000 rs. Kiedy L. założony niewiadomo;
prawdopodobnie założyli go Lityńscy, gdyż
znajdujemy wzmiankę w Niesieckim, że Zy-
gmunt August odebrał im Lityn; nie wspomina
jednak kiedy i za co, jak również niewiadomo,
czy to ten sam Lityn. Następnie władali nim
Kmitowie h. Chorągwie. Synowie Aleksandra
Kmity podzielili się majątkami ojcowskiemi.
Krzysztofowi dostał się Korosteszów (ob.) a Se-
menowi Lityn, Pików, Hlińsk z Sieliszczami
aż do Czarnego szlaku. Krzysztof zeszedł bez-
potomnie; wszystkie więc dobra spadły na bra-
ta Semena Kmitę, rotmistrza J. K. M., ożenio-
nego z Katarzyną OÓwdotyą Kapustianką. Tenże
Semen Kmita zostawił tylko jednę córkę za
Iwanem Proskurą i syna Filona późniejszego
wojewodę smoleńskiego (7 1596), znakomitego
wojownika kresowego. Filon Kmita odziedzi-
czył więc cały ojcowski majątek; wkrótce po-
tem Korostyszów sprzedał Olizarom, a Lityn
zamienił na Czarnobyl, jak to czytamy w przy-
wileju Zygmunta Augusta danym w Bielsku
29 marca 1566 r. „Gdy około szerokości grun-
tów owych imion, o ludziach i pożytkach z nich
przychodzących, od dworzanina naszego Bazy-
lego Maćkiewicza do nas i do skarbu naszego
wiadomość pewna jest przyniesiona, my, mając  
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łaskawy wzgląd na wierne, poczciwe i pilne
posługi pana Filonowe, któremi on od niema-
łego czasu na posługach naszych gospodar-
skich i ziemskich, i w niemałych bitwach by-
wając przeciw nieprzyjaciela naszego, nie litu-
jąc garła i przelewania krwi swojej, mężnie
się, jako prawemu rycerzowi naszemu należy,
zastawiał i tem łaskę naszę zasługując, dobrze
się nam podobał, z łaski naszej hospodarskiej
na tę odmianę pozwoliliśmy. Wziąwszy więc
te wyżej wzmiankowane imiona (Lityn, Pół-
tewicze i Sołasze) do rąk i do stołu naszego
hospodarskiego, — za to daliśmy mu wzamian
zamek nasz Czarnobylski, z miastem i z miesz-
czany tamecznymi i bojarami, ze sługami pąt-
nymi, z ich gruntami i siedzibami i siołami*.
(Baliński: Star. Polska; Źródła do dziejów Pol-
ski II, 321). L. więc został własnością kró-
lewską a następnie starostwem niegrodowem.
Lustracya w 1616 r. przez Humieckiego kaszt.
kam. robiona, zowiąc miasto to Litinią — tak

nam je opisuje: „Domów 180 było, ale teraz
po spaleniu lat temu dwie, tylko 88; ratione
libertatis pożytków nie czynią żadnych, które
im było pozwolone do lat 12. Szewców jest 6,
krawiec, kuśnierzów 2, kowalów 2, garnca-
rzów 2, żydów 12, służków 2, którzy straż od
Tatar odprawują, pop, wójt, lontwójt. Staw
pod zamkiem, młynów 2. Urescentia iż nie-
wielka, a do tego iż ludzi niemało zamek do
obrony potrzebuje, tedy się wszystko na wy-
chowanie podstarościego jako i czeladzi defal-
guje*. (Baliński: Star. Polska). Jak więc wi-
dzimy, stan ówczesnego L. był bardzo smutny;
posesorem wtedy był Piotr Łaszcz a do staro-
stwa należały oprócz miasta L. wsie: Stara
Wieś, Woniaczyn, Nowosielice, Pułtowicze,
Ilikowce, Czortki i słoboda Bruślinowo, ze
stawami, młynem, arendą, z 8-ma folwarkami
w tem starostwie, z mytem od woza po groszu;
suma prowentu ststwa 2111 złp. 8 gr., kwarty
zaś 422 złp. Był tu i zamek, jak nam wspo-
mina lustracya z 1681 r. „zamek zbudowany na
kępie, miał 8 hakownie, kul 200 i kilka dział
spiżowych z napisem: Osvaldus Baldinus Ora-
coviam fecit A. D. 1568. Widać że L. znowu
uległ klęsce, bo lustratorowie w 1665 r. opi-
sują stan jego w bardzo smutnym stanie. ,„Sta-
rostwo zastaliśmy cale zdesolowane, zrujno-
wane, które cale in hostico będąc, trudno tam
za niedobrym poddanych osadzać i restauro-
wać, gdzie przez kilkanaście lat w posesyi rąk
nieprzyjacielskich (bo to starostwo graniczy
z wojew. bracławskiem) zostawają” (Baliński).
Gdy traktatem buczackim w 1672 r. dostało
się Podole Turkom, zajęli oni i L., który przez
20 lat zostawał w ich posiadaniu; zwrócony
Polsce, należał ciągle do wojew. bracławskie-
go. Inwentarz w 1762 r. podaje gospodarzów
chrześcian 184, na przedmieściu 89, zatylnych
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28; cechy: szewski, kuśnierski, tkacki, garn-
carski, ślusarski, wolnych od wszelkich powin-
ności w mieście 12; piechota zamkowa pod do-
wództwem kaprala Kuźmińskiego składa się
z 13 ludzi i dobosza, kozaków zaś zamkowych
28. Stanisław August, wracając z Kaniowa,
stanął tu 22 maja 1787 r. w domu starościń-
skim, nazajutrz wyjechał stąd konno. Lustra-
cya w 1789 r., wymieniwszy wsie należące do

ststwa: Nowosielica, Sosny i Wojniaczyn,
wszystkie nad Zharem, Bruslinów nad Zhar-
kiem, Kułyha nad Kułyhą, Hruskie nad Hrus-
ką, Huta nad Berezną i Balin nad Iskrzynią,

tak nam opisuje ówczesny stan miasta i staro-
stwa: „miasto leży nad Zharem, przedmieście
Siedliszcze po drugiej stronie rzeki. Na rozle-
głym stawie młynów 2; staw dla spławówi
zaroślin wielkich nie jest spustny, a każdy
z mieszkańców, mając wolność łowienia ryby,
stawszczyzny po 2 zł. opłaca; rudnia do prze-
rabiania żelaza o 2 kowadłach i miechach.
Wjeżdżając do zamku, brama pod gontami
z drzewa dębowego, w kostkę oprawnego o 2

piętrach, do obrony sposobna; dziedziniec pala-
mi ostawiony i rezydencya starościńska z 2 fa-
cyatami, zawierająca pokojów 8 i sale, dosyć
ozdobnie postawiona; oficyny 2; altana na sta-
wie o 4 rezydencyach i stołowej izbie, na pa-
lach zbudowana, wielkiej reperacyi wyciąga;
do niej most; przy rogu zamku ogród włoski,
Spustoszały; koszary, ogrody folwarczne i t. p.
Do miasta idąc kościołek farny drewniany.
Miasta budowla drewniana: pośród rynku
Tatusz z poddaszem dla przekupek, przy nim
ramnic pod jednym dachem 18; domów szyn-
kowych 20, z tych 5 zajezdnych; rynkowe
domy jak i zatylne żydami osadzone; żydzi
mają wolność pędzenia gorzałki na kotłów 24
W winnicach miejskich, a od każdego wypę-
zonego spustu kwart 32 trzymającego po złp.
płacą. Gorzelnia dworska w lesie na ćwierć

maili od miasta, tamże browar i dwa młynki.
/hrześcian w mieście i na przedmieściu chałup

; pańszczyzna, osypy, czynsze, podorożczy-
zna, stawszczyzna, kołowe od mielników, war-
Sztątowe od tkaczów, arenda karczemna z łojo-
wem czyni intratę złp. 13516 gr. 18. Staro-
stwo. ma lasy rozległe; inne na potaże i fa-
0 prawie do szczętu wycięte; mieszkańce,

= 2 mając gruntu do orania, z lasów powyci-
M9 jg pola dobywają, wykopując pozostałe
6 krzaki, Dochód ze ststwa złp. 82611
. =den. 12, z czego dzierżawca wnosi do
Toż e pół czwartej kwartyć. (Baliński: Sta-
sadkó, Polska), Starostwo lityńskie oddane
Cho ar za Stanisława Augusta Stanisławowi

zq ewskiemu prawem emfiteutycznem na
at 50 z opłat 5 Z achodu > płatą kwarty 2893 r. 82 kop. Do-
niło to ocznego podług ostatniej lustracyi czy-

ststwo 3546 r. 79 kop.; prawo władania

Słownik geograficzny. Tom V, — Zeszyt 58,
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Chołoniewskiego kończyło się 4 paźdz. 1838 r.
W skład jego wtenczas wchodziły: Balin, Bru-
slinów, Huta Lityńska, Kułyże, Majdan Ho-
łoskowski, Majdan Hruski, Nowosielica Lityń-
ska, Bosny i Woniaczyńce. Po wcieleniu Po-
„dola do Rossyi, L. został powiatowem miastem
bracławskiej gub., a po zniesieniu jej— podol-
skiej, i nadany mu został herb: cztery brzozy
w srebrnem polu. Powiat lityński gub. podol-
skiej graniczy: na płn. z gub. wołyńską, na
zach. z pow. latyczowskim, na płd. z mohylow-
skim i winnickim, na wsch. z winnickim. Zie-
mia jest urodzajna, miejscami czarnoziem a
miejscami glinkowata i piaszczysta, potrzebu-
Jąca nawozu, Obszar powiatu 60,48 mil kw.
2926 wiorst kw., 295693 dzies, Ludność męż.
69850, kob. 66709, razem 136559. Pod wzglę-
dem wyznań: prawosł. 54090, kob. 50344, ra-
zem 104434; katolików męż. 7010, kob. 6994,
razem 14004; żydów męż. 7952, kob. 8503, ra-
zem 16455. Pod względem stanów: szlachty
męż. 786, kob. 848, razem 1629; duchowień-
stwa męż. 829, kob. 792, razem 1621; miesz-
czan męż. 13275, kob. 13935, razem 27210;
włościan 50573, kob. 48937, razem 99510;
różnych: męż. 43738, kob. 2212, razem 6585.
Na 1 kw. milę przypada 2360 mk.; na 1 kw.
wiorstę przypada 48 mk.; na 1 mieszkańca 2
dzies. ziemi. W 1878 r.: zawarto ślubów w m.
Litynie 71, w pow. zaś lityńskim 1548, razem
1619; urodziło się w m. L. męż. 207, kob. 148,
razem 355; w pow. lityńskim męż. 3666, kob.
5442, razem 7108; zmarło w m. L. męż. 178,
kob. 125, razem 303; w pow. lityńskim męż.
2686, kob. 2475, razem 5161. A zatem w m.
L. przewyżka jest 52, w powiecie lityńskim
1947. Z ogólnej ilości ziemi zostaje pod bu-
dowlami, ogrodami, wygonami 22852 czyli
1,78 proe., pod polami uprawnemi 171498 czy-
li 57,09 proc., pod łąkami 20850 czyli 8,05;
pod lasami 64985 czyli 21,98 proc.; pod błota-
mi i wodą 15506 czyli 5,24 proc. R. 1878
zasiano żyta 54800 czetw., pszenicy 48509,
owsa 54569, jęczmienia 19270, hreczki 16516,
kartofli 35000 czetw.; sprzątnięto: żyta 320222
czetw., pszenicy 234961, owsa 315139, jęczm.
62988, hreczki 54338, kartofli 79471 czetw.
Buraków zasiano pudów 4375 (w 1873 r.);
zebrano 175000 berkowców. Fabryki w pow.
lityńskim następujące: świec 2, z produkcyą
roczną 500 rubli., zatrudn. 2 ludzi; mydła 1,
z produk. 200 r., zatrud. 1 ezłow.; cukru 5,
z prod. 515000 r., zatrud. 1600 ludzi; gorzelni
9 z prod. 190000 r. zatrud. 100 ludzi; browa-
rów 5, z prod. 2800 r., zatrud. 6 ludzi; cegielni
6, z prod. 2600 r., zatrud. 12 ludzi; miodu 1,
z prod. 500 r., zatrud, 1 czł.; wapniarek 9,
z prod. 5400 r., zatrąd. 23 ludzi; wyrobów
z miedzi 1, z prod. 4000 r., zatrud, 12 ludzi;
wyrobów z żelaza 1, z prod. 6200 r., zatrud.

4)
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20 ludzi; szkła 1, z prod. 9600 r., zatrud. 19
łudzi; młynów krup. 12, z prod. 34200 r.
zatrud, 66 ludzi: młynów parow. 2, z prod.
5000 r. zatrud. 7 ludzi. Wszystkich więc fa-
bryk 55, wyrabiających na sumę 776300 r. i
zatrudniających 1869 ludzi. Cerkwi murowa-
nych 24, drewnianych 99, razem 123. Kościo-
łów rzym.-katol. 8; synagog 10. Szkoła 2-klas.
jest w L., szkółki wiejskie przy gminach. Po-
wiat dzieli się na 5 okręgów (stanów): w Tw-
szy, w Nowym-Konstantynowie, w Meżyrowie,
w Starej Sieniawie, w Ułanowie. Gmin 8:
w Janowie, Ńosence, Litynce, Chmielniku,
Ułanowie, Starej Sieniawie, Meżyrowie, Ow-
sianikach. Rzeki główne są: Boh przerzyna
północną część powiatu; do niego wpada w gra-
nicach powiatu: Sniwoda, biorąca początek
w tymże pow. wyżej wsi Torczyna, płynie pod
Markuszami, Ułanowem, Qzerniatynem i Ja-
nowcami. Zhar płynie z latyczowskiego po-
wiatu, oblewa Bahrymowee, Mikulińce, Lityń,
Woniaczyń, Nowosielice, wpada około m. Mie-
dziakowa w winnickim pow. do Bohu. Doma-
cha, mała rzeczka, płynie do Bohu około wsi
Kumanowiec. [kawa, rzeczka, wpada do. Bohu
koło Sieniawy. Z rzeczy kopalnych jest tylko
kamień wapienny, kamień do murowania, ka-
mienie do młynów. Dekanat lityński dyecezyi
łucko-żytomierskiej rozciąga się na powiat li-
tyński i obejmuje 8 parafjj: Starą Sieniawę,
Chmielnik, Kumanowce, Lityn, Mańkowce, Me-
żyrów, Nowy Konstantynów i Ułanów. Wier-
nych liczy 15025. Marszałkami powiatu dotąd
byli: Andrzej Chołoniewski, Krasiowski Józef,
Korniłowski, Sarnecki Wineenty i Zawrocki
Wincenty. Dr. M.

Litynia, wś w pow. drohobyckim, 18 kil.
na płn. wsch. od Drohobycza, 7 kil. na płn.
zach, od sądu powiat. w Medenicach, 7 kil. na
płn. wsch. od najbliższej stacyi kolej. i urzędu
poczt. w Dobrowlanach. Na wsch. leżą Mede-
nice, na płd. wsch. Rabczyce, na płd. Rolów,
na zach. i płn. Tynów. Mała część obszaru
płn. przypiera do Wołoszezy w pow. sambor-
skim, a na płn. wsch. leży Terszaków w pow.
rudeckim. Wzdłuż granicy płd. wsch. płynie
Tyśmieniea od płd. zach. na płn. wsch. Płd.
część obszaru przepływa Trudnica. Wchodzi
ona tu z Rolowa, płynie zrazu od zach. na wsch.
a potem na płn. wsch. i wpada do Tyśmienicy.
Część płn., przypierająca do Wołoszczy, oddzie-
lona jest od niej Bystrzycą. Położenie wsi
nizinne, wylewy dość częste. Na lew. brzegu
Tradnicy leżą zabudowania wiejskie; jedna ich
grupa zwie się Sołtysami. Na zach. od zabu-

- dowań leżą orne pola; na pln. podmokłe past-
wisko Tłoka, a na płn. wsch. od niego część
wsi Hrud (al. Hrudy). , Własn. mniej. ma roli
or. 1001, łąk i ogr. 1265, past. 810 mr. W r.
1880 było 2222 mk. w gminie (2020 obrz. gr.-  
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katol., 5 rzym.-kat.). Par. rzym.-kat. w Mede-
nicach, gr.-katol. w miejscu, dek. mokrzański,
dyec. przemyska. We wsi jest cerkiew dre-
wniana, zbudowana r. 1821, szkoła etat. 1-kla-
sowa, kasa pożycz. gm. z kapit. 502 zł., gro-
madzka czytelnia, gromadzki spichlerz i skle-
pik. W Hrudach jest kaplica, wystawiona
r. 1872. Nazwa wsi pochodzi, według podania,
stąd, że pasterze wsi okolicznych (Tynowa,
Wróblewie, Hruszowa i t. p.) osiedłali się tu
zwyczajnie ze swojemi trzodami na lato (na
lito), W tutejszej cerkwi znajduje się doku-
ment pergaminowy z pieczęcią królewską z r.
1670. Jest to przywilej króla Michała, nadają-
Gy popom i popowiczom lityńskim: o Wasilu, Se-
mionu, bratu jego także [wanu dwie ćwierci
pól z łąkami, stawiszczami, sianożęciami, sa-
dzawkami z chróstem i trzema pastewnikami*,
pozwalający tymże popom także na robienie
piwa i palenie gorzałki na własną swoję po-
trzebę, jako to: na praźniki, chrzciny i wesela;
także wrąb w lesie na opał. Przywilej ten,
zaintabulowany r. 1710 w Samborze a 1797
w Drohobyczu, poszedł jednak w zapomnienie,
gdyż |do parafii należy obecnie tylko 25 mr.
ornego pola w 168 rozrzuconych pareelach i 18
mr. sianożęci, a pobierane dawniej 18 sągów
drzewa zamieniono r. 1877 na 40 zł. w. a.
Z L. pochodziła rodzina Lityńskich h. Sas. Za
czasów polskich należała wieś do dóbr koron-
nych w ziemi przemyskiej, okonomii sambor-
skiej, do klucza dublańskiego. W lustracyi
z r. 1686 (rkp. Ossol. M 1255, str. 88) czyta-
my: ,„Litynia wraz z Hruszowem mają ćwierci
120 (w L. łanów 11, w Hruszowie 19). Nastę-
pnie wymieniono powinności tych wsi i czyn-
sze, a w końcu podano następną uwagę: ,,Pod-
dani mają wolne robienie piwa i gorzałki na
domową potrzebę dwa razy do roku na dwa
praźniki według przywileju; przytem owych
zachowaliśmy tak jednak, aby kaczmarskiemu
szynkowi więcej nad 2 razy do roku i dłużej
nad dzień jeden podczas praźnika nie przeszka-
dzali, a czegoby z piwa i gorzałki nie wypili
podczas praźników do dnia 3-go, to już będzie
wolno kaczmarzowi zabierać dnia 4-go wszel-
kie napoje”. Extr. inwent. ekon. sambor. z r.
1760 (Rkp. Ossol. M 1632, str. 29 i nn.) po-
daje następujące szczegóły: ,,L. ma w osiadło-
ści łanów 11, co czyni ćwierci 44, videlicet
gromadzkich 37, karczmarska 1, popowskich 2,
sołtyskich 2, ciż pod wsią Tynowem 2. Chleb-
nika ad praesens gromadzkiego znajduje się 60.
Czynsze tej wsi czynią 428 złp. 22'/, gr. (wy*
mieniono je szczegółowo). W tej wsi znajduje
się karczma za przywilejem, którą trzyma An-
toni Lubezak i inni, na eo prawo produxerunt;
z niej do skarbu płacić powinni złp. 200; do
karczmy należy ćwierć pola i młynek, któren
gromada reparować powinna sząrwarkami, ka”
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mienie zaś sami karczmarze z mielnikami i in-
ne naczynia żelazne sprawować i oporządzać,
to jest karczmarze groszy dwa, a mielnicy
grosz trzeci eregować i przykładać powinni.
Powinności tej gromady są takie same, jak i
gromady hruszowskiej, a więc: robocizny ża-
dnej nie pełnią, tylko podwody powinne jechać
do Sambora, Gródka, Stryja, Drohobycza, kie-
dy potrzeba; sól skarbową z żup do składu
wiodą. Także siano wozić, Na szarwarki do
młynów, do reparacyi młynów karczemnych,
budynków, jazów tarasowania chodzą. Miel-
nikom ma dopomódz do sprawowania kamieni,
które mielnicy obrobić i osadzić sami powinni.
Poddani tej wsi mają wolne robienie piwa i
gorzałki na domową potrzebę dwa razy do
roku” i t. d... (tak samo jak w lustracyi
zr. 1686). Lu. Dz.

Litynka, Zityńce, wś, pow. lityński, gm.
Bahrymowce, od Lityna w. 12, do którego na-
leży parafii katol.; dm. 113, mk. 562, ziemi
włośc. 1080 dzies., dworskiej Radziszewskich
1081 i Kalińskiej 202 dzies. Wieś ta należała
do ststwa chmielnickiego; w czasie lustracyi
Humieckiego w 1616 r. posesor był Piotr
Łaszcz, z opłatą kwarty złp. 12; następnie
władali nią Zawroccy. Ziemia czarna z glinką
pomięszana. Jest tu cerkiew p. wez. N. Panny,
1253 parafian i 53 dzies, ziemi. Dr. M.

Litynka, karczma koło Brigidau, pow. dro-
hobycki.

Lityńska huta, wś, pow. lityński, par. Li-
tyn, 92 dm., por. Huta Hltbowska.

Lityński majdan, mała wioska w pow. li-
tyńskim, 42 domy.

Litzin (niem.), była część wsi Turawa, pow.
opolski,

Liu..., por. Zu...
Liubekow (dok.), ob. Zużkowo.
Liubessov (dok.), ob. Zubiszewo.
Liuszkowo (dok.), ob. Zyskowo.
Livov (węg.), ob. Zwów.
„Liw, os. miejska, przedtem miasto, nad rz.

Liwiec, pow. węgrowski, gm. Ruchna, par. Liw,
Odl. 28 w, od Siedlec, leży w nizinie rz. Liwiec,
Izy drodze bitej z Sokołowa do Kałuszyna. Po-
1Ada kościół paraf. drewniany, szkołę początk.
gk. ogólną, sąd gm. okr. III. W 1827 r. było
q.137 dm. i 767 mk.; w 1860 r. 140 dm.
śe 1 1223 mk. (175 żyd.); obecnie 128
gę> 1159 mk. i 2919 mr. ziemi należącej do
da Ro Jest to jedna z najstarszych osad
<cż p. Pierwotnym zawiązkiem jej był
pen książęcy, wystawiony na wzgórzu usy-
GORA 27. błotnistej niziny nadrzecznej i oto-
MIE: 0 koła wodą. Na fundamentach z ka-
Se esy się pierwotnie drewniany (pra-
niejad ii a następnie murowany zamek,
mi |; no krotnie przerabiany. Jako stolica zie-

twskiej, stanowiącej oddzielną dzielnicę  
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książąt mazowieckich, L. stał się wkrótce dość
ludnem miastem, które rozwijało się pod osło-
ną zamku. Ziemowit, książę na Liwie i Grosty-
ninie, panując tu około 1350 r., założył podob-
no kościół paraf. i zapewne jednocześnie pod-
niósł osadę zamkową na miasto. Bolesław ks.
mazowiecki w 1446 r. w skutek spalenia się
drewnianego miasta, wydał nowy przywilej
lokacyjny i liczne udzielił swobody. Potem L.
stał się kasztelanią mniejszą i ststwem grodo-
wem. Zygmunt I i Zygmunt August potwier-
dzali dawne przywileje w 1528, 1558 i 1562
r. Lustracya z 1564 r. świadczy o wysokim
stopniu pomyślności miasta, Było tu wówczas
550 dm., 270 rzemieślników i 104 piwowarów.
Wzrost sąsiedniego Węgrowa, do którego ścią-
gali przemyślni różnowiercy, zatamował dalszą
pomyślność L. Szwedzkie wojny zrujnowały
drewniane miasto. W 1657 r. zajęli Szwedzi
zamek, w 17038 r. złupili i spalili całą osadę.
Spłonął wtedy i poszedł w ruinę kościół da-
wny murowany, zamek również uległ zniszcze-
niu. Przechowały się tu akta ziemskie z 1446
—1652 i 1659 do końca XVIII w., przewie-
zione obecnie do Siedlec. Z zamku pozostały
dotąd jedna wieża w całości i część murów.

Przy kościele tutejszym był proboszczem kś.
Jan Paweł Woronicz, poeta, późniejszy prymas
i arcybiskup. W zamku tutejszym Jan Łaski
woj. sieradzki, stronnik domu rakuskiego, prze-
praszał Stefana Batorego w 1579 r. Podług
lustracyi z r. 1660, zaliczały się do starostwa
liwskiego: miasto L. Nowy i Stary, wsie: Kry-
py, Grodziska, Popowo, Korytnica, Korycka
Wola i Ruda Wydra. W r. 1771 posiadał je
Józef Karczewski, opłacając z niego kwarty
złp. 1450, a hyberny złp. 574 gr. 10. Opis L.
i widok ruin zamku pomieścił Tyg. illustr.
1866 (str. 379) i Tyg. Powsz. z 1880 r. (NM 19).
Par. L., dekanat węgrowski, 2405 dusz. Por.
Mazowsze. Br. Ch.
Liw, ob. Zdwowie,
Liwa, niem. Bieberswalde, wś, pow. ostródz-

ki, nad strugą Liwą, w t. z. starych po wię-
kszej części polskich ale luterskich Prusach,
wyraźnie tak pod tą nazwą polską podana na
wojskowych mapach. Wynika stąd, że i rzeka
po niem. zwana Liebe Fl., zwać się winna po
polsku Liwa al. Liwna (ob.). We wsi L. od-
bywają się trzy jarmarki. Kś, F.
Liwa, st. p. w gub. estlandzkiej przy trak-

cie z Rewla do Hapsalu.
Liwadya, os. w pow. jałtyńskim, gub. tau-

ryckiej, na południowym wybrzeżu Krymu,
w czarującej okolicy, 200 mk.; dwa wspaniałe
pałace cesarskie, wytwornej architektury, 0-
zdobione arcydziełami sztuki, park, cieplarnia.
Zwykle przebywa tutaj latem dwór rossyjski.

Liwald (dok.), ob. Rywałd.
Liwanów, mały folw. poleski w pow. bory-
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sowskim, nad rzeczką Wiejnicą, małym lewym
dopływem Berezyny, w okr. polie. chołopieni-
ckim, opodal drogi wiodącej z Ozdziatycz do
Droździna; grunta piaszczyste. A. Jelski.
Liwanowa, część Wicynia, pow. złoczowski.
Liwaszówka (?), rzeczka, dopływ rzeki

Cybulnik.
Liwee al. Ziwcze, część m. powiat. Doliny,

w płn.-wsch. stronie obszaru, na lewym brze-
gu Turzanki.
Liwcza, ob. Zówcza.
Liwcze 1.) ob. Zdwce. 2.) L., wś w pow.

sokalskim, 18 kil. na zach. od Sokala, 15 kil.
na płn. od sądu powiat. w Bełzie, 5 kil. na
płd. zach. od urzędu poczt. w Warężu. Na płn.
leży Sulimów, na wsch. Horodyszcze i Waręż
wś, na płd. Winniki, na zach. Hulcze. Wzdłuż
granicy płn. płynie dopływ Bugu Sulimówka,
zwany Warężanką, od zach. na wsch. Do gra-
nicy zach. przytyka stawek, utworzony przez
pot. Młyński. Potok ten, wypłynąwszy ze sta-
wu, płynie przez płn. zach. narożnik wsi, two-
rzy w pobliżu płn. granicy drugi pomniejszy
stawek, z którego wypłynąwszy, wpada do
Nulimówki. Zabudowania wiejskie leżą w płn.
stronie obszaru. W płd., lesistej stronie ob-
szaru, wznosi się Łysa góra do 265 m. Własn.
więk. ma roli or. 258, łąk i ogr. 48, pastw. T,
lasu 372 mr.; własn. mniej, roli or. 256, łąk i
ogr. 41, past. 11, lasu 32 mr. W r. 1880 było
103 mk. w gminie, 87 na obszarze dwor. (obrz.
przeważnie gr.-katol.). Par. rzym. i gr.-katol.
w Warężu. We wsi jest folwark, młyn i kasa
pożycz. gm. z kapit. 201 zł. w.a. Lu. Dz.

Liwczyci (rus.), ob. Zówczyce.
Liven, Zdvenhof (niem.), ob. Zdwowie i Li-

wenhof.

Liwen-Berzen, niem. Zieven-Behrsen, wś,
pow. mitawski. Paraf, kościół katol. ś. Józefa;
par. katol. dekanatu kurlandzkiego, dusz 845.
Liwenhof 1.) mko i wś, pow. dyneburski,

łotew. Liwenmujża, Liwesmujża, dobra sukceso-
rów Mik. bar. Korffa. Kościół paraf. $. Micha-
ła archanioła, 1678 r. fundowany przez Pocie-
jów, 1860 nanowo odbudowany przez słynnego
z ofiarności protestanta Mik, bar. Korffa. Para-
fia katol. L., dek. dolno-dyneburskiego, ma
5196 dusz i filią w Carogrodzie. L. założony
1538 r. przez Lievenów. St. dr. żel. L. rysko-
dyneburskiej, między Carogrodem a Treppen-
hofem, leży o 56 w. od Dyneburga. Mko L.
leży u zbiegu Dubny z Dźwiną. Por. Kryżbork.
2.) L., niem. Zievenhof, wś w pow. talseńskim,
gub. kurlandzkiej. Paraf. kościół katol. 6. Je-
rzego, 1748 r. wzniesiony przez jen. de Lieven.
Parafia katol. dekanatu kurlandzkiego dusz
652, z kaplicą w Tukkumie.
Liwenmujża, Ziwesmujża, ob. Liwenhof,
Liwja, wś w pow. mińskim, nad rzeczułką

Zasułą, w gm. zasulskiej, ma osad 11.  

Liw

Liwiee, folw., pow. nowomiński, gm. i par.
Kuflew (ob.). W 1827 r. 1 dm., 13 mk.

Liwiec, rz. w gub. siedleckiej; początek
w pow. siedleckim pod wsią Krzymosze na
zach. od osady Mordy; od Mordów płynie
w kierunku płn.-zachodnim na płn. od Siedlec,
potem pod Mokobody, poczem wchodzi w pow.
węgrowski, płynie pod Liwem i Węgrowem,
tworzy granicę z pow. radzymińskim, około
wsi Podłęża wchodzi w ten powiat i powróci-
wszy znowu w pow. węgrowski, wpada pod
Kamieńczykiem z lew. brzegu do Bugu. Długa
około 120 kil. Przyjmuje z praw. brzegu Mie-
dzankę, z lew. Muchawkę, Kostrzyń, Czerwon-
kę, Gołębicę i Ossownicę (podług Ene. Orgel.
więk. t. 24, s, 45 wpadają doń (?): Kopcianka,
Muchawka z Zytnią, a ta ze Źbielud, Kostrzyń
z Olszówką, Kostrzynkiem i Śmierdziochem).
Dzieliła niegdyś ks. mazowieckie od Podlasia.
Obszerny opis tej rzeki i jej doliny przez Ty-
moteusza Łuniewskiego zamieścił Pamiętnik
fizyogr. (t. I, 453, z mapka). Z opisu tego wyj-
mujemy szczegóły następujące: dolina i brzegi
L. są formacyi 3-rzędowej dyluwialnej i alu-
wialnej. Koryto blisko źródeł i ujścia wąskie,
w średnim biegu szerokie łąki nadbrzeżne;
bieg prędki, woda czysta, miękka; brzegi nie-
stałe; szerokość przy ujściu do 50 metr.; głę-
bokość w ogóle nieznaczna; a jeśli od r. 1867
urzędownie uspławniono rzekę od Węgrowa,
zakazując budowy młynów i tam: to tylko roz-
porządzeniem tem pokrzywdzono okoliczne rol-
nictwo. Na rzece tej jest dziś 15 mostów, 16
młynów a nad nią leży 81 siedzib zaludnionych.

Liwieńsk, m. i st. p. w pow. biruczyńskim,
gub. woroneskiej, 3186 mk.

Liwin, wś i folw., pow. płocki, gm. Święci-
ce, par. Orszymowo, odl. o 30 w. od Płocka,
ma 8 dm., 156 mk., 300 mr. gruntu, 13 nie-
użytku. Folw. Liwino od rz. Wisły w. 7, roz-
legły mr. 242, grunta orne i ogrody mr. 197,
łąk mr. 6, pastwisk mr. 27, wody mr. 2, nie-
użytki i place mr. 10, bud. z drzewa 5. WŚ
L. osad 18, z gruntem mr. 76.

Liwki, wś, pow. przasnyski, gm. Bugzy-
Płoskie, par. Krzynowłoga-Wielka, odl. o 32
w. od Przasnysza, ma 5 dm., 35 mk., 119 mr.
gruntu, 6 mr. nieuż. W 1827 r. parafia Du-
czymin; 4 dm., 25 mk.

Livland (niem.), ob. Znflanty i Liwowie,
Liwna 1.) niem. Ziebe, rz., dopływ Wisły;

por. Kwidzyn (t. V, str. 25), Hamer i jezioro
Dzierzgoń. Rzekę tę Kopernicki mylnie zo-
wie „Benawą”. 2.) L., niem. Zieżefłuss, stru-
82, ma swe źródło w południowej części pow.
ostródzkiego, płynie potem w półn.-zach. kie-
runku przy Ostrodzie przez jez. Drwęckie aż
do Miłomina, gdzie się dzieli na różne odnogi;
które się gubią w jeziorach około tego miasta



Liw

tozlanych. Por. Zibsztat. 3.) Ł., niem. Ziebe,
rz, dopływ rz. Guber, płynie pod Barcianami.
„ Liwny, m. pow. gub. orłowskiej, ze st. p.
1 st. dr. żel. liweńskiej, 14190 mk.
|Liwo, jez. w pow, siebieskim, należy do

dóbr rządowych Żanwil, gminy Ryków, ma
4.5 w. kw. powierzchni. MOJ;
Liwo (weg.), wś w hr. szaryskiem (Węg.),

niedaleko źródła Topli, kościół paraf, gr.-katol.,
lasy, 355 mk. H. M.
Liwo-Hutta, niem. Zttten, wś w hr. szary-

skiem (Weg.), 326 mk. H. M.
Liwocz, Ziwocza, lesiste pasmo górskie

w Beskidzie wschodnim, w dziale dukielskim,
tworzące lewy t. j. zachodni stok doliny Wi-
słoki, ciągnie się od wsi Jodłowej, w pow. pil-
źnieńskim, od źródeł pot. Jodłówki, zrazu na
wschód, w końcu na płd. wschód. Część połu-
dniowa tego pasma zwie się Liwoczem. Szczyt
lesisty L. wznosi się na obszarze gm. Brzysk,
na zach. od wsi, do wys. 561 m. npm. W płan.-
zach, części tego pasma wznosi się szczyt Wy-
szowa, (409 m.), od niego na płd. wsch. Ryso-
wany Kamień (427 m.). Z płn. wsch. stoków
tego pasma wody spływają do Wisłoki, a z płd.
zach. do Olszynki, dopływu Ropy. Br. G.
Liwodańszczyzna (?), por. Dzwon.
_Liwona, rzeczka (rivulus), wymieniona w r.

1323 w nadaniu książąt dobrzyńskieh Włady-
sława i Bolesława szpitalowi w Rypinie (W.

- Gawarecki: Opis Ziemi Dobrzyńskiej, ste.
150). Zatem w pow. rypińskim, gdzieś (jeżeli
Jeszcze istnieje) koło Rypina i Rudy (versus
udam); prawdopodobnie dopływ rzeki Ry-

Pienicy. J. Bl.
Liwonia, ob. Zn/lanty i Liwowie.
Liwoniszki, wś, pow. rossieński, par. Kroże.
LŁiwowie (po niem. Liven, po łotew. Lihóź

U. Lthbeeszy) stanowią dzisiaj już tylko nie-
źmaczną cząstkę plemienia fińskiego, zaludniali
Wsząkże niegdyś całą południową część tera-
*nejszej gubernii infanckiej czyli ryskiej, tu-
Zież dzisiejszą Kurlandyą, jak to z wielu oko-
'czności j wskazówek a nawet z rozmaitych
«nych historycznych na pewno twierdzić

Można, Obecnie Liwowie zamieszkują dwie
qwolice, Jednę grupę Liwów, wprawdzie na-
Z szczupłą, spotykamy w dobrach Neu-Salis
JS mflanckiej, niedaleko ujścia rz. Salis.

edle ostatniego spisu ludności w tej okolicy,
"200 ich tam zaledwie kilkunastu płci oboj-

przej Tuga grupa Liwów, nierównie liczniejsza,
Lem Ywa na północnym brzegu Kurlandyi.
blk ich tam 2324 płci obojga. Mówimy tu
śą, 0 dirzoh, którzy dotąd używają pomiędzy
„du Języka Liwów. Liczba wyżej wykazana

ale znacznieby się zwiększyła, gdyby
2 odączono tych wszystkich, co od dawnych

jeli W pochodzą, a obecnie już oddawna przy-
Język i obyczaje sąsiadujących z niemi  
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Łotyszów. W okolicach Wendenu naprzykład,
jakkolwiek nie spotykamy śladów języka Li-
wów, natrafiamy tam wszakże na ich nazwę
w słowach Zivenkof, Divenstrasse i t. p. a nawet
w nazwie całej „gminy Ziwówć (po łotewsku
Lihbu pagasts), składającej się z pewnej liczby
posiadłości włościańskich, t. j. pojedyńczych
sadyb, małych wsi i przysiołków. Mieszkańcy
tych sadyb i wsi dotąd mają prawo do tak
zwanego „dzwonu Liwów* (Livenglocke) t. j.
do bezpłatnego podzwonnego po śmierci. Sady-
by te, wsie i przysiołki, wymienione są dokła-
dnie na samym dzwonie. Wszakże przy prze-
laniu tego dzwonu w r. 1818 dodanych na nim
zostało siedm nowych sadyb, które jednak po-
chodzenia od Liwów dotąd dowieść nie zdołały.
Czy te sadyby włościańskie były niegdyś rze-
czywiście zamieszkane przez Liwów, i w jakim
mianowicie czasie, o tem braknie wiadomości;
obecnie wszystkie one są zamieszkane przez
Łotyszów. Jeśli nie będziemy liczyli owych
kilkunastu Liwów, osiadłych w dobrach Neu-
Salis (w gub. inflanckiej), uważaćby można
dzisiaj już tylko północny kraniec Kurlandyi
za jedyne miejsce zamieszkane przez Liwów.
Tutaj posiadają oni od wieków wysokie i
piaszczyste wybrzeże morskie, którego długość
wynosi mil 10 i ciągnię się od przylądka Do-
mesnez (patrz wyżej w niniejszym Słowniku
geogr. t. II, str. 117), stanowiącego północny
kraniec Kurlandyi, na zachód ku przylądkowi
Lyserort, od którego oddalone jest na przeszło
milę; z drugiej znów strony nie dochodzi na
177, mili od zatoki ryskiej. Szeroki zaś pas
ziemi, błotnistyi zarosły lasami, oddziela ich
tu od Łotyszów, zamieszkujących wnętrze kraju.
Na zachodnim krańcu tego wybrzeża przery-
wają się nagle osady Liwów; na wschodnim zaś
ku zatoce ryskiej, od niedawnego czasu lu-
dność łotewska z Liwami mięszać się poczyna;
stosuję to zwłaszcza do osad czy też wsi Gibken
i Schozen, położonych w zachodnio-południo-
wej cześci opisanego powyżej piaszczystego
wybrzeża. Wsie wyłącznie przez Liwów zamie-
szkane, w kierunku od wschodu na zachód, są
następujace: Musta numm (po niem. Melsillen),
Mag Kula, Lucik Kula, i Kńolka nad zatoką
ryską położone; ostatnia z nich leży na naj-
bardziej północnym krańcu. Dalej na zacho-
dniej stronie kurońskiego półwyspu: Wajda,
Sanog (Saunaggen), Pitrog (Pihtraggen), Kuós-
trog (Koschtraggen), Irai (Klein Irben), Sikrog
(Sihkraggen), Ud Kula (Jaunzeem), Ira (Gross-
Irben), Piza Kula (Pijsen) i Lus Kula (Luh-
schen). Nazwy tych włościańskich osad spo-
tykamy już w dokumencie z dnia 17 paździer-
nika r. 1887 (por.: Bunge „Urkundenbuch*
N 1248), gdzie w liczbie wsi do dóbr Dondan-
gen należących, wymienione sąwyraźnie: Do-

mesnez, Klein Irwa, Sigkeraghe, Gipterwalme
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tudzież Irwenmiinde (dziś Gross-Irben) z łąką
Angern. Najbardziej na zachód wysuniętym
a przez Liwów zamieszkanym punktem jest
przysiołek Dehling, należący do wzmiankowa-
nej powyżej wsi Lus Kula, na południe zaś
osada Pizineek, położona na drodze wiodącej
ze wsi Piza Kula do pastoratu Angermiinde.
Pomiędzy nazwanemi tu wsiami znajdują się
jeszcze pojedyńcze folwarki i osady włościań-
skie a także dwie małe wioski: Mak Kula i
Luoik Kula, z których każda po dwie tylko
włościańskie sadyby zawiera. Liczą tu w 0-
gólności 186 sadyb (Livenhófe), zamieszkałych
przez Liwów. Z nich 54 zachodnich należy do
dóbr Popen, położonych w obrębie filii Piza
Kula, wchodzącej w skład parafii angermiind-
skiej; pozostałych zaś 82 należy do dóbr Don-
dangen, parafii Klein Irben i jej filii Domesnez.
Granicę pomiędzy niemi stanowi strumień Ir-
ben, który przepływa o /, mili od wsi Ud-
Kula i należy do okręgu popeńskiego. Nazwa
„„Liwowie* u samychże Liwów nie jest w uży-
ciu. Jakkolwiek akademik petersburski Sjó-
gren w pracach swoich o Liwach wzmiankuje,
że Liwowie w dobrach Neu-Salis nazywają sa-
mi siebie Lib, prędzej przypuścić należy, iż
nazwę tę przyjęli oni od Łotyszów; ojczysty
ich bowiem język w okolicy Neu-Salis już wy-
chodzi z użycia. Kurlandzcy Liwowie znają
wprawdzie to miano, ale używają go tylko
wtedy, gdy mówią po łotewsku; sami zaś na-
zywają siebie randołist (t. j. mieszkańcy wy-
brzeża), dla odróżnienia się od Łotyszów, jako
mieszkańców wnętrza kraju, którym dają na-

zwę mo (od słowa ma oznaczającego ląd). Na-
zwę tę i sami łotysze przyjęli, nazywając po-
granicznych liwów jurmałneeki (t. j. mieszkańcy
morskiego wybrzeża, albo zwejneeki, to jest
rybacy) i zrzadka tylko zastosowują do nich
słowo „„Lihbószy* to jest „Liwowie*. Inflanc-
cy Liwowie, których ostatni przedstawiciele
tylko w dobrach Neu-Salis jeszcze się na-
potykają, pod tem mianem są znani nie tyl-
ko u najdawniejszych miejscowych kronika-
rzy, ale i u ruskiego latopisca Nestora (z osta-
tniej ćwierci XI stulecia), który ich stale tak
nazywa. Słowem, jak daleko sięgają histo-
ryczne wiadomości, tak krajowe jako i zagra-
niczne, zawsze ten lud temże mianem znaj-
dujemy oznaczony. Czy wszakże Liwowie, o
których prawią Saxo i Joannes Magnus, są
tymi samymi co i spotykani w kronice Henry-
ka Łotysza, nie stanowczego o tem powiedzieć
nie można. Po ostatecznem ujarzmieniu Liwów
i ugruntowaniu w Inflantach niemieckiego pa-
nowania, nazwy „„Livonia* i Livones* znacze-
nie swe odmieniły. Kronikarz Henryk Łotysz
raz wyraźnie odróżnia kraje „Livonia* i „Lot-
tavia'* czyli Liwonią i Łotwę, drugi raz znowu
pod nazwą Liwonii zdaje się rozumieć kraj ca- 
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ły przez Łotyszów, Liwów i Estów zamieszka-
ły. Następnie nazwa Liwów znika zupełnie.
W ostatnich dopiero czasach na lud ten zwró-
cono baczniejszą uwagę i język onego badać i
zgłębiać zaczęto. Akademia petersburska w r.
1661 wydała nader uczone dzieło p. t.: „Livi-
sche Grammatik nebst Sprachproben*. Pod
nazwą „„Livliinder' (po łacinie „„Livonus'') ro-
zumieją obecnie Niemcy mieszkańca Inflant tak

polskich jako i szwedzkich czyli gub. ryskiej,
bez względu na jego pochodzenie lub narodo-
wość. Z obszernej literatury traktującej o Li-
wach wymienimy tu tylko prace następujące:
1) W. Hillner: „Die Liven an der Nordkiiste
von Kurland', oddrukowane w „Bunges Ar-
chiv fiir die Geschichte Liv- Esth- und (ur-
land's*, t. V, str. 159—167 (Dorpat, 1847).
Ta sama praca ogłoszoną także została w „Bul-
letin de la classe des sciences historiques, phi-
losophiques et politiques de 1Acadómie Impe-
riale des sciences de St. Pótersbourg, t. III,
Ne 17, staraniem P. Koeppena. 2) Sjógren:
,„„Rapport sur son voyage en Livonie et en
(ourlande', ogłoszone w „Mólanges russes,
1852, II, p. 235 et sequentes. 3) Przytoczone
już wyżej znakomite dzieło przez Akademią
Petersburską wydane, a którego tytuł całko-
wity tu przytaczamy: „„Joh. Andreas Sjógren's
Livische (rrammatik nebst Sprachproben im
Auftrage der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften bearbeitet und mit einer historisch-
ethnographischen Einleitung versehen von Fer-
dinand Joh. Wiedemann*, Petersburg, 1861,
in 4-to maj., str. CIV i 480, a więc ogółem
str. 584. Po obszerniejsze szczegóły o Liwach
przedewszystkiem do tego ostatniego dzieła
czytelników odsyłamy. Gustaw Manteujfel.

Lixainen (niem.), ob. Zidkszany, pow. mo-
rąski.

Lixeiden (niem.), wś, pow. fyszhuski, st. p.
Pobethen.

Lixna, ob. Ziksna.

Lixten, niegdyś mały gród krzyżacki przy
ujściu Likśnienki do Dźwiny; dziś ani śladu po
nim nie zostało.

Liż, Zósz, niem. Zisch, folw., pow. Śremski,
u zbiegu Pogony z Obrą; 3 dm., 56 mk., nale-
ży do dom. Jawory.

Liza Nowa, wś szlach. i folw., pow. mazo-
wiecki, gm. Poświętne, par. Piekuty. Ma 16
dm., 131 mk., odl. od miasta powiatowego 17
w. Obszaru mr. 844 prętów 187. L. nie-
gdyś należała do jezuitów, po kasacie tego za-
konu przeszła na rzecz rządu, następnie stała
się własnością Józefa Kiesznowskiego, który,
po wycięciu lasów, sprzedał ziemię szlachcie
drobnej w r. 1871 i odtąd wieś powstała; fol-
wark zaś, jaki jest obecnie, był i poprze-
dnio. P. Łuk.
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Liza, rz., lewy dopływ Narwi w ziemi biel-
skiej, ob. Zissa.

Liza, szczyt w Karpatach lesistych, obok
Klimca, 1238 m. wys. Por. Lizia.

Lizak, os., pow. olkuski, gm. i par. Wol-
brom.

Lizak, niem. Zdschacken, podobno os. w pow.
ostródzkim. Zizakż wymienia Kętrzyńskiw po-
wiecie kościerskim; zapewne Zisakź (0b.).
Lizawy 1.) kol., pow. koniński, gm. Sławo-

szewek, par. Ślesin. Leży na płn. od Konina
odl. 18 w., od szosy konińsko-włocławskiej w.
1, ma powierzchni 108 mr.; ludności wyłącznie
niemieckiej 20; grunt szczerkowaty. 2.) L.,
wś ios., pow. stopnicki, gm. Drugnia, par.
Pierzchnica. J. Ch.

Liżbitz, ob. Zyżbica.
Lizdejki, wś, pow. suwalski, gm. Kada-

ryszki; odl. 25 w. od Suwałk, ma 48 dm., 180
mk. Nie zamieszczona ani w spisie z 1827 r.,
ani w Skorowidzu Zinberga.

Lizdy, wieś gminy oławskiej, pow. trocki,
4 okr. adm., 77 w. od Trok, 7 dm., 84 mk,,
z tego 28 katol., 6 żydów (1866).
_ Liże, wś i okolica, pow. rossieński, par. po-
Jurska.

Liżenki, wś w pow. nowogródzkim, przy
samej granicy pow. słonimskiego, w gminie ko-
szelewskiej; ma osad 13, miejscowość wzgór-
owata. Al. Jel.
Lizental, folwark poleski w pow. borysow-

skim, opodal jeziora domaszkiewiekiego i góry
Wyniosłej na 135 sążni nad powierzchnię mo-
rza, Al. Jel.

Lizenthof (niem.), nazwa dwóch folwarków
Ww Kurlandyi, pod Windawą i pod Libawą.

Lizia al. Ziziaberg (?), karczma koło Klim-
ca, na obszarze dworskim Smorze i Skole, pow.
stryjski.
Lizigożdź-Wólka, wś szlach. nad rz. Słu-

twią, pow. kutnowski, gm. Żychlin, par. Opo-
rów, dm. 7, mk. 105, ziemi ornej mr. 260, łąk
1 pastw. mr. 29. W 1827 r. 10 dm., 97
mieszk, W.

Lizki, wś w pow. rzeczyckim, nad rzeką
ledrec, w gminie rowieńsko-słobodzkiej, ma

Osacl 36, w miejscowości całkiem odludnej, po-
leskiej, | Al. Jel.

Liżnik, wś, pow. żytomirski, o 18 kil. od
mka Czerniachowa odległa, na zach. od rz.
rościanicy.

; Lizowszczyzna 1.) zaśc. szlach., pow. dzi-
pkt 3 okr. adm., o 14w. od Dzisny, 1 dm.,
mk. katol. 2.) Ł., zaśc. rząd. tamże, gminy

drzegrodzkiej, o 57 w. od Dzisny, 2 dm., 9 mk.
staroobrz, (1866). i

izwarta, rz., ob. Ziczwarta.
w Liżyki al. Zeżyki, dobra w pow. szawelskim,
k parafii staro-żagorskiej; część zaś majątku

parafii i gminie krupiewskiej. Majętność  
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ta kilkaset lat i w zeszłym wieku należała do
obszernych dóbr Stare-Zagory, Girkoncie, Kru-
pie it. d. zamożnej rodziny Umiastowskich.
R. 1745 po śmierci Karola z Klimonta Umia-
stowskiego, skarbnika księstwa żmujdzkiego,
nastąpiły działy familijne między Anną Ko-
ściuszkową, Anną Szkultynową i Kazimierzem
Umiastowskim, bratem ich; ten ostatni został
dziedzicem L. R. 1797 testamentem bezdzie-
tny Kazimierz Umiastowski zapisał dobra te
bratu ciotecznemu Adamowi Stankiewiczowi,
zrodzonemu 1734 z Zofii Umiastowskiej i An-
toniego Stankiewicza, skarbnika księstwa
żmujdzkiego. W 1798 dokumentem sprze-
dażnym ojca, syn Adama Ignacy, sędzia ziem-
ski szawelski, nabył dobra te, składające się
z folwarków: Rudowsie, Podorbie, Kościuszki,
Minki, Mecedy, a po żonie swej Annie baro-
nównie Berg folwark Małdeni nad granicą
kurlandzką został przyłączony; ogółem włók
było 167. Po darowaniu folwarku Rudowsie
synowicy swej Elwirze za Janem Stankiewi-
czem dla utrzymania dóbr w imieniu Stankie-
wiezów i po sprzedaniu Małdeń, Kościuszków,
Niemejksz, została dziedziczką jedyna córka
Emilia Leonowa Godlewska w 1848 roku, po-
siadając włók 107 ziemi (było wówczas). Leon
Godlewski, ojciec teraźniejszego dziedzica, w
1860 r. wymurował w folwarku Zukońciach
kościołek na miejscu spalonego w 1831 r. dre-
wnianego. Bulla Benedykta XIV w r. 1755
nadała pięć uroczystości temu kościołowi fi-
lialnemu żukonckiemu, należącemu w począ-

tkach tego stulecia do parafii szakinowskiej,
obecnie zaś do krupiewskiej. Budynki gospo-
darskie w samem fundum po większej części

wzniesione pracą Leona Godlewskiego; przez

ogród fruktowy, okalający w tarasach mie-
szkalne domostwo, płynie rzeka Sweta (po ło-
tewsku znaczy Święta), w której niegdyś
chrzeili się Łotysze. Rzeka ta z tego miejsca
coraz się powiększa i odznacza się obfitością
rybi raków. Jenerał wojsk polskich M, Stet-
kiewicz, który 16 czerwca 1794 roku walczył
pod Żagorami, czas jakiś obozował we dwo-
rze Liżykach. Po uwłaszczeniu włościan i:
działach familijnych pozostało w L. teraz 60
włók ziemi. Separowano od włościan 34 włó-
ki, w których: folwark Zukońci 7 włók ziemi
ornej i sianożęć z plodozmianem; folw. Mecedy
5 włók gospodarczych i 3 włóki lasu; folwark
Kazimirów 3 włóki i 3 włóki lasu; reszta zie-
mi 13 wł. należącej do dworu. O kilka wiorst
od L., około wsi uwłaszezonej Minki, folw.
Minki wł. 10 ziemi ornej i leśnej, gdzie też
jest wietrzny dobrze urządzony młyn liżycki.

W końcu o wiorst 19 od L. folw. i wś Po-

dorbi, gdzie również po uwłaszczeniu włościan

pozostało wł. 16 różnego gatunku ziemi. że

należą do 3-go ucząstku sądowego, znajdujące-
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go się w handlowem miasteczku Żagorach, od-
ległem o w. 10; jako też do 3 okręgu policyjne-
go w Janiszkagh, odległych o mil 5. Nieda-
leko dworu ciągnie się żwirówka z rozmaitych
stron do Mitawy i Rygi. Z otwarciem linii
mitawskiej drogi żelaznej ruch traktem tym
prawie ustał. Najbliższa o mil 4 od L. stacya
kolei zelaznej Behnen. Poczta listowa w Ża-
gorach. Obecnym właścicielem L. jest Józef
Gozdawa (rodlewski przez dokument  dzia-
łowy 1872 roku, prawem spadku po matce
qT 1854. J. Godl.

Liżyszki, zaśc. szlach., pow. wileński, 6
okr. adm., o 9 w. od Wilna, I dm., 18 mk. ka-
tol. (1866).

Lizzen (niem.), folw. dóbr Lehnen, pow.
hazenpocki, par. Amboten, w Kurlandyi.

Lnianek, niem. Zmiannek, dok. Elian, Ylwen,
Yluen, r. 1874 przezwane Sternbach, rycer. do-
bra, pow. świecki, w lesistej okolicy nad stru-
gą Mokrą, do Czarnej wody wpadającą. Ob-
szaru liczy ornej roli hekt. 616, łąk 79, pastw.
64, lasu 674, nieuż. 20, wody 26, ogółem hekt.
1481; bud. 20, dm. 12, katol. 97, ew. 100. Pa-
rafia Drzycim, szkoła Lniano, poczta Terespol.
W miejscu jest cegielnia, młyn wodny i go-
rzelnia. Dziedzic książę Dino - Tayllerand.
R. 1415 rozróżniają księgi krzyżackie: Ylwen
Uuwe, Nowe Lniano, zapewne nasz Lnianek, i
Elian al. Ylwen Alde, Stare Lniano, w którem
było włók włośc. 20, sołtys posiadał wolne 2,
od innych dawali po pół marki i po 2 kury; 4
wł. były tylko podówczas obsadzone.
Lnianka albo Zmżaniki, folw. w pow. nowo-

gródzkim, o w. 3 na południe od mczka Horo-
dyszcza, w okr. polic. horodyszczańskim, nad
rzeczułką wpadającą do Serwecza, dziedzictwo
Kalenkiewiczów; ma obszaru przeszło 582 mr.,
w glebie dobrej. | Al. Jel.

Lniano, niem. Znianno, trzy miejsce. w pow.
świeckim, opodal siebie położone; w pobliżu
jeziora, w okolicy lesistej. Parafia Drzycim,
szkoła Lniano, poczta Brunstplatz. 1) Z. szł.,
niem. Ad/. Zmianno, włośc. wś z L. król. liczy
obszaru mr. 3009; bud. 29, dm. 21, katol. 79,
ew. 41. 2) Z. król., niem. Kónigl. Lmianno, wś
do szlach. L., bud. 63, dm. 31, katol. 234, ew.
9. 3) Z.-lasek, niem. ZLmianno- Wdldchen, osada
do Zielonej góry (Griinberg). Ks. F.

Lniska, niem. Zllernitz, dok. Elnis, Elniz,
Bilnischez, Imisk, dwie miejscowości w pow.
grudziąskim. 1) Z.- Wielkie, niem. Gr. Ellernitz,
rycer. dobra, milę od Grudziądza, pół mili od
bitego traktu grudziąskiego, obejmują obszaru
ornej roli hekt. 332, łąk 13, nieuż. 8, ogółem
hekt. 858; bud. 13, dm. 6, katol. 123, ew. 26.
Parafia i poczta Grudziądz, szkoła Grabowiec.
Czysty dochód podług podatku gruntowego
podany urzędowo na 5677 m.; hodowla bydła
i owiec. Posiadacz Albert vom Alvensleben.  

Lni

L. należą do najstarszych osad ziemi chełmiń-
skiej. R. 1285 Jam z L. zachodzi jako świa-
dek. R. 1345 Mikołaj z L. uczynił fundacyą
dla grudziąskiego kościoła. Około r. 1400
czytamy w księdze krzyżackiej, że wieś ta po-
siadała wł. 20 i że posiadacz zobowiązany był
służyć konno w wojnie. R. 1414 Mikołaj
(Cunze) z L. podał straty swojej w wojnie
poniesionej, że mu konie i zbroję zabrali, ogó-
łem liczył sobie straty 200 mar., na co otrzy-
mał od krzyżaków wynagrodzenia 80) marek.
R. 1481 Barbara Wolfowa wdowa sprzedała
z dóbr swoich L. 6 włók za 50 mar. i inne 37/
włóki za 9 mrk. Wawrzyńcowi i Andrzejowi.
R. 1498 taż Barbara Wolf wraz z synami
swymi Januszem z Michałowa i Januszem Da-
mianem sprzedali dobra swoje L. 24 wł. obej-
mujące miastu Grudziądzowi za 320 mrk. R.
1514 wydało miasto 18 wł. w L. Wielkich na
czynsz gburom, lasek mały tamże będący (Wel-
tchen) dla siebie zatrzymując. Sołtys posiadał
wtedy wolne włóki 2 i trzeci fenig z sądów.
Od reszty 16 włók dawali osadnicy czynszu
po 2 mrk. ipo 2 kury; także odrabiali szar-
wark po 2 dni od włóki. Sołtys zaś zobowią-
zany był służyć miastu w wojnie na koniu
swoim. A jeśliby karczmę we wsi założyli,
czynszu by nam od niej dawali 17, marki.
Około połowy XVI w. szlachetny Jerzy Grel-
wald wytoczył proces miastu o połowę wsi L.,
do której rościł sobie prawa. Spór potrwał
długo i niemałe sumy kosztował miasto. Do-
piero przy końcu tegoż wieku zakończył się
z niekorzyścią dla Gelwalda. W tym czasie
jednak majątek znacznie podupadł. R. 1589
siedzieli już tylko we wsi dwaj gburzy: Jakób
Pawer i Drożdżak, każdy na 2 włókach. R.
1591 byli jeszcze gburzy: Bednarz, Maciek i
Maciołek, także każdy 2 wł. trzymając. Roku
1591 kupiło miasto sołectwo 2-włóczne za
300 mrk, i dobra te wydzierżawiono na czynsz.
R. 1612 wynosiła dzierżawa 1800 mrk. Wre-
szcie r. 1024 sprzedało miasto całą wieś Mi-
chałowi Trzeińskiemu, wice-wojew. chełmiń-
skiemu, za 12500 f. czyli 18750 mrk. Tenże
Michał Trzciński nabył r. 1615 dobra pobli-
skie Małe Lniska od Ludwika Kozłowskiego
za 2300 fi. Oprócz tego posiadała ta rodzina
dobra Dębieniec i Szczuplinek. R. 1705 Ber-
nard i Ignacy Trzeińscy, synowie Adama
Trzeińskiego, sędziego ziemskiego chełmińskie-
go, uczynili podział spadku rodzicielskiego po-
między siebie takim sposobem, że Bernard
wziął dobra ojcowskie Dębieniec z włókami
Wejherowemi czyli Czystem, Szczuplinek i
część w Lniskach; Ignacego zaś spłacił gotów-
ką. Po Bernardzie przejął te dobra jedyny
syn jego Adam Trzciński, który je znowu od-
dał r. 1768 synowi swemu Michałowi Trzciń-
skiemu, podkomorzemu koronnemu. Pobożna
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familia Trzeińskich od początku utrzymywała
prywatną kaplicę w L., o której tyle tylko
wiadomo, że w czasie wojen szwedzkich wiele
ucierpiała i w skutek tego rozebraną została
i przewiezioną do Tarpna przy Grudziądzu,
gdzie posłużyła za zakrystyą niewielkiego ko-
ścioła tamtejszego. Ob. Utracone kościoły
w dyec. chełmińskiej, str. 92; Frólich, Gesch.
des Kreises Graudenz, str. 69—370. 2.) L.-Ma-
łe, niem. Kl. Ellernitz, rycer. dobra, milę od
Grudziądza, obszaru liczy ornej roli hekt. 212,
łąk 2, wody 2, nieuż.5, ogółem hekt. 282;
bud. 17, dm. 6, katol. 87, ew. 9. Parafia Oko-
nin, szkoła Niewałd, poczta Grudziądz; wy-
przedaż karmnego bydła, skopów, świni. Po-
siądacz Klettner. Podług podatku gruntowe-
80 wynosi czysty dochód (Grundsteuerrein-
ertrag) 4041 m. O pierwszym początku i
założeniu tych dóbr niewiadomo. Jest atoli
pewnem, że istnieją od dawnych czasów. Oko-
ło r. 1400 donosi księga służb krzyżackich, że
właściciel tutejszy posiadał 17 wł. roli i zobo-
wiązany był służyć konno w wojnie. R. 1414
Piotruś i Ulryk z Małych Lnisk podają strat
poniesionych w wojnie z Polską 550 m.; wszy-
stek inwentarz im zabrano, budynki spalono;
krzyżacy wypłacili im wynagrodzenia za to
220 mrk. R. 1427 Paweł von Russdorf, mistrz
W. krzyżacki, zapisał Damianowi z L. jezioro
Piaseczno na użytek, sprzedawać jednak ryb
nie było mu wolno. Jak się zdaje, tenże Da-
mian z L. podpisał akt przymierza przeciwko
krzyżakom r. 1440. R. 1615 Ludwik Ko-
złowski sprzedał dobra swoje L.-Małe Micha-
łowi Trzcińskiemu, wice-wojew. chełmińskie-
mu, za 23000 f.; tenże Michał Trzciński odku-
pił potem w r. 1624 także L.-Wielkie od mia-
stą, Grudziądza za 12500 fi. Oprócz tego po-
siadała ta familia dobra Dębieniec i Szczupli-
nek, R. 1775 Felicyan Ostrowiecki, podstoli,
zastawił Małe-L. Piotrowi Chomse, kupcowi
z Grudziądza, za 25000 f. Podówczas należało
0 tej wsi włók ornych 10i mały 10-morgo-
Wy lasek. Nadto posiadały dobra prawo wol-
nego wywaru piwa i wódki, wolnych łowów,
sądownictwo nad poddanymi i rybitwę letnią
w jeziorze Piasecznie ku domowej potrzebie.
b. Frólich 1. e., str. 67—71. , Kś. F.

niska, niem. Zllernitz, szlach. dobra, pow.
Sdański, w uroczem położeniu, na bitym trak-
,.© gdańsko-kartuskim, nad Strzelniczką, która
u do strugi Raduni uchodzi, przy granicy
POW. kartuskiego, 317 npm.: stąd miły jest
Widok na wijącą się po żukowskiej dolinie

strugę Radunię, niemal do koła wzgórzami, la-
2 umajonemi, otoczonej. Z przeciwnej stro-R mna struga bezimienna z poza wzgórz stro-
A wartko stacza się ku Raduni. Obszaru

la zy roli ornej hekt. 187, łąk 54, pastw, 11,<u 3,50, nieuż, 9, ogółem hekt. 264.77„, dzie- 
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dzie Karol Hóne; katol. 78, ew. 10, dm.9. Pa-
rafia i poczta Żukowo, szkoła Lezno. Odle-
głość od Gdańska 2'/, mili. R. 1789 posiąda
L. Grabowski, kasztelanic elbląski, Według
Kś. Gapińskiego z Nawry wś ta zowie się
Strzelno. Ks F.

Lnisko, młyn nad jez. Gropłem, pow. słupe-
cki, gm. Skulska wieś, par. Skulsk, odl. od
Słupcy w. 48; dm. 1, mk. 10.

Lnisno, ob. Zisno, Liszno, Głuchów, Łaski,
Lib. ben., zowie je Znyszno, a wydawca, nie-
wiadomo dlaczego, objaśnia tę nazwę przez
Lśniewo.

Lo (dok.), ob. Zoe.
Lobbitz (niem.), ob. Zowice i Łowicz.
Lobchow, tak się zwała 1416 r. wś Lubie-

szowe, pow. kozielski,
Lobdau (niem.), ob. Zożdowo.
Lobdaw (dok.), ob. Zobdowo i Lubthal,
Lobdow (dok.), ob. Zobedau i Lobendau,
Lobdowo (niem.), ob. Zożdowo,
Lobeckshof (niem.), os. do Brętowa, pow.

gdański,
Lobedau (dok.), ob. Zobdowo.
Lobedau (niem.), 1372 r. ZLobdow, może

Zobdów, wś i dobra, pow. grotkowski, o 9 kil.
na płn. zach. od Odmachowa, par. Laszwitz;
91 bud., 94 dm., 585 mk. WŚ ma 80 osad,
3024 mr. ziemi. F, Ś.
Lobegast (niem.), ob. Zaubegast.
Lobellen (niem.), wś, pow. ragnecki, st. p.

Neu-Eggleningken.
Loben (dok.), ob. Zubnowy.

- Lobenaa (niem.), ob. Chwalczyce.
Lobendau (niem.), 1351 r. Zobdow, wś,

pow. złotogórsko-hajnowski na Szląsku, z ko-
ściołem paraf. ewang., składa się z wielu czę-
ści. F. 8.
Lobendorf (niem.), ob. Zobośice.
Lobenstein (niem.), ob. Zubsetyn, Łabszty-

nek i Uwalno.
Lobesz, niem. Zobes 1.) wś, pow. pleszew-

ski, 20 dm., 201 mk., wszyscy katol., 68 analf.
Najbliższa poczta i gość. w Górze, st. kol. żel.
w Jarocinie. 2.) £., fólw. tamże, 4 dm., 90
mk., należy do dom. i gm. Góry. M. St.

Lobetinz (niem,), 1221 r. Zovetice, 1261
Lobetincz, 1358 Towenticz, 1361 ZLowinticz, wś,
pow. nowotarski na Szląsku, parafia Radax-
dorf. PF. 8.
Lobetow (dok.), ob. Zubtkal.
Lobice, ob. Zowicz.
Lobinnen (niem.), folw., pow. piłkalski, st.

p. Pilkały.
Lobitten (niem.), wś, pow. królewiecki, st.

p. Liska-Schaaken.
Lobitz (niem.), ob. Zowicz.
Lobkowitz (niem.), ob. Zowkowice.
Lobiow (dok.), ob. Zublewo.
Lobnie (dok.), ob. Zął:, pow. lubawski,
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Lobnitz (niem.), pow. bielski na Szląsku,
ob. Wapienica,
Lobris (niem.), 1390 r. Zowbrus, wś, pow.

Jaworski na Szląsku, par. Profen, ma kościół
filialny, zamek piękny i ogród. 0
Lobsentz (niem.), ob. Zodżenica.
Lobsztynek, właściwie Żabsztynek (ob.),

pow. ostródzki.
Lobtau, Zobtaw (dok.), ob. Zubtkal,
Locarsowicze (dok.), ob. Zdckerwitz.
Loch, potok górski, wypływa w Magórze

spiskiej, w obr. gm. Hanuszowiec (ob.), w hr.
spiskiem (Węgry), płynie na północny wschód
i po 2 kil. biegu wpada do Kowniny z lewego
brzegu. Br. G.
Lochau (niem.), ob. Zochowo.
Lochstaedt (niem.), dobra i leśnietwo, pow.

fyszhuski, st. p. Pillawa. I. niegdyś zwano
Witłandsort, Są dotąd ruiny zamku krzyża-
ckiego. W kaplicy zamku tryptyk ze zrujno-
wanej pod Tenkitami kaplicy św. Wojciecha.
Pod L. dawniej było połączenie zatoki Świeżej
z Baltykiem, zamulone prawdopodobnie koło
połowy XV w. Por. Fyszhuza i Tenkity.

Lochy, wzgórze 234 m. wys. w płn. zach.
stronie Smarzowa, pow. brodzki.

Locina, ob. Zocina,
Łockau (niem.), wś, pow. reszelski, st. p.

Jeziorany; dawniej zwała się Tłoków. Niemcy
pojawili się tu dopiero r. 1319.
Locken (niem.), ob. Obozini Zukta.
Lockmer, Zockman (dok.), ob. Zuemir.
Lockszillen (niem.), ;wś, pow. wystrucki,

st. p. Griinheide,
Loczany, ob. Zec.
Lodehnen (niem.), folw. nad rz. Dzierzgoń

(ob.), pow. morąski, st. p. Dzierzgoń.
Lodenau (niem.), wś, pow. rozbórski, nad

Nisą łużycką, par. ew. Rozbórek,
Lodenice, niem. Zodnitz, wś z przys. Tabor,

pow. opawski na Szląsku austr., ma 700 mk.
i szkołę ludową.

Lodewigesdorfi (dok.), ob. Zudewigsdorf.
Lodewigoffczyken (dok.), ob. Zodygowo,
Lodeynen (niem.), ob. Zodeknen.
Lodigowen (niem.), ob. Zodygowo.
Lodniki, wś rządowa, pow. dzisieński, o 63

w. od Dzisny, 1 okr. adm., 8 dm., 50 mk. pra-
wosł. (1866).

Lodnitz (niem.), ob. Zodenice,
Lodomerya, por. Galicya.
Lodomiria (łac.), m., ob. Włodzimierz wo-

łyński.
Lodowe płeso, staw tatrzański, ob. Za-

marzły staw.
Lodowy, niem. Zistaler-Spitze, węg. Jdgvólgyi

csucs, szczyt w głównym grzbiecie Tatr, w hr.
spiskiem (Węgry). Od południa łączy się
z Jaworowymi Sadami i Pośrednią Granią, od
północy przytyka do Baranich Rogów, ubocz-  
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nemi zaś ramionanu schodzi od zach. w dolinę
Jaworową, od wsch. ku Pięciu Śtawom wę-
gierskim, gdzie w zaułkach przechowują się
płaty śniegu zlodowaciałego, od których po-
chodzi nazwa tej góry. Szezyt ten zwrócony
ku Polsce mało jest widocznym z węgierskiej
strony, dla tego też na wierch jego, za przy-
kładem Staszyca, który r. 1805 pierwszy sta-
nął z ludzi na nim, tylko Polacy się wdzie-
rali; dopiero r. 1876 z węgierskiej strony po-
częto go zwiedzać. Wycieczka z Zakopanego
na L. trwa trzy dni. Wierzchołek L. jest ma-
ły, z pośród głazów sterczy żerdka jako mier-
niczy znak, w około którego pomieścić się mo-
że do 12 osób. Oryginalny jest widok z L.
na Łomnicę, Durny Wierch, Baranie Rogi, Po-
średnią Grań i dolinę Pięciu Stawów węgier-

skich, które się czernią, gdyby czarne oczka, na
szarej powierzchni skał. Ku południowi zaj-
muje uwagę Sławkowski szczyt, Staroleśna,
stawy tej doliny i nader imponujący stąd
Gierlach czyli Garłuch; od zachodu za Wysoką
Mięguszowieckie Rysy i aż po Rohacze bujać
może oko, gdy pogoda sprzyja. Wzniesienie:
2495 m. (Schubert), 2580 m. (Blasius), 2595
m. (Greiner), 2631 m. (Fuchs), 2621 m. (Pauli-
ny, Loschan), 2628 m. (Kolbenheyer), 2629
m. (szt, gen.). Przełęcz na południe Lodowe-
go wznosi się 2354.4 m. (Fuchs) npm. Pod
Lodowym na stronie północno-zachodniej roz-
pościera się lodowiec 2183 m. (Fuchs), drugi
na stronie wschodniej w dolinie Zimnowódz-
kiej (Klein Kolbach), 2173.6 m. (Fuchs) npm.
O tych pisze Wahlenberg: „Ab Eistalerspitze
versus Fiinfsee descendunt verae glacies (Glet-
scher), quarum massa ad oram inferiorem valde
disrupta est et valleculas sie dictas die vorde-
ren Fistiler replet. Ad alterum septentrionale
latus iugi alpini, etiam imfra idem Kistaler-
spitze, descendunt aliae glacies minores, valle-
culas die hinteren Eistaler dictas oceupantes*
(str. 58). Br. G.
Lodoyci villa (dok.), ob. Zudwigsdorf.
Lods (dok.), ob. Zoza.
Lodwici uilla (dok.), ob. Zudewigsdorf.
Lodwigisdorff, Zodwigsdorj (dok.), ob. Zu-

dwigsdorf.
Lodwigowen (dok.), ob. Zodygowo.
Ledy, zaśc. pryw., pow. dzisieński, o 51 w.

od Dzisny, | okr. adm., 1 dm., 11 mk. katol.
(1866). |
Lodyszki (?), ob. Ześnictwo.
ILioe (dok.), ob. Zohe, pow. trzebnicki.
Loe (niem.), rz., ob. Ślęza.
Loebardt-Nausseeden (niem.), wś, pow.

kłajpedzki, st. p. Dawillen.
Loebarten-Peter (niem.), wś, pow. kłaj-

pedzki, st. p. Karlsberg,
Loebau (niem.), ob. Chwałaboga.
Loebau Kimi) ob. Lubawa i Lubtj.



Loe

Loeben (dok.), ob. Zubiankż,
Loeben (niem.), attyn. do wsi Kiipper, pow.

lubański.
Lóbenicht (niem.), ob. Królewiec.
Loebenslust (niem.), attyn. do wsi Ober-

Lichtenau, pow. lubański.
Loebensmueh (niem.), folw. do dóbr Men-

gelsdorf, pow. zgorzelicki,
Loebenthal al. Zoewenthał

gołdapski, st. p. Grabowo.
Loebertshoff (niem.), dobra, pow. labiew-

ski, st. p. Seith.
Loebgallien (niem.), domena, powpiłkalski,

st. p. Rautenberg.
Loebkallen al. Zoebtuballen

piłkalski, st. p. Malwiszki.
Loeblau (niem.), ob. Zublewo. |
Loeblauken (niem.) 1.) wś, pow. wystrucki,

st. p. Berschkallen. 2.) Ł., wś, pow. piłkal-
ski, st. p. Lasdehnen.
Loebtuballen (niem.), ob. Zoebkallen.
Loebz (niem.), ob. Zebcz, Zebcz.
Loeckeroth (niem.), wś, pow. nizinny, st.

p. Inse,
Loeckmann-See (niem.), ob. Zukamiei Tue-

mir.
Loecknik (niem.), wś i dobra, pow. gier-

dawski, st. p. Nordenburg.
'Loecknitz (niem.), ob. Zęczna.
Lócse (niem.), ob. Zewocza.
Loedenhaeuser (niem.), kol. do wsi Roth-

lach, pow. bolesławski.
Loeffelkrautsee, nazwa niemiecka stawu

tatrzańskiego, ob. Warzęchowy Staw.
Loelken (niem.), dobra, pow. pruskoiław-

ski, st. p. Iława Pruska.
Loellekraggen (niem.), wś, pow. kłajpedz-

ki, st. p. Kłajpeda.
Loellen (niem.), wś i dobra, pow. kłajpedz-

ki, st. p. Kłajpeda.
Loemischau (niem.), ob. Zemtszow.

„ Loenhoefen (niem.), wś, pow. świętosie-
ierski, st. p. Bladiau.
Loenkendorf (niem.), wś, pow. gierdawski,

st. p. Kl.-Gnie.
Loepacken (niem.),

ski, st. p. Lasdeny.
Loepen (niem.), wś, pow. morąski, st. p.
elchenbach. |
Loepkarten (niem.), al. Skardupoenen, wś,

Pow. gąbiński, st. p. Niebudszen.
oeptuballen (niem.), al. Plicken, wś, pow.stołupiański, st. p. Stołupiany.

Loeschney (niem.), ob. Zisnej,
Loeslau (niem.), właśc. Lostau, ob. Wło-

słowo,

Loesłau, Leslaw (niem.), ob. Wodzisław.
0esse (dok.), ob. 71008, pow. żegański.
oesser Berg (niem.), ob. Kieżmarek,
oeszno (niem.), ob. Zeszno.

(niem.), wś, pow.

(niem.), wś, pow.

os, leśna, pow. piłkal- 
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Loethen (niem.), dobra, pow. morąski, st.
p. Miswalde.

Loetnitz (niem.), ob. Zaedtatte.
Loetzen (niem.), ob. Zec.
Lótzen-Althof (niem.) 1.) Stary Dwór, pow.

lecki, majątek prywatny na terytoryun mia-
sta Lecu położony, od którego jest tylko 2 kil.
odległy; st. p. i kol. żel. Lec. Obszar ziemi
wynosi 233.78 ha.; mianowicie 32.39 ha. roli
orn. i ogr., 12.14 łąk, 177.51 pastw., 3.00
nieuż., 8.74 wody; czysty dochód z gruntu
szacują na 476 mrk. 2.) L.-Altkof (niem.),
pow. lecki, tak nazywają teraz urzędowo twier-
dzę Boyen. Kś. Fr.

Lótzener Waldbude (niem.), leśnictwo
w boru do m. Lecu należące, pow. lecki, leży
niedaleko jez. gołdapskiego. !
Loewen (niem.), miasto (już r. 1388 prawa

miejskie miało), pow. brzeski na Szląsku, nad
Nissą, ma 2057 mk. trudniących się rolni-
ctwem, kościół katol. paraf., 5 jarmarków dwu-
dniowych i st. dr. żel. z Katowie do Wrocła-
wia, 056 kil, od Wrocławia, Par. L. dek.
brzeskiego w r. 1869 liczyła 1059 katol,, 4650
ewang., 41 izr, F. 8.
Loewenberg (niem.), miasto na Szląsku,

ob. Zwów.
Loewenberg

st, p. Mehlauken,
Loewenhagen (niem.), wś i st. dr. żel,

pow. królewiecki,
Loewenkrug (niem.), al. Zauenkrug (ob.).
Loewenkuppe (niem.), góra w Sudetach

austryacko-szląskich, 1040 m, npm, wys. Po
polsku Zwż czubałek,
Loewenstein (niem.), wś, pow. gierdawski,

st. p. Dietrichsdorf,
Loewenstein (niem.), 1282 r. ZLewensten

civitas, 1288 Lewnstein, 1358 Lebynstein, wś,
pow. ząbkowicki, par, Peterwitz, ma kościół
filialny, F, 8.

Loewensteinberg (niem.), ob. Karpaty, t.
III, str. 857. |
Loewenthał (niem.) 1.) os, do Lauenthal,

pow. gdański, nad jez, Zaspą, o pół mili na
płn. od Gdańska. 2.) L., ob. Zewentkal. 3.)
L., wś, pow. labiewski, st, p. Mehlauken,
Loewentin (niem.), ob. Zewientyn,
Loewitz (niem.), al. Zewite, wś i dobra,

pow. głupczycki; por. Zowice,
Loewkabuda al. Zoewkowen (niem.), pow.

gołdapski, ob, Lewkowo,
Lofalu (węg.), ob. Kobyle i Kobule,
Loffkowitz (niem.), ob. Zowkowice.
Loga (niem.), ob. Zakow.
Logau (niem.), r, 1374 Logow, wś, pow. lu-

bański, par. Berthelsdorf. i
Logdau (niem,), ob, Zobdowo.
Logendorf (niem.), tak 1222 r. przezwane

Mgowo (ob.).

(niem.), wś, pow. labiewski,
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Loggow (niem.), ob. Zojewo.
Logisch (niem.) 1430 r. Zogusch, dwie

wsie, pow. głogowski, We wsi Qrross-L. jest
kościół paraf, katol. dE s3.

Logischen (niem.), wś, pow. górski, par,
Kraschen.
Logow (dok,), ob. Zogau i Lohe.
Logtowe (niem.), ob. Zoktowo.
Logusch (dok.), ob, Zogźsch,
Lohberg (niem.), wś, pow. pasłęcki, st, p.

Młynary. !
Lohe (niem.) 1.) wś na lew. brzegu Odry,

1209i1360 r. zwana Zaa, 1292 Za, 1841
Schwartzhorn, Blesow i Lahe a 1845 Lo, pow.
wrocławski, par. Oltaschin, 2.) L., część wsi
Stróży, pow. trzebnicki, F, Ś,
Lohe (niem), rz., ob. Ślęza.
Loheden (niem.), os., pow. nizinny, st. p.

Gr.-Friedrichsdorf.
Lobhecken (niem.), leśnictwo, pow. Śrem-

ski, ob. Brzednia.
Lohmuehie (niem.), młyn wodny do wsi

Brieg, pow. głogowski.
Lohna (niem.), ob. Zanów, Zona, ony.
Lehnau (niem.), pow. kozielski, ob. Zonów.
Lohnest (niem.), rz., ob. Zonast.
Lohnia (niem.), ob. Zonia, pow. toszecko-

gliwicki,
'Lohnig (niem.), 1371 r. Zawenik, folw. do

wsi Dromsdorf, pow. strzygłowski,
Lohnitz (niem.), ob. Zonice.
Loho (weęg.), ob. Zochowo,
Lohrschz (dok.), ob. Zauersitz.
Lohsa (niem,), ob. Zaz.
Lojasy, grupa chat, młyn i tracz w obrębie
iny Poronina, pow. nowotarski,
Loiben (dok.), ob. Zubawa.
Loischwitz (niem.), dawniej Ułoischwitz,

wś, pow. oleśnicki, par. Lossen.
Loje, pow. łecki, ob. Zoje.
Lokaj, ob. Zakaj,
Lokaj, Zażaj, os., ob. Kościelec, t, LV, 446.
Lokajcie, wś ifolw., pow. władysławow-

ski, gm, Dobrowola, par. Sapieżyszki; odl. 47
w,od Władysławowa, 5w. od rz, Niemna,
Posiada urząd gminny, szkołę początkową, sąd
gm. okr. IV. W 1827 r. były tu dwie miej-
scowości: Lokajcie i IL.-ława, obie rządowe; L.
miały 12 dm, i 186 mk.; L.-ława 44 dm, i 455
mk.; obecnie jest tylko jedna wielka wieś, ma-
jąca 107 dm. i 995 mk. Młyn wodny. Folw.
L. ma 201 mr, ziemi. Ob. Dobrowola.

Lokca, Zokcza, ob. Zokcza.
Lokehnen (niem.), pow. świętosiekierski:

a) debra ryce., st, p. Wolitnik; b) os, leśna, st,
p. Zinten; e) cegielnia, st. p. Bladiau,
Lokman, jez., ob. Luemir, Charzykowskie

jez, i Zukamie.
Lokna (dok.), zapewne przekręcona nazwa

zam, Zączne 1.t. p., nazywało się kiedyś je-  
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zioro w pow. świeckim, w granicach miasta
Nowego leżące, R, 13/5 Winryk von Knip-
rode, mistrz w. krzyżacki, zapisał to jezioro na
użytek miasta, Obecnie L. jezioro pod tą na-
zwą nie jest znane, Ob. Wegner, (resch. des
Kreises Schwetz (Ein pommer. Herzogthum),
str. 102. Kś. F.
Lokzinken (niem.), os. w pow. człuchow-

skim według Kętrzyńskiego. W skorowidzach
urzędowych niewymieniona, Kś. F.
Lolidimmen (niem.), wś, pow. gąbiński, st.

p. Sodehnen.
Lolin, folw., pow. pińczowski, gm. Dobie-

sławice, par. Kazimierza Wielka.
Lolin i Niagryn (po rusku ZLołyn, Niahryn),

wsie w pow. dolińskim, 12 kil. na płd. płd,
zach, od sądu pow. w Dolinie, tuż na płd, od
urzędu poczt. w Wełdzirzu, Obszar przez te
wsie zajęty ciągnie się pasem 3 do 9 kil. sze-
rokim aż do granicy węgierskiej, oddalonej od
płn. krawędzi wsi o 82 kil. w linii prostej i le-
ży między 48” 34! a 48! 58/ 80” płn. szer.,
a m. 41% 25! i 41?” 89'/ wsch, dłg, od F. Na
zach. leży Wyszków, na płn. zach. Wełdzirz,.
na płn, wsch, Grabów, na wsch, Ilemnia i Pe-
rehińsko, na płd, zach. Węgry. W płd. stro-
nie obszaru nastaje na płn. stoku granicznej
Kruhłej Młaki (1261 m. wys.) Swiea i płynie
wzdłuż zach. granicy zrazu na płn. płn. zach.,
potem na płn., w końcu na płn. wsch. i wcho-
dzi do Wełdzirza. Do Swicy płynie przewa-
Żna część wód z płd. obszaru i prawie wszyst-
kie wody z płn. części obszaru, Zmnaczniejsze

między temi potokami są od płd. ku płn.: $0-
łotwina, Tysowiec, Prawicz, Łukowiec, Soko-
łowiec, Szandrowiec, Jasienowiec, Niagryn.
Wody z płd, krańcu obszaru i z części płd.
zach, płyną do Łomnicy za pośrednictwem Mo-
łody, nastającej na wsch, stoku granicznej
Strungi (1180 m.). Mołoda płynie zrazu na
wsch., potem na płn. wsch. pod nazwą Piska-
wy, a przyjmuje w obrębie wsi ze znaczniej-
szych dopływów od praw. brzegu Ruską rzekę
i Czarną Rzeczkę, zwaną w dalszym biegu Ha-
nińcem (ob.), a z lew, brzegu Heczę (ob.), Do
Mołody wpadają jeszcze po za obrębem L., na-
stające tutaj: Mszana, płynąca na płd. wsch,
wzdłuż granicy i jej dopływ od praw. brzegu
Mszanka, płynący na płn. wsch. zrazu w obrę-
bie wsi a potem wzdłuż jej granicy. Z płn.
wsch. krawędzi obszaru nakoniec płynie kilka
małych potoków na wsch. do Ilemki, Dział
wód między dopływami Swicy a Łomnicy two-
rzą: Kruhła Młaka, Hyczowa (1277 m.), Soło-
twina (1355 m.), Szywana (1650 m.), Ukiernia
(1622 m.), szczyt Jajce (1683 m. wys.), Podni-
szan (1180 m.), Grorgan Ilemski (1589 m.). Na
praw. brzegu Świcy wznoszą się od płd. ku
płn.: Las Czornyj Horb ze szczytem 1134 m.
wys, między Swicą a Sołotwiną; las Sołotwi-
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ńa na praw. brzegu potoku t. n.; na płn, od
niego aż do pot. Prawicza rozgałęziona grupa
górska Jajce (ob.), ze szezytem Wielki Lisak
(14382 m.); na praw. brzegu Prawicza las „Na
Wełykim Prawyczu,* a na płn, od niego roz-
gałęziona grupa górska, sięgająca aż do pot.
Łukowca, ze szczytami: Pustaszok (1427 m.),
Zurapel pusty (1318 m.), Kamionka (1022 m.),
Petrykalny (1037). Między Łukowcem a 80-
kołowcem wznosi się Sokołów do 927 m., a na
płn. zach. od niego leżą lasy: Osobniak (866
m.) i Jesionów (870 m.). Między Szandrowcem
a Niagrynem wznoszą się: Niagryn (1191 m.),
a na płn, zach. od niego Niagra (929 m.). Stąd
począwszy opada obszar coraz bardziej (Zdygu-
nowe 862 m., Kościów werch, Lolin 679 m.)
aż do 631 m. w płn, stronie, W płd, krańcu
obszaru wznoszą się na granicy węgierskiej
idąc od Kruhłej Młaki na płd.: Strunga (1180
m.), Bołośniak (1138 m.), Bisowaty dił (1288
m.); na lew. brzegu Mołody: Perechrestje i Hy-
czowa; na praw. brzegu Mołody: Szeroki Werch
i Haninec; między Mszaną a Mszanką, nakoniec
Jajce z Szywaną (1430 m.). Cały obszar po-
krywają lasy, na wyższych grzbietach gór le-
żą połoniny, najwyższe szczyty wznoszą się
jako nagie skały. Orne pola leżą głównie
w płn, stronie obszaru. Zabudowania L. leżą
w stronie płn., a na płd. od nich, nad Niagry-
nem, zabudowania Niagryna. Własn, więk.
ma roli orn, 17, łąk i ogr. 77, pastw. 517, lasu
80671 mr.; własn. mniej, roli orn. 640, łąk i
ogr. 1180, pastw. 1581, lasu 8 mr, W r. 1880
było 694 mk, w Lolinie a 300 w Niagrynie
(obrz. gr.-katol, z wyjątkiem 3 obrz. rzym.-
katol, w L., a 61 w Niagrynie), Par. rzym.-
katol, w Wełdzirzu; gr.-katol. w Lolinie, dek.
perehiński, archidyec. lwowska, Do parafii
należy także Maksymówka, Cerkwie są dwie:
w L.iN. W Tolinie jest także szkoła jednokl.
niezorganizowana, Lu. Dz.

Lołpa, wieś, pow. rówieński, wchodziła
w skład klucza niewierkowskiego,

Lom... por. Zom....
Lom (dok.), ob, Zom.
Lome (dok,), ob. Zom.
Lomen (dok.), ob. Zom.
Lommatsch (niem.), Głomacz, ob. Zomacz.
Lomna, ob, Zomna.
Lomnau (niem.), dobra, pow, niborski, st. p.

Muszaki,

Lomnitz (niem.), ob, Zomnica,

Lomnitz (niem.) 1.) r. 1348 Zomniez, dwie
Wsle, pow. bystrzycki, z kościołem katol. pa-
raf, 2). wś, pow. walbrzyski, par. Donne-
AL"B) Lo 43G0:E, I,ompnicz, wś, pow. jele-
uiogórski, ma dwa kościoły paraf. katol, i
owang., bogate łomy feldspatu i kopalnie torfu.
4.) L., wś, pow. zgorzelicki, par. Jauernik,  
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Lomnitzbach (niem.), Zomnica, dopływ Licz-
warty) w pow. olesińskim,
Lomp (niem.) 1.) wś, pow. pasłęcki, st. p.

Groettchendorf. 2.) L., dobra, pow. morąski,
st. p. Libsztat. 3.) ., folw., pow. frydlądzki,
st. p. Sehoenbruch.
Lompnica, ob. Zempno.
Lomske (niem.), ob. Zomsk (łaż.).
Lonast, Zoknest (niem.), lewy dopływ

Wielkiej Lrby, dopływu morza Baltyckiego.
Loncken (niem.), ob. Ząki.
Lonckenermiihi (niem.), 0s., pow. człu-

chowski, ob. Zącki młyn.
Lonczek (niem.), ob. Zączek i Łążek.
Lonczka, ob. Zączka.
Lonczke (niem.), ob. Zączka,
Loncznik (niem.), ob. Zącznik,
Lonczyn (niem.), ob. Zączyn i Zążyn.
Londyn, zaśc. szlach. nad rz. Wilią, pow.

wileński, I okr. adm. o 21 w. od Wilna, 1
dm., 4 mk. katol. (1866).
Londzek (niem.), wś, pow. lubawski, ob.

Łążek.

Londzin (niem.), ob. Zqżyn.
Long (niem.), ob. Zeęg.
Longa uilla, tak się zwała 1263 r. wś Lan-

gendorf, pow. nisański.
Longawa, rz., tak zowią też rzeczkę Troję,

prawy dopływ Cynny.
Longh (węg.), ob. Zużany.
Longinówka, kol. włośc., nad rz. Liciążą,

pow. piotrkowski, gm. Krzyżanów, par. Mile-
jów. Ma 54 dm., 495 mk., 1139 mr. ziemi,
w tem ornej 997 mr. Br. Ch.
Longinówka, przys. Siekierczyna w pow.

horodeńskim. W początku r. 1876 odkryto
tutaj kamieniołom, położony tuż nad samym
Dniestrem a obfitujący w wapień, powierzcho-
wnie zupełnie do kamienia litograficznego po-
dobny. Chemiczny rozbiór tego kamienia po-
dał dr. Wąsowicz w Kosmosie, Lwów, 1881,
t. VI, str. 202. Lu. Dz.
Longkorn (dok.), ob. Ząkorz.
Longalec, potok górski, wytryska ze źródeł

leśnych w północno-zachodnim obszarze gm.
Mołdawicy ruskiej, w pow. kimpoluńskim,
płynie na północny wschód leśnym parowem
i po przeszło 5 kil. biegu uchodzi do Mołdawi-
cy, dopływu Mołdawy, z praw. brzegu, w po-
wyższej wsi. Br. G.
Longas pons, tak się zwała 1390 r. wś

Langenbriick, pow. prądnieki, |
Lonia, ob. Zonia.
Loniak, ob. Zoniak,
Lonitz (niem.), pow. rybnicki, ob. Zonice.
Lonk (niem.), ob. Ząki, Łąkie.
Lonkau (niem.), pow. pszczyński, ob. Ząka,
Lonke (niem.), ob. Kurzebiela.
Lonken (niem.), ob. Ząki, pow. -kościerski

i bytowski, ł
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Lonker (dok.), ob. Ziąkorz.
'Lonki (niem.), wś, pow. kartuski, ob, Ząki.
Lonkorreck (niem.), ob Zqkorek,
Lonkors, Zonkorsz (niem.), ob. Ząkorz.
Lonky, niem. Wiese, ob. Ząbki,
Lonormujża (łotew.), ob. Eleonorkof.
Lonorwils (łotew.), ob. Eleonorwi.
Lonów, właśc. Zonów (ob.), pow. kozielski.

',Lonschek (niem.), dobra, pow. starogrodz-
ki, ob. Zążek.
Lonschin (niem.), ob. Zączyn.
Lonschken (niem.), ob. Zączkć,
Lonsk (niem.), ob. Zączki i Łążek,
Lonskipiec (niem.), ob. Ząskie piece.
Lonszin (niem.), ob. Zążyn.
Lonszinek (niem.), ob. Zążynek.
Lontschnig (niem.), ob. Zącznik.
Lontzki (niem.), ob. Zączki.
Lonzek -(niem.), ob. Zążek.
Lonzig (niem.), ob. Zączyk,
Lonzyn (dok.), ob. Ząażyn.
Lonzynek (niem.), ob, Łążynek.
Looken (niem.), wś, pow. gołdapski, st. p.

Kiauten,
Loos (niem.) 1.) wś, pow. zielonogórski na

Szląsku, par. Milzig, ma kościół katol. fl. 2.)
L., wś, pow. żegański, par. Eisenberg,
Loosen (niem.), ob. Zoża.-
Looskeim (niem.), wś, pow. gierdawski, st.

p. Dietrichsdorf.
Loeswitz (niem.), wś, pow. bolesławski na

Szląsku, par. Bolesław,
Lootsenhaus (niem.), mała włość, pow. el-

bląski, przy ujściu rz. Elbląg do zat. Swieżej;
o milę od Elbląga; dm. |, mk. 6, gmina Boll-
wcrk, Kś,F.
Lopatken (niem.), ob, Zopaiki,
ILopcza, węg. Zipcse, ob. Lupcza.
Lopenicz, Loppennica (dok.), ob. Laubnite.
Lepinno (niem.), ob. Zopienno.
Lopittken (niem.), dobra ryc., pow. morą-

ski, st, p. Zalewo,
Lopkeim (niem.), ob. Zopkojny.
Loppinnen (niem.), wś, pow. darkiemski,

st. p. Sodehnen,
Lopsienen (niem.),

st. p. St.-Lorenz.
Lopuchow, ob. Zopuchów.
Lopuschna (niem.), ob, Zopuszna.
Lorankwitz (niem.), 1360 r. Rulantwicz,

1388 i 1425 Rolantowitz, wś, pow. wrocławski,
par. Gross-Tinz,
Lorcin 1.) pow. pułtuski, gm. i par. Na-

sielsk. 2.) ., ob. Krasówka.
Lorek, Lorko, imię własne, to samo eo Wa-wrzyniec.

Lorek al. Gozdeckie, dwór, pow. sieradzki,
gm. i par. Brzeźnio; odl. 11 w, od Sieradza, ma
s dm., 36 mk.

dobra, pow. fyszhuski, 
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Lorek, młyn wodny
raciborski.

Lorencindorff (dok.), ob. Wawrzęcice.
Lorenczendori! (dok.), ob. Lorenzdorf i

Lorzendorf,
Lorenki, kol. i folw., pow. łęczycki, gm.

Rogóźno, par. Gieczno; odl. od Łęczycy w. 21;
kol, dm. 13, mk, 22; folw. dm. 2, mk, 20. Por.
Gieczno.
Lorenz (niem.), Zorene, 0s., pow. kościerski,

ob. Wawrzyniec.

Lorenz (Sanct-) (niem,), wś, pow. fyszhuski,
ma stącyą pocztową.
Lorenzberg (niem.), góra,

ob. Góra św. Wawrzyńca,
Lorenzberg (niem.), wś, pow. strzeliński

na Szląsku, par. Hohen-Gierschdorf, ma ko-
ściół paraf, ewang.
Lorenzdorf (niem) 1.) al. Lorzendorf, 1233r. Laurentii villa, 1390 Lorenczendorf, wś i

mko, pow. bolesławski na Szląsku, par. Bir-
kenbriick, miała kościół fil. do r. 1767. Odby-
wają się tu trzy Jarmarki, jest gisernia i ema-
liernia. 2.) L., por. Woskowice. 3); hs; 1.
Lorke, kol, do Ligoty polskiej, pow. oleśnicki.

Loret, zaśc., pow. dzisieński, o 81 w. od
Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 5 mieszk. katol.
(1866).

Lorki, niem. Zorken (u Kętrzyńskiego Kelle-
rode, niewiadomo czy słusznie, bo Kellerode
jest przezwa Gruchacza), trzy miejscowości
W pow. lubawskim, nad strugą Welem, w oko-
licy lesistej: a) os., 517 mr. obszaru, dm. 27,katol, ]43. Parafia Grodziczno, szkoła Wólka,
poczta Lubawa; b) folw., 1248 mr. obszaru,
bud. 12, dm. 10, katol. 34, ew. 10. Reszta
jak wyżej; e) os., 708 mr. obszaru, 19 bud.,
8 dm., 51 katol, Parafia Grodziczno, szkoła
Wólka, poczta Kiełpin. Kś. F.
Lorupemajża (łotew.), ob. Kronenberg.
Lorzendorf (niem.) 1.) ob. Wawrzęcice

pow. olawski. 2.) £Ł., ob. Wawrzyńcowskie,
pow. olesiński. 8.) Ł., 1360 r. Zaurencii villa,
wś, pow. nowotarski, par. Gr.-Peterwitz; ma
kościół fil. 4.) IL., por. Lorenzdorf

Los, 0s., pow. kalwaryjski, gm. Janów, par.
Ludwinów; odl. 5 w. od Kalwaryi, ma 1 dm.,
7 mieszk.
Losa (niem.), ob. Chełmża.
Losanngk (dok.), ob. Peterwitz, pow, nowo-

tarski na Szląsku.
Losbuda, karczma we wsi Giemlice (ob.).
Losburg (niem.), ob, Włościbórz i Włości-

borek,
Loschen (niem.), ob, Zosie.
Loschkeim (niem.), dobra, pow. frydlądz-

ki, st. p. Schoenbruch.
Loschmirs (dok.), ob. Plusznica, pow. wiel-

kostrzelecki,

do wsi $yryn, pow.

pow. chełmiński,
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Lościbórz, niem. Zossburg, dobra, pow. zło-
towski, ob, Włościbórz.
Losendorf (niem.), wś włośc., pow. sztum-

ski, przy trakcie bitym malborsko-kwidzyń-
skim, o półtorej mili od Malborka; obszaru

_1410 mr., bud. 35, dm. 18, katol, 66, ew. 89,
szkoła, Parafia Niem, Dąbrówka, poczta Mal-

bork. Wieś L., roku 1409 Zosindor/, roku
1659 Zozendorf, prawdopodobnie od polskiego
Łoza przezwana, należała za polskich czasów
do dóbr star. sztumskiego. Podług odnowio-
nego przywileju r. 1641 posiadała prawo cheł-
mińskie. R, 1699 cała wieś na czynsz wyda-
ną została; sołtys Jan Stielau otrzymał 2 i pół
włóki, od których płacił rocznie czynszu fi, 46
gr. 20. Od szarwarków i podwód był wolny,
tylko podatki na rzeczpospolitę płacił. Później
Jeszcze jednę włókę dodano sołtysowi. R. 1655
znajdowała się jedna włóka wolna we Wsi,

którą kupił r. 1766 Ignacy Kraus za 8000 złt.
Po reformacyi założono w L. zbór luterski, do
dziś dnia istniejący, przez kogo i którego roku
niewiadomo, Pierwszy pastor Jan Tischler
(1688—1683) pełnił poprzednio urząd kapela-
na polnego w wojsku szwedzkiem. Ob. Schmitt,
Kreis Stuhm, str. 205. Ks. P.
Losgehnen (niem.), wś i dobra, pow. fryd-

lądzki, st. p. Bartoszyce,
Loska, wybudowanie, pow. brodnicki, st.

p. Lidzbark, nowa osada, założona dopiero;po
r. 1868.

Loskoń, ob. Zoskoń,
Leslau (niem.), ob. Wodzisław.
Losowa, potok górski, leśny, wytryska

w obrębie Putylli, w pow. wiżnickim, z pod
góry Losowej (1429 m.); płynie jarem leśnym
na zachód i po 3'/, kil. biegu uchodzi z praw,
brzegu do Łopuszny, dopływu Białego Ózere-
moszu, asf2 65

Losowa, szczyt i góra w Karpatach buko-
wińskich, pod 47? 58 8” płn. sz, g., a 42? 44'
wsch, dłg. g. F., na połudn. obszarze gm, Pu-
tylli storonieckiej, w pow. wyżnickim; wznosi
się do wys. 1429 m. npm, U południowych
jej podnóży biją źródła bukowińskiej rzeki Pu-
tylli, płynącej tutaj na półn, wsch., i Łopusz-
ny, dążącej na płn. zach. Z płn. jej stoku
spływa w kierunku zachodnim potok leśny
osowa, dopływ Łopuszny, 4kil, dłg. Br. Q.
Losowiec, niem. Koenigskuld, ob. Osowiec.
Losowo, ob. Zusowo.
Lossainen niem.), ob. Zuzyany.
Lossburg |” „Lossowo, Łościbór, ob.

Włościbórz.

Lossen (niem.), wś, pow. lubawski, ob. Zosy.
ossen (niem.), 1.) r. 1380 Z0ssow, WŚ,

Pow. brzeski na ląsku, ma kościół paraf. katol.
pk r. 1788i ewang. Par. katol. L. dek, brze-
ewa W T. 1869 liczyła 1281 katol., 5715
wang. St. dr. żel, z Katowic do Wrocławia,  
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o 51] kil. od Wrocławia. 2.) Ł., r. 1201 Zos-
sina, wś, pow. trzebnieki, ma dwa kościoły
paraf. katol. i ewang. Za

Lossinerthal (niem.), os. do Starego Bu-
kowca, pow. kościerski. Por. Zasienek.

Lossini (niem.), ob. Zosny.
Lossmirz (dok.), ob. Płusznica,
Losson (niem.), wolne sołectwo we wsi

Biasowice, pow. pszczyński.
Lossow (dok.), ob. Zossen.
Lossowicz (dok.), ob. Zaszwite,
Lossowo, ob. Zossburg.
Lostau (niem.), wś, pow. inowrocławski,

ob. Włostowo.
Lostowice, niem. Schónfeld, rycer. dobra,

pow. gdański, na wzgórzu gdańskiem położone,
nad bezimienną strugą, do Raduni wartko pły-
nącą, która tu młyn i tartak obraca; po prze-
ciwnej stronie strumienia jakby w połączeniu
z L. leży wieś Zakoniczyn; trakt bity gdańsko-
kościerski wiedzie przez wieś; położenie wioski
dosyć urocze pomiędzy górą Ludwiki (Louisen-
berg) i górą Kozaczą 246' wysoką. Odległość
od Gdańska wynosi */, mili al. 6 kil. Obszaru
liczy ornej roli ha. 286, łąk 19.92. past. 13.90,
lasu 1.36, nieuż. 15, wody 2, ogółem 338.80
ha.; katol. 194, ewang. 177, dm. 30. Parafia
ś$, Wojciech, szkoła w miejscu, poczta Gdańsk.
Obecny dziedzie Artur Wendt; utrzymuje się
obszerna melkarnia. Obronna ta z natury miej-
scowość częściej zachodzi podczas oblężeń Gdań-
ska. Itak r. 1577 Stefan Batory, oblegając
miasto, roztoczył swój obóz w dolinie łosto-.
wickiej. Także i Prusacy, zdobywając miasto
r. 1819, z tegoż miejsca kierowali oblężeniem.

Lostun, pot. leśny, 6 kil. długi, ma źródła
na płn. stoku góry Płoski (1182 m.), wznoszą-
cej się na obszarze gm. Seletyna, w pow. rado-
wieckim, płynie leśnym parowem na płn., za-
bierając liczne potoki spływające z Krasnego
działu (1046 m.), i uchodzi z prawego brzegu
do Putylli, na obszarze gminy Sergie, w pow.
wyżnickim. Br. G.

Lostun, także Zozdun, szczyt w Karpatach
wschodnich, w dziale czarnohorskim, nieopodal
granicy galicyjsko-węgierskiej, pod 42? 277
wsch. dłg. g. F., a 4750/30” płn. sz. g.,
z obszernemi połoninami. Wzniesienie 1656 m.
npm. Ob. Mokryn, por. Zuston. Br. G.
Loswicz (dok.), ob. Zaskowice.
Losy, niem. Zossen, wś, pow. lubawski, w o-

kolicy górzystej, nad strugą Jesionną,o ćwierć
mili od Lubawy, obszaru mr. 544, bud. 32, dm.
9, katol. 65, ewang. 5. Parafia, szkoła i pocz-
ta w Lubawie, | Ks. F.

Loszinni (niem.), os., pow. tucholski, ob.
Łosiny.
, Loszwitz (niem.), wś, pow. wołowski na
Nląsku, z kościołem paraf. katol.

Lotery, ob. Czajki,
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Lotine (dok.), ob. Lotyń.
Lotterbach (niem.), wś, pow. braniewski,

st. p. Lichtenau.
Łotterfeld (niem.), wś, pow. braniewski,

st. p. Lichtenau.
Łottin (niem.), ob. Zożyń.
Lottinenhof (niem.), folw., pow. królewiec-

ki, st. p. Loewenhagen.
Lotyń, niem. Zotiin, dok. ZLotine, rycer. do-

bra, pow. chojnicki, w lesistej okolicy. Obsza-
ru liczy roli ornej ha. (wraz z folw. Nicponią)
528, łąk 51, pastw. 38, lasu 81, nieuż. 15, wo-
dy 6, ogółem obszaru ha. 722; bud. 27, dm. 9,
katol. 90, ewang. 45. Parafia Nowa cerkiew,
szkoła w miejscu, poczta Sitno; dziedzic Jerzy
Rotzoll; wyprzedaż tuczonego bydła, znaczna
melkarnia. Wś L. oddawna istnieje. R. 1276
książę pomorski Mestwin II zapisał dobra Lo-
tine wraz z pobliską wsią Wysoką podkomo-
rzemu swojemu Wojciechowi pod tym warun-
kiem, że wrazie, gdyby nie miał po sobie żosta-
wić potomków męskich, jedne z tych dóbr na-
powrót przypadłyby do księcia, drugie wolno
mu było, komu by chciał, podarować. Ob.
Perlbach, Pommer. Urkundenbuch. R. 1355
Henryk von Thabach, komtur człuchowski, na-
daje dobra L. prawem chełmińskiem na dzie-
dziczną własność Domysławowi, synowi Bar-
tusza, Domysławowi, Sylce, Mikołajowi i bra-
ciom Marcinowi i Klemensowi w granicach
mniej więcej jak następuje: Od strugi Parzni-
cy do granie wsi Obersyr (?), do Nowej cerkwi,
Jeziórk, do doliny Turgwedel, do rzeki Dbry
(Brdy), wyjąwszy 30 włók Mikołajowi, syno-
wi Domysława, zapisanych, i także wyjąwszy
dobra Sucouwe (Żukowo), obok poprzednich
włók położone, które na orną rolę zamienione
być mogą, do mostu Sylostry (Lukomski most),
stąd do wielkiej wyspy w jeziorze Przyżarcz
(Presercz). Za to dawać nam będą rocznie
czynszu 10 ulów' miodu (urnas) i 10 marek i
sprzątną nam siano z 12 morgów. Także chce-
my, aby poddani z Raciąża mieli wolny paśnik
dla bydła i użytek drzewa suchego i leżącego
w lesie, od mostu S$ylostry, aż do wielkiej wy-
spy w jez. Przyżarcz sięgającym. Na czynsz
mogą powyżej nazwani dziedzice Lotynia wy-
dawać drugim ku użytkowi czy to las, Gzy
wodę, czy zarośla albo też młyn zbudowany,
ale nam wtedy połowę czynszu odstąpią. Że
sądów otrzymają dla siebie trzeci grosz. Na
wojnę dostawią jednego zbrojnego na koniu;
do budowy nowych zamków i t. d. dopomogą
na zawołanie i potrzebę. Ob. odpisy Dregera,
rkp. w arch. w Peplinie, str. 26132. Ka. F.
Lotz (dok.), ob. Zoza.
Loucome (dok.), ob. Zukome.
Louisdorf (niem.), 1.) wś, pow. kożuchow-

ski na Śląsku. 2.) Ł., wś, pow. strzeliński,
par. Hohen-Gierschdorf,  
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Lonisen..., por. Duisen...
Louisenau (niem.), folw., pow. mogilnicki,

4 dm., 189 mk.; należy do dom. Jankowa.
Louisenberg (niem.), 1.) dobra, pow. fryd-

lądzki, st. p. Domnowo. 2.) Ł., os., pow. o-
stródzki, st. p. Ostróda.
Louisendorf (niem.), kol. do wsi Hegen-

dorf, pow. lwowski na Śląsku.
„ Louisenfeld (niem.), wś, pow. brzeski na
Sląsku, par. W. Lubieś,

Louisenfelde (niem.), wś, pow. inowro-
cławski, ob. Dąbrowa.

Louisenfelde (niem.), ob. Klecewko, por.
Louisenwalde.

Louisenfelde (niem.), dobra, pow. labiew-
ski, st. p. Wulfshoefen.

Lonuisenhain (niem.), leśnictwo, pow. po-
znański; ob. Dębina; należy do gminy Dębiee.

Louisenhain (niem.), kol. do wsi Eckers-
dorf, pow. kładzki,
Louisenheim (niem.), dom., pow. szubiński,

ob. Zurczyn.

Lonisenhoeh (niem.), os. do Czarnego, no-
wozałożona 1866 r., pow. człuchowski, bud. 5,
dm. 2, katol. 5, ewang. 10. Kś. F.
Louisenhof (niem.), 1.) folw., pow. pleszew-

ski; ob. Żychlin; należy do dom. Karsy. 2.) Ł.,
folw., pow. szamotulski; 1 dm., 11 mk.; należy
do dom. Szamotuł. 3.) Ł., por. Świba, Dona-
borów i Janków.

Louisenhof (niem.), 1.) wś i folw., pow.
pszczyński, par. Pszczyna (o 1.5 kil.), 11 bud.,
6 dm., 63 mk. WŚ ma 152 mr. ziemi a folw.
książęcy 500 mr. ziemi i stadninę koni. Knie
nazywa L. po polsku Snellowiec (?), a po nie-
miecku inaczej Baerisch, Baehrisch. Por. Kałus,
2.) LŁ., folw. do dóbr Uszyce, pow. olesiński.
8.) L. Knie wymienia t. n. folw. do wsi Siera-
ków, pow. lubliniecki, i folw. do Jaśkowie,
pow. toszecko-gliwieki. F. 8.
Louisenhof (uiem.), 1.) dobra do gminy

Pieczyn, pow. złotowski, r. 1851 nowo założo-
ne; obszaru mr. 2275, bud 10, dm. 4, katol. 17,
ewang. 109. Parafia Krajenka, szkoła Pieczyn,
poczta Złotowo. 2.) Ł., hamernia do szlach.
Czapielska, pow. kartuski. 3.) Ł., os. do Ła-
pina, pow. kartuski. 4.) Ł., podobno Biała (),
os, do Rumii, pow. wejherowski, o półtorej
mili od Wejherowa. 5.) IŁ., folw. do rycer.
dóbr Krzykosy, pow. kwidzyński, bud. 6, dm.
1, ewang. 32. Par. Szynwałd, szkoła Krzy-
kosy, poczta Nowa wioska. 6.) łu., os. do
Szczepkowa, pow. suski, przy trakcie bitym
susko-iławskim. 7.) Ł., dobra chełm., pow.
oleckowski, st. poczt. Dunajek, dokąd odl. my”
nosi 4 kil.; areał obejmuje 154,87 ha. i to
127.66 ha. roli or. i ogr., 25.68 ha. łąk, 1.02
ha. nieuż., 0.51 ha. wody; czysty dochód z grun-
tów wynosi około 700 mrk. 8.) L. al. Loui-
senthał, pow. ostródzki, st. poczt. Brzydowo,



Lou

folw. należący do dóbr rycer. Haasenberg, któ-
re razem z folw. mają obszaru 991 ha.i to 707
ha. roli or. i ogr., 47 ha. łąk, 52 ha. pastw.,
166 ha. lasu, 18 ha. nieuż., 1 ha. wody; czy-
stego dochodu z gruntów 5960 mrk. 9.) L.,
dobra prywatne, pow. świecki, obejmuje area-
łu 190.19 ha. i to roli or. i ogr. 175.90ha.,
łąk 12.99 ha., nieużyt. 1.30 ha.; czysty dochód
z gruntów (Grundsteuerreinertrag) oszacowany
na 718 mrk. Własn. Floryana Dembińskiego.
Odl. od Pruszcza, gdzie jest st. poczt., teleg. i
kolei żel., wynosi 2 kil. Chodują tu bydło ol-
denburskiej rasy i owce t. zw. Rambouillet.
10.) Ł., folw., pow. węgoborski, stacya poczt.
Kruklanki, dokąd odl. wynosi 7 kil., należy do
dóbr rycerskich Żywki (niem. Siewken) zwa-
nych. 11.) Ł., folw., pow. prusko-iławski,
st, p. Wildenhoff. 12.) Ł., folw., pow. dar-
kiemski, st. p. Jodlauken, 18.) L., folw., pow.
stołupiański, st, p. Mehlkehmen. 14.) ., do-
bra, pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda. 15.) L.,
dobra, pow. frydlądzki, st. p. Wóterkeim.
16.) Ł., pow. rastemborski, st. p. Dryfort.
Louisenhoff (niem.), 1.) podobno Zowin,

folw. należący do dóbr rycer Grupą zwanych,
W pow. świeckim; ma obszaru 132.77 ha.; st.
poczt. Grupa; odl. od Warlubia gdzie jest st.
kolei żel. wynosi 13 kil. 2.) L., dobra ryc.,
pow. świętosiekierski, st. poczt. Ludwigsort.
8.) IL., dwa folw., pow. prusko-iławski, st. p.
Tharau. 4.) Ł. al. Louisenthal, pow. ostródzki;
0b, Touisenhof.
Louisenhorst (niem.), folw., pow. grudzią-

SKI, st. p. Lisnowo.
„Louisenhiitte (niem.), fryszerki w Lasko-

wicąch i Dzieckowicach.
Louisenruh (niem.), folw., pow. frydlądzki,

st. poczt, Bartoszyce.
„Louisenseegen (niem.), ob. Zowizowo i Lo-

wizowo.

Louisenthal (niem.), folw., pow. pleszew-
ski; ob, Pogwiedołkii Klęka,
Louisenthal (niem.), ob. Funduł, Jest tu

filia ewang. par. Jakobeny.
Louisenthal (niem.), ob. Szkłana huta i Iu-

ta, $, TII, str. 236.
ouisenthal (niem.), 1.) dobra, pow. elblą-

» nad zatoką Świeżą, przy granicy pow. bra-
niewskiego. Liczą obszaru roli or. ha. 46, łąk
p u. 6, nieuż. 2, wody 23, ogółem obszaru
«. 85, katol, 13, ewang. 4, dm. 1. Par. Tolk-

se% 0, szkoła Conradswalde, poczta Frombork.
p,LeBłość od Elbląga 31/, mili; dziedzic Franc.
mk. Aż do r. 1796 L.było król. leśnictwem,

>g na prywatną posiadłość zamienione z0-
mre 2.) L., folw., pow. jańsborski, st. p.
deg AMY. 8.) L., majątek chełm., pow. szezy-

„gghski, gt. p. Dźwierzuty (Mensguth), 1857 r.
doo 4.) Ł., folw., pow. frydlądzki, st. p.
"OMNOyro. 5.) L., dobra, pow. wystrucki, st.

.
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p. Wystruć. 6.) Ł., dobra, pow. królewiecki,
st, p. Królewiec. 7.) Ł., folw., pow.morąski,
st. p. Morąg. 8.) IL., os., pow. rastemborski,
st. p. Rastembork. 9.) Ł., folw., pow. prusko-
iławski, st. p. Schrombehnen. 10.) Ł., ob.
Louisenhof.
„ Louisenthal (niem.), wś, pow. brzeski na
dląsku, par. W. Lubieś.
Louisenwalde (niem.), wś, pow. gnieźnień-

ski, ob. Grabowo.
Louisenwalde (niem.), pow. sztumski, ob,

Klecewka,
Louisenwalde (niem.), folw., pow. holądz-

ki, st. p. Schlodien.
Louisenwerth (niem.), folw., pow. gier-

dawski, st. p. Gierdawy.
Lovetiee (dok.), ob. Zobetine.
Lowbrus (dok.), ob. Zobrts.
Lowenticz (dok.), ob. Zobetinz.
Lowetzko (niem.), ob. Zowiecko.
Lowicez (dok.), ob. Zowiecko.
Lowiden (niem.), dobra w pow. iłłukszciań-

skim w Kurlandyi, par. Dyneburg.
Lowigus, pow. starogrodzki, ob. Zowigqus.
Łowin (niem.), ob. Zowin.
Lowinnek (niem.), ob. Zowinek.
Lowinticz (dok.), ob. Zożetine.
Lowitz (niem.), ob. Zówcz.
Lowitz (dok.), ob. Zowiecko, pow. wielko-

strzelecki,

„Lowizowo, niem. Zouisenscegen, wś włośc.,
pow. suski, nad jez. Łabędź, o pół mili od Iła-
wy, 0 ćwierć od st. dr. żel. Budzicz. Obszaru
mr, 430, bud. 18, dm. 6, ewang. 40. Parafia
i poczta Iława, szkoła Nowawieś,
Lowkewitz (dok.), ob. Zowkowice.
Lowocie, wś, ob. Zowocie i Kadaryszki.
Lowoschau (niem.), ob. Zowoszów.
Loyden (niem,), wś i dobra, pow. frydlądz-

ki, st. p. Bartoszyce,
Loye (niem.), wś i leśnictwo, pow. nizinny,

st, p. Inse,
Loye (niem.), ob. Zoja,
Loyen (niem.), ob, Zoje,
Loyer-See (niem.), ob. Zoje,
Loyken (niem,), ob. Zojki,
Loza, ob. Chełmża,
Lozaynen (dok,), ob. Zuzyanki,
Lozdun, ob. Zostun,
LŁozen (dok,), ob. Zoża,
Lozno, Zezno, ob, Zozno,
Lścin, wś nad rz, Jędrzejówką, pow. jędrze-

jowski, gm. Raków, par. Imielno, W 1827 r.
10 dm. 37 mk. W XV w. dziedzicem był Mi-
kołaj b. Róża, posiadacz kilku przyległych
wsi, jak Jemielno, Boryszowicze, Jasiona, Żó-
rawie błoto (Dług, IL, 67 ). Folw. L. z osadą
młynarską Bociek (z wsiami: L., Jasionka, Nie-
była i Mogiła) rozległy mr. 702: grunta orne
i ogrody mr, 223, łąk mr, 77, wody mr, 2, la-

24
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su mr, 295, zarośli mr. 38, nieużytki i place
mr. 10, w osadzie młyn. Bociek mr. 55; bud,
murow. l, z drzewa 9, płodozmian 8-polowy,
młyn wodny i tartak, Wś L. 08, 7, z gruntem
mr. 66; wś Jasionka 0s. 49, z grun. mr. 796;
wś Niebyła os. 9, z grun. mr. 98; wś Mogiła
os. 4, z grun. mt. 24. 4. Pat.
Lśna, Zlszna, rz., ob. Leśna, Bug, Grodno.
Lsta, rz., wpada między Opoczką a Ołowiem

z lewej strony do Soroti, prawego dopływu
Welikiej, dopływu jeziora Czudzkiego. Por.
Muldowa.

Ltyca, Zlżyca, daw. Alta, rz. gub. czernicho-
wskiej i połtawskiej, prawy dopływ Trubieży.
Ma kierunek południowo-wschodni. Długość
45 w. W 1664 r. Taras Trasyło nad brzega-
mi tej rzeki wyrznął podczas nocy Polaków.
Luba al. Zuba, prawy dopływ Bartowa, do-

pływu morza Baltyckiego, przyjmuje pod Szku-
dami z lewej strony Szatawę,
Luba, pow. starogrodzki, ob. Zuby.
Lubachino, st. p. w pow. ustiużeńskim gub.

nowogrodzkiej.
Lubachorka, pot., ob. Zibukorka.
Lubachowy, wś, pow. włoszczowski, gm.

Moskorzew, par. Dzierzgów, w płd.-wsch. stro-
nie powiatu, przy szosie myszkowsko-jędrzejo-
wskiej, o 9 w. od Szczekocin, o 26 od Jędrze-
jowa, o 2 w. od źródeł Nidy. Wś leży na nie-
wielkiem wzgórzu błotnistem, ma 22 domy (1
murowany), 169 mk. W 1827 r. 15 dm., 105
mk. Ziemi w ogóle 670 mr., w tem 400 mr.
dworskiej, wszystko pod pługiem. Ziemi włośc,
ornej 268 mr., nieużytków 2 mr. Folw. nale-
ży do dóbr Moskorzew, gleba rędziniasta z ob-
fitą przymieszką marglu, mocno wilgotna. Spód
czyli podłoże ilasto-wapienne nieprzepuszcza|-
ne, w wielu miejscach obfitość wody zaskórnej.
W ogóle grunt żyzny, bogate pokłady kamie-
nia wapiennego. Smolarnia z produkcyą na
BOW — Dr. E., B.

Lubacz, Zudacze, mały zaścianek w półnoe-
nej stronie pow. ihumeńskiego, ku granicy
pow. borysowskiego, w pobliżu rzeczki Mieża-
reczki, w obrębie gm. bieliczańskiej, przy dro-
żynie wiodącej ze wsi Wiazicz do Moszczenicy,
ma osad 6, grunta piaszczyste, miejscowość
odludna poleska. Są tu małe cząstki rodziny
Korbutów. : A. Jelski,

Lubacz, przys. na zach. od Raniszowa, pow.
kolbuszowski, przy drodze do Kolbuszowy.

Lubacz, ob. Zudasz.
Lubacza. WŚ t. n. wymienia Długosz (Lib.

ben. II, 164) w par. Pleszów.
Lubaczów (po rus. Ziubacziw), msto w pow.

cieszanowskim, 10 kil. na płd. od Cieszanowa,
między 508/20” a 50912 płn. szer. i mię-
dzy 40*44 80” a 40949'30” wsch. dłg. od
FP. Na płn. wsch. leży Dachnów, na płn. Za-
łuże, na wsch. Basznia, na płd, Ostrowiec, Li-

cd
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sie jamy i Opaka, na zach. Borchów i Oleszyce.
Do miasta należą następujące przysiołki i gru-
py domów: Bałaje, Hurcze, Mokrzyce, Niwki,
Perekopy (al. Przekopy), Szutki (ai. Szezutki),
Za przekopem i Żuki. Powierzchnia miasta
wynosi 2008 ha. Srodkiem obszaru płynie Lu-
baczówka, dopływ Sanu. Wchodzi ona tu
z Załuża pod nazwą Sołotwy i płynie zrazu na
płd. zach. a potem na płd., przybiera nazwę
Lubaczówki, tworzy na małej przestrzeni gra-
nicę od Lisich jam, a następnie wchodzi do
Opaki. Wzdłuż granicy płd, zach. płynie pot.
Borchowski (al. Borchówka) od zach. z Bor-
chowa, na wsch. do Opaki, gdzie wpada do
Lubaczówki od praw. brzegu. Wzdłuż granicy
płd. wsch. płynie pot. Hodwisznia od wsch, na
zach. łukiem lekko na płn. wygiętym i wpada
do Lubaczówki od lew. brzegu. Zabudowania
miejskie leżą w płd, wsch. stronie obszaru na
lew. brzegu Lubaczówki, cokolwiek od niej
oddalone (najwyższe wznies, 223 m.). W stro-
nie płn. wsch., także na lew, brzegu Lubaczów-
ki, leży przysiołek Bałaje; w tejże stronie na
praw. brz. Lubaczówki przysiołek Mokrzyce;
w płd. zach. stronie obszaru na praw. brzegu
Lubaczówki leżą przysiołki Hurcze, Żuki i Za
przekopem. Doliny Lubaczówki i Hodwiszni są
moczarzyste, W płn, zach, stronie obszaru leżą
niwy Skorzylec Wielki i Mały. Własn, więk.
(gminy lubaczowskiej) ma roli or. 18, łąk i
ogr. 21, past, 3 mr.; własn. mniejsza roli or.
2645, łąk i ogr. 712, past, 425 mr. W r. 1880
było 4425 mk. (976 mk. obrz, rzym,-katol.,
1855 gr.-katol., 1304 wyzn. mojżesz.). Parafia
rzym.-katol, w miejscu, dek, lubaczowski, ar-
chidyec. lwowska. Rok erekcyi niewiadomy,
istniała ona jednak już przed r. 1388, jak sie
okazuje z przywilejów ks, Ziemowita Mazo-
wieckiego (ob. Akta grodzkie i ziem. t. VIII,
str. 26. Ziemowit darowuje Piotrowi, pro-
boszczowi kościoła w Lubaczowie i jego na-
stępcom wieś Szczyatatycze (może Szczutki albo
bzezutków dzisiejszy ?). Bełza 30 grudnia
1388 r.) i króla Kazimierza. Kościół dre-
wniany p. wez. Ś, Stanisława, konsekrowany
r. 1848 r. Na cmentarzu są dwie kaplice, Do
par. tej należą wsie: Basznia, Cityna, Kornagi;
Krowica Hołodowska, Kr. Lasowa, Kr, Wul-
ka, Lipowiec, Lisie jamy, Majdan, Młodów,
Opaka, Ostrowiec i Załuże. Do dekanatu lu-
baczowskiego należą parafie: Cieszanów, Dzi-
|ków, Horyniec, Lipsko, Lubaczów, Łukawieć;
Narol, Niemirów, Oleszyce, Płazów i kapelania
Kobylnica (al, Fehlbach). Parafia gr.-katol.
w miejscu, dek, lubaczowski, dyec. przemyska:
Parafia ta istniała już w r. 1830. Do parafil
należą: Młodów, Opaka, Felsendorf i Lisieja”
my. (erkiew drewniana p. wez.$. Mikołaja"
Do dek, gr.-katol. należą następujące parafie:
Basznia, Brusno, Bihale, Wróblaczyn, Hory*
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niec, Żuków, Kobylnica Wołoska i Ruska,
Krowica, Lipowiec, Łówcza, Lubaczów, Lubli-
niec, Niemirów, Nowesioło, Płazów, Podem-
szczyzna, Radruż, Sieniawka, Smolin, Szcze-
rzece i Szezutków. W L. jest sąd powiatowy,
notaryat, urząd pocztowy i połączona z nim
stącya telegraficzna, szkoła etat. 4-klas. męska,
doktor medycyny, chirurg i apteka. Stan czyn-
ny majątku miejskiego wynosił w 1882 r.
92342 zł. r., stan bierny 3344 zł. r. Dochodu
było w tymże r. 8396 zł. w. a. Mieszkańcy
trudnią się uprawą roli i rzemiosłami. Handel
spoczywa głównie w ręku żydów, a tutejsze
targi i jarmarki są dość odwiedzane. W okoli-
Gy znajdują się pokłady torfowe i żelazna ru-
dawina. W w. XVIII wyrabiano w L. żelazo,
była także huta szklana a w w. XIX sławna
Sarbarnia. Przywilej Zygmunta I z r. 15388
pozwolił mieszczanom mieć gorzelnię i wosko-
bojnię, przychód z nich obracać na potrzeby
miejskie, a zakazywał obcym sprzedawać wosk
: gorzałkę. L. jest starożytnym grodem ru-
skim, o który książęta ruscy częste boje sta-
czali, wydzierając go sobie nawzajem. Na mo-
cy traktatu między w. księciem krakowskim
eszkiem a węgierskim królem Andrzejem (sy-

Rem i następcą Beli III) zawartego na Spiżu
v. 1214 otrzymał Pakosław, wojewoda Leszka
iałego, L. (ob. Szaraniewicza „Starodawny

Halicz, str. 86). W r. 1340 przeszedł z całą
Usią Czerwoną w posiadanie Kazimierza Wiel-
iego, Zdaje się, że był on już wówczas gro-
Śm warownym a Kazimierz przebudował za-
i 1 wzmocnił go wałami około r. 1360. Do
-Olski należał L. prawdopodobnie do r. 1377;
ledy to król Ludwik nadał go z innemi dzier-
dk i prawem dożywotniem ks. Jerzemu
Arymuntowiczowi. Odtąd został L. miastem

ana bełskiego. Ziemowit książę mazowiecki
J zymał go wraz z Bełzem od Władysława
oBiełły „r. 1888; po nim dzierżył miasto syn
$0 Kazimierz, a potem Władysław, ks. raw-

Ty” Po którego bezpotomnym zgonie, Kazimierz
sz, ZYtaczył go r. 1462 do korony. Zygmunt

tej ża, Przychylając się do prośby mieszczan tu-
maga ponawia r. 1523 przywilej na prawo
s Courskie, służący „zdawna* a zatracony

SR najazdu Tatarów. W przywileju tym
SawR on żydom i innym odbywać targii
= a le wsiach okolicznych, warzyć piwo
4 odzie jednomilowym, lecz takowe brać

stę:  .-ynkarze, jako też miód i gorzałkę, z mia-
z Sia: owuje mieszczan przy użytkowaniu
budow] isk w latach król., dozwala wrębu na

© L potrzebę domową i połowu ryb
edwiśnia; zaleca nakoniec, ażeby
rajców, przybrany został 4-ty wy-
ckiego, w liczbie zaś 7 ławników,
mą jeden Rusin. Ponieważ miasto
wninie bagnistej, utrudzającej przy-

do liczby 3
Mani gre
aleścić sięleżało w ró  

Lub 371

stęp, przeto zanieśli mieszczanie do Zygmunta
Augusta prośbę, aby im pozwolił zbudować
własnym nakładem most i usypać groblę i
utrzymywać je w należytym stanie, a za to
zapewnił stosowną opłatę. Jakoż król pozwo-
lił r. 1572 pobierać mostowe: od konia u wozu
zaprzężonego po 6, od wołu zaś i skopu po 3
denary. Dnia 4 marca r. 1606 nocowała tu
Maryna Mniszchówna z ojcem w drodze z Sam-
bora do Moskwy. R. 1655 spalili miasto Ko-
zacy i Rossyanie. (Ob. Swodnaja Litopys Pe-
truszewicza, str. 124). Odbudowane miastecz-
ko zniszczyli znowu Tatarzy w r. 1672. Jan
Sobieski, marsz. w. kor. natenczas, tak pisze
otem w liście do króla pod d. 8 września:
„Ruszywszy się z pod Narola o północku,
przyszedłem zaraz równo ze świtem pod Cie-
szanów, i Lubaczów gorejącym zastał. A że
tam bardzo mało był torhak, rozproszeni zaraz
od ochotnika zostali, z którego żywcem 15
przyprowadzono'. (Kluczycki: „Pisma do wie-
ku i spraw Jana III,* t. I, cz. II, str. 1088).
Werdum podróżujący w tych stronach między
r. 1670 a 1672 pisze o Lubaczowie: „„Miastecz-
ko z wałem z ziemi, na którym drewniane ba-
stiony czyli wieże. Są tu dwa ruskie kościoły.
Zamek leży trochę przedtem, w bagnie, w miej-
seu bardzo warownem. Tatarzy atoli wszystko
spalili i spustoszyli. (Ob. Liske, Cudzoziemcy
w Polsce, str. 78). Stanisław Leszczyński, osa-
dzony przez Karola XII na tronie polskim,
nadciągnąwszy z wojskiem r. 1709, główne
miał tu stanowisko. L. był niegdyś siedzibą
kasztelanii i ststwa grodzkiego.  Kasztelanią
lubaczowską otrzymał r. 1604 od Zygmunta
III Jerzy Dzieduszycki po Marcinie Łaszezu.
Starostwo lubaczowskie było najintratniejsze
w województwie bełskiem. W lustracyi staro-
stwa lubaczowskiego z r. 1570 czytamy (rkp.
Ossol. Ne 2319): „To starostwo nie jest przez
nas lustrowane przez niedopuszczenie Jm. P.
wdy ruskiego, ststy lubacz., który się opowie-
dział mieć na tem ststwie sumę 500000, przeto
lustracyi dopuścić nie chciał. A iż ku temu
ststwu przybyło kilka wsi, które p. Tarło,
chorąży przemyski, trzymał za nową daniną
prawem lennem od Króla Jm. post cassatum
feudum i danin nowych wedle konstytucyi i
dekretów sejmowych, tedy ea bona ad capita-
neatum sunt restituta, na które lustracyi do-
puszczono. Ńą to wsie: Kobylnica Ruska i
Wołoska, Tarnawskie al. Królów Staw, Lipo-
wiec, Drohowyż, Ruda, Wola Tarłowa. Ogół
dochodu ze ststwa lubaczowskiego 983 zł. 6
gr. 14'/, den.* Tustracya wojew. bełskiego
zr. 1765 (rkp. Ossol. X 2835, str. 98 i nn.)
podaje następujące szczegóły: „„Ststwo lubacz.,
to jest miast 3: Lubaczów, Płazów, Potylicz
z wsiami: Kobylnica Ruska i Wołoska, Wulka
Ostrowiecka seu Lisiejamy, Młodów, Basznia,



872 Lub

Radruż, Dziewięcierz, Prusie, Brusno Stare,
Huta Stara, Krzyształowa, Grorajec, Żuków,
Lubliniec Stary i Nowy, Ruda Rożaniecka,
Huta Rożaniecka, Mokrzyca i Opaka w posesyi
JW. de Magna Kończye Mniszek, marszałka
nadw. koron. na fundamencie cesyi przez nie-
gdy JW. Zygmunta Linowskiego kasztelana
łęczyckiego, za konsensem Augusta III 1757 r.
in rem et personas JW. Jerzego i Maryi Amalii
z Bruehlów Mniszchów zeznany. Miasto Lu-
baczów nad rz. Hedwisznią osadzone, bram 4
drewnianych: jednę od zamku przy kościele
farnym, drugą z przyjazdu ode Lwowa, trzecią
od (ieszanowa mające, wałami, a na wałach
parkanami opasane; a parte miasta o kilkaset
kroków zamek lubaczowski, czyli dwór dre-
wniany z oficynami dwiema drewnianemi na
okopie stojący, na pole parkanem a na okopie
sztachetami obwiedziony. Obywatele i mie-
szczanie lubaczowscy reproduxerunt przywile-
je: Pierwszy od Zygmunta I z r. 1523 (ob.
wyżej); drugi od Zygmunta z r. 1533 (ob. wy-
żej); trzeci od Zygmunta Augusta z r. 1572 (ob.
wyżej). Wszystkie te przywileje aprobowali
Stefan Batory, Zygmunt ILI, Władysław IV,
Jan Kazimierz i Jan III. Czwarty przywilej
króla Michała w Krakowie podczas sejmu ko-
ronacyjnego r. 1669 dany, którym wszystkie
przywileje, dekreta gdziekolwiek nastąpione,
prawa i prerogatywy temu miastu służące po-
twierdził. Powinności miasta: Mieszczanie i
pospólstwo podług dawnych lustracyj płacą
z placów, pól i ogrodów złp. 34; mosty, ławy,
groble na rzekach i wszelkie terasy na dro-
gach, jako też drogę od zamku do kościoła cią-
gnącą się, pod winą 30 grzywien reparują, a
gdzie potrzeba mosty nowe budują, baszty,
parkany po wałach pod takąż winą stawiają i
reparują, szarwarki” do stawu miejskiego lu-
baczowskiego czasu niebezpieczeństwa jakiego
póty, póki ludzie ze wsiów nie nadciągną, od-
bywają. Po wypytanych i spisanych powin-
nościach wnieśli mieszczanie zażalenie, że prze-
ciwko prawu i zwyczajowi żarnowedo aren-
darzadawać są przymuszani, mosty, groble na
fundamencie przywileju reparują, a mostowe
przywilejami mieszczanom naznaczone nie tyl-
ko za nich arendarz z zamku postanowiony
wybiera, ale od samychże mieszczan, gdy c0
na handel prowadzą, mostowego od fury gr. 6,
oprócz, tego targowego od przedaży beczki
soli po gr. 3 na mieszczanach wymusza i in
vim reparacyi dla pozoru praw tylko po zł. 24
mostowego mieszczanom płaci, które: do roku
kilkaset zł. importuje. Przeto zważając w tych
uciemiężeniach i ukrzywdzeniach skargi pro
resolutionem do Prześw, Komisyi ekonomicznej
odsyłamy. Arenda w tem mieście importuje do
skarbu starościńskiego złp: 10000, której. to
arendy commoda et adjuneta,w kontrakcie  
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wyrażone, na indagacyi wyznane, takowe:
Dom skarbowy w mieście; karczma z winnicą
na grobli opackiej; folusz na stawie opackim:
młyn na stawie pod miastem o kamieniach 4;
młyn na stawie wielkim opackim o kamieniach
3; Żarnowe od mieszczan i przedmieszczan
w liczbie więcej 200 gospodarzów będących: od
tych, którzy ziarno mają, hreczki po korczy-
ków 2, a którzy żarn nie mają po korczyku 1
garncy 22 dają; żarnowego ze wsiów do aren-
dy tejże należących, jako to: Młodowa, Wól-
ki Ostroskiej, Opaki, Mokrzycy (w których
wsiach z prawnemi rachować się może gospo-
darzów więcej 230), od poddanych żarna ma-
jących po korczyku, od niemających po pół
korczyku; pola ówierci dwie w Młodowie a
3-cia w Szezytkowie; folw. mokrzycki z grun-
tem dworskim, ogrodami, łąkami, do którego
z różnych wiosek poddanych 28 dodanych; ci
odbywają po dniu pańszczyzny i dniu szar-
warku na tydzień; dragan do arendy dla po-
słuszeństwa; kotłowego od żydów w mieście
zł. 1200; workowe od słodu macy, bez miarki
mełtego zł. 2 gr. 71/4; od wysycenia garnca
miodu przaśnego na miód lub wiszniak po gr.
12; od rzeźników klocowego zł 30; smoły i
świece sprzedawanie samym tylko arendarzom
lub ich substytutom pozwolone; targowe od
soli beczkami sprzedanej lub składanej; mosto-
we, grobelne i spaśne od wołu, od bryk, kuf,
to jest: od bryki po gr. 12, od kufy po gr. 6,
od wozu po gr. 1, od wołu kupieckiego po gr.
6, od wołu szlacheckiego po gr. 3; jarmarczne-
go z miasta gr. 20; niemniej od postronnych
jarmarczne i targowe od wszystkich na prze-
daż rzeczy według instruktarza; mieszczanie i
wsie do arendy należące, na: prażniki, pogrze-
by, wesela trunki w arendzie brać powinni;
sądy miejskie dla odbytu w ratuszu się odpra-
wować powinny, Tymże samym kontraktem
konserwacya budynków do arendy należących
do arendarza należeć ostrzeżona. Staw wielki
na spuście w sumie 700 złp. idący na rzece
Hedwisznia zastawiony, na którym młyn 0 4
kamieniach. Intrata miasta L. za rok 1764
wyprowadzona 10301 złp. 19 gr. Onera et
expensą fundi czyniły w tymże roku 2011 złp.
6 gr. Roczna intrata całego ststwa lubacz.
wynosiła wtym roku 134528 złp. 7 gr. 8 den.
2 tego przypadało na miasta 16920 złp. 6 gr.
9 den., na kuźnię czyli Rudnię Rożaniecką
36656 złp. 14 gr., reszta na 19 wsi. Wójtostwo
lubaczowskie ma łan jeden w mieście wójtow=
ski z ogrodami i łąkami i zagród2 wWulce
Ostrowieckiej, na których zagrodach siedzi
poddanych 9, to jest 2 czynszowników a
pańszczyznę robiących.  Powinności te: podda-
ny na ćwierci zagrody siedzący, pociężny cią
głem, pieszy pieszo, pańszczyzny dzień i szar-
warku dzień na tydzień odbywa; czynszyku
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drobnego gr. 9 płaci na zakos, obkos, zażen,
obżen i tłokę. Lasem wychodzi zzagrody całej
po fur 4; za pańszczyznę orzą, młócą, włóczą,
drwa wożą zwyczajem ststwa lubacz. Rzeźnicy
(Rusini) w mieście łopatkowego od wieprza po
8T. 6 płacą; żydzi od wołu łopatki dawać po-
Winni. Szewcy z rzemiosła po gr. 6 dają. In-
trata roczna z wójt. lubacz. wynosiła 258 zł.
22 gr." Rząd austryacki zajął ststwo lubaczo-
wskie po śmierci dożywotnika Jerzego Mnisz-
cha w r. 1778. Do dóbr tego ststwa przyłączono
mne dobra, dzierżawy i wsie w województwie
położone i zarządzano niemi jako ekonomią lu-
baczowską. Założono osady: przy L. (profesyo-
nistów) Ostrowiec, Burgau, Reichau, Fehl-
bach, Freifeld, $molin, Lindenau, Deutschbach,
Felsendorf i Einsingen. W r. 1817 i 1818
sprzedano wszystkie dobra. Wsie Kobylnicę
Ruską i Wołoską i osadę Fehlbach nabył Doerl
„a 42155 zł; dzierżawę Lipowiec, wieś Majdan
1 osądę Lindenau Kieliszkiewicz za 34500
Zł; wsie Rudę i Hutę Rożaniecką, Lubliniec
„owy i Stary, dzierżawy: Żuków (z ziemi ha-

lickiej), Kosobudy, Krupiec, miasteczkoPłazów
Losadę Freifeld hr. Brunieki za 75050 zł.; wsie
4 pow. bełskiego Krzywe, Brusno Nowe i Sta-
re, wsie Rudka i Huta Stara i osadę Deutsch-
AchKapuściński za 61,260 zł.; wsie Potylicz,
(Usle (ziemi lwow.), Dziewięcierz, Srocza
za i osadę Finsingen Śchrott a od niego

Przez cesyą ŃSwiątkiewicz za 46320 zł.; wsie
"adruż i Smolin i osadę Deutsch-Smolin Dobr-
ski za62005 zł.; wsie Basznię, Hutę Krzyszta-
"Wą i osadę Reichau hr. Pawłowski za 100510
> Wsie Młodów, Mokrzycę, Lisie jamy, Dą-
Iowę z Rudą Szczutkowską i Opakę, osady
strowiec, Felsendorf, Burgau i wójtostwo

U: aczowskie nabył Brunicki i odstąpił Pawło-
ajj za 85100 zł. Browar w Ostrowcu
D z skarb wojskowy w r. 1817 a w r. 1869
obWząński za 2360 zł. r. Lu. Dz,

czowa, ob. Zudoszowa,
x waczówka al. Zubaszówka, wś, pow. ol-
A w gm. Demówka, od Olhopola 18 w.,
pom Kodymy w. 43; wraz z Michałówka ma

„ 993 dz. ziemi włośc., dwor. 917. Par.
nik. Własność Jurjewiczów.  Dr..M.

= paczówka, rz., powstaje z połączenia
kie znacznych strumieni, Sołotwy i Zawa-
oko, Oba te strumienie łączą się po płd.
RAE miasta, Lubaczowa, na granicy jego ob-
skim %.8m. Lisiemi Jamami w pow. cieszanow-

świałą ?łynie na płd., tworząc granicęmiędzy
rę i Jamami (od wsch.) a Lubaczowem i

Opaki, (od zach.), poczem wchodzi w obręb gm.
długo” zwracając się na płd. zach. Lecz nieza-
oka *nowu płynie granicą Opaki i Szezut-
Wy; następnie granicą Nowejgrobli i Bihala.
wyg,, SJgrobli tworzy rozległy staw z wieluYspami. W . e 2:Suchej Woli przyjmuje kierunek

Czeczel  
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zachodni, a wszedłszy w obręb Zapałowa, zwra-
ca się na płn. zach.; zrasza obszar gm. Surma-

czówki; od Radawy w kierunku zach. i płd.-
zach. podąża przez obszary Radawy, granicą
Czerwonej Woli i przez Manasterz do Sanu.
Zabiera liczne wody tak z prawego jak z le-
wego brzegu. Ważniejsze dopływy z prawego
brzegu są: Borchowski potok czyli Pokrowa,
Lipowy Rów, Bachorka (ob.), Starycz, Bechy
(Koziany); z lew. zaś brzegu są: Młaha, Łuka-
'wiee, Czerniawka czyli Kaniług (ob.). Długość
biegu wynosi 450 kil. Spadek wód wskazują
następujące liczby: 214 m. (połączenie się Sło-
„twiny i Zawadówki); 212 m. (ujście Pokrowy);
208 m. (ujście Łukawca); 203 m. (wypływ ze
stawu nowogrobelskiego); 190 m. (ujście Sta-
rycza); 182 m. (ujście do Sanu). W L. żyją
następujące ryby: chwat, świńka, czerwinka,
jazgar, jelec, jaź, karaś, karp, kiełb, kleń, ko-
bel, kózka, leszez, lin, marynka, miętus, okoń,
płocica, płotka, piskorz, szczupak, uklejka,
węgórz. W stawie nowogrobelskim są: czer-

winka, jazgarz, jelec, jaź, karaś, karp, kiełb,
kózka, kleń, leszcz, lin, kleń, miętus, okoń,
płociea, piskorz, parawka, pukas, szezupak,
świńka, uklejka, węgórz. Br. G.
Lubaczycha, zaśc. mały poleski nad bez-

imienną rzeczułką, pow. borysowski, okr. polie.
chołopienicki, przy nędznej drożynie wiodącej
ze wsi Nowosiólek do Wysokiego Stanu i Za-
czyścia; ma osad 5, w glebie piaszczystej.
Lubaczyn al. Zubaszyn, wś i folw. w zach.

stronie pow. mozyrskiego, przy granicy Piń-
szczyzny, nad rz. Smierć, przy drodze wiodącej
z miasteczka Łachwy do Oziernicy, w gminie
łachwiańskiej, ma osad 35, grunta piaszczyste,
łąk dostatek, miejscowość poleska, odludna.
Folw. należy do dom. Łachwa (ob.). 4. Jelski,
Lubahn (niem.), ob. Zużań.
Lubahora, ob. Zibochora.
LŁubahorka, pot., ob. Zidukorka.
Łubajny (mylnie), niem. Zubainen, właści-

wie Zubajny (0b.).
Lubań, folw. pryw., pow. wilejski, o 8 w.

od m. Wilejki, 2 okr. adm., przy byłej drodze
pocztowej świrskiej; 1] dm., 155 mk. różnych
wyznań; gorzelnia (1866).
Lubań, niewielkie mko żydowskie, niegdyś

w wojew. nowogródzkiem na Polesiu, teraz
w pow. bobrujskim, nad rz. Oresą, o 34 w. od
jej źródeł, o 115 od Bobrujska, w okr. polic.
hłuskim, ma cerkiewkę, szkołę żydowską, osad
136, miejscowość głucha, odludna. Żydzi tru-
dnią się drobnym handlem poleskim, skupem
miodu, grzybów, ryb. Mk. przeszło 500 oboj-
ga płci. W r. 1808 otrzymało na mocy da-
wnych inwentarzy potwierdzenie na miastecz-
ko. Por. Jeremicze i Kopyl. A. Jelski. |

Lubań, wś i folw., pow. poznański; folw.
ma 542 mr. rozl.; 234 mk., 9 ewan., 225 katol.;
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71 amalf. Poczta, tel, i st. kólei żel, w Pozna-
niu o 7 kil. Pod wsią wykopano kości mamu-
towe i ząb. M. St.
Lubań, dobra, pow. horodecki, własność

Dyszlewskich, 871 dzies, ziemi dwor. M. K.
Lubań, 1.) niem. Zubakn, szlach. dobra,

pow. kościerski, na bitym trakcie kościersko-
gdańsko- starogrodzkim. Obejmuje w 5 dzia-
łach obszaru mr. 4577, katol. 190, ewang. 118,
dm. 27. Par. Niedamowo, szkoła w miejscu,
poczta Nowa Karczma. Odległość od Koście-
rzyny 1'/, mili. Największy dział tych dóbr
posiadał r. 1880 Jacobsohn z Gdańska; obszaru
liczyła ta część: roli or. ha. 627, łąk19, pastw.
74, lasu 65, nieuż. 12, ogółem ha. 795.49. Na
lekkiej wyniosłości, gdzie się dziś znajduje
dwór tej wsi, przy grodzeniu sadu trafiono na
grób skrzynkowy, który zburzono. 2.) L.
dok. Zuban, nazywała się kiedyś miejscowość
przy wsi Swornigac w pow. chojnickim. Roku
1882 stanowiła granicę posiadłości do Karcz-
my swornigackiej należącej, Dok. wymienia
następujące granice: najprzód role będące po-
dle Chocimia (ma być Chocina struga) z obu
stron do brodu bagnistego podle L., wzdłuż
jez. Łączką nazwanego i role podle strugi Pław
chocińskiej (?). Ob. Przywił. ststwa tuchol.,
ręk. w Belnie, str. 56. Kś. F.
Lubań, niem. Zauban, m. pow. na Szląsku

pruskim, okr. reg. lignieki, nad rz. Kwisą, o 18
mil od Wrocławia, przy dr. żel. górskiej, ma
9100 mk., gimnazyum ewang., wyższą szkołę
żeńską, klasztor sióstr miłosierdzia, fabryki
tkackie, sukienne, blicharnie, farbiarnie, fabry-
kę wyrobów garncarskich. Trzy jarmarki. Po-
wiat lubański, jeden z 8-ch śląsko-lużyckich,
zajmuje 9.25 mil kw., obejmuje 65486 mk.,
przeważnie ewang.; gęste zaludniony, wzgó-
rzysty ale żyzny, słynie z hodowli bydła,
głównie kóz. Hodowla lnu. Kopalnie węgla

_ brunatnego i łupku dachowego. Przemysł bar-
dzo rozwinięty. Główne miasta: Seidenberg,
Marklissa, Schónberg, Goldentraum, Wiegands-
thal, Langenoels. RA.
Lubań, st. p. w pow. i gub. nowogrodzkiej.

Stacya drogi żel. mikołajowskiej o 76 w. od
Petersburga. |
Luban (dok.), ob. Zubianki.

Luban, prawdopodobnie dawna nazwa rz.
Turośl.
Lubań, jez., ob. Ześno i Zudań,
Lubań, góra i szczyt w paśmie Grorców,

w dziale lubańskim, który rozpościera się na
płd. wschód od Gorców właściwych; od płnocy
oblewa go Ochotnica, od płd. Dunajec 1 Kro-
śnica a od wsch. także Dunajec. Wzniesienie
szczytu 1211 m. Dokładniejszy opis tego
działu podano w art. Gorce (t. II, str. 702),
jako też tam znajdzie czytelnik wytłumaczenie  
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właściwej nazwy tej góry, którą niektórzy
mięszają z nazwami Lubień i Luboń (0b.).
Lubania 1.) wś i folw., pow. rawski, gm.

i par. L. Leży na lewo od drogi bitej z No-
wego Miasta do Grójca; odl. 26 w. od Rawy i
6 w. od Nowego Miasta, w dorzeczu Gostomki.
Posiada kościół paraf. drewn. (spalił się w 1875
r.), urząd gm., 39 dm., 414 mk., 498 mr. ziemi
włośc. i 6 mr. kościel. Folw. należy do dóbr
Skarbkowa Wola. W 1827 r. było tu 31 dm.
i 224 mk. Par. L. dek. rawski: 2396 dusz.
Gmina L. należy do sądu gm. okr. II w No-
wem Mieście, gdzie też i st. poczt.; ma 20251
mr. obszaru i 4006 mk. (1867). 2.) Ł., wś,
pow. stopnieki, gm. i par. Chmielnik. Leży na
lewo od drogi z Chmielnika do Rakowa.
W 1827 r. 26 dm., 143 mk. Według Towarz.
Kred. Ziemsk. folw. L. (z wsiami L. i Sucho-
wola), od rz. Nidy w. 14, rozległy mr. 511:
grunta orne i ogr. mr. 412, łąk mr. 21, pastw.
mr. 25, wody mr. 2, nieużytki i place mr. 40,
bud. mur. 9, z drzewa 9, płodozmian 11-polo-
wy, gorzelnia, młyn amerykański, pokłady
kamienia wapiennego, rzeczka bez nazwy prze-
pływa. Wś L. os. 35, z grun. mr. 44]; wś
Suchowola os. 41, z grun. mr.512. 3.) Ł.,
właśc. Lubonia (ob.), por. Grabina. Br. Ch.

Lubanicze, wś i zaśc. w pow. nowogródz-
kim, w okr. polie. mirskim, nad rz. Serwecz;
wś ma os. 39, zaśc. os. 2 w glebie wybornej;
łąki słynne z traw wyborowych, miejscowość
wzgórkowata bezleśna. A. Jelski.

Lubanie, wś i folw., pow. nieszawski, gm. i
par. Lubanie, Posiada kościół paraf. murowa-
ny, dom schronienia dla 8 starców i kalek, go-
rzelnię z produkcyą na 24000 rs. W 1827 r..
było tu 41 dm., 314 mk. L. stanowiły posia-
dłość kapituły włocławskiej, i jeden z bisku-
pów wzniósł tu (w XII w.) kościół parafialny
z polnego kamienia, z domieszką cegły w łu-
kach i wnękach ścian szczytowych. Pomimo
śladów restauracyi w w. XVI przechowała się
pierwotna prosta lecz udatna postać ostrołuko-
wej świątyni, Piękne obszerne tabernaculum
z XVI w. i rzeźba ścienna przedstawiająca ś.
Annę zasługują na uwagę. Par. L. ma 1520
dusz, Czyt. Kod. dypl. pol. II, 63. Dobra L.,
przeszedłszy na własność rządu, stanowią od
1835 donacyą gen. Arseniewa, mającą roz-
ległości 2766 mr. W skład dóbr wchodzą:
Kucerz, Grąbinek, Mikanowo, Siutkowo, Grąsie-
niec, Kawka, Osła, Piaski, Piekut. Wś L. ma
os. 59, ziemi mr. 1071 a wś Gąbinek os. 14,
ziemi mr. 633. Gmina L. należy do sądu gm.
okr. I w Nieszawie, st, poczt. Waganiec. Roz-
ległość ogólna 15640 mr., w tem dominialnych
10483 mr., włościańskich 5157 mr. Ludność
wynosi 4030 głów. Br. Ch.
Lubanki, folw. i las pod Krasnymstawem

własność miasta Krasnegostawu.
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„Lubanojce al. Zibanojce, niem. Zaubedorj,
wś serbska na dolnych Łużycach, w pow. cho-
ciebuskim, W r. 1880 mk. 348.  4.J.P.
Lubanów, folw. i os. nad strum. Usiącą (?),

pow. kaliski, gm. i par. Błaszki, odl. od Kali-
sza w. 29; folw. dm. 5, mk, 95; os. dm. 1,
mk. 18. Rozległość folw. wynosi mr, 391:
grunta orne i ogrody mr. 369, łąk mr. 2, nie-
użytki i place mr. 20, bud. mur. 3, z drzewa 3,
płodozmian 12-polowy. Folw. ten w r. 1874
oddzielony od dóbr Błaszki. |
Lubański potok 1.) pot. górski, wytryska

z płn. stoków lesistych pasma górskiego Gor-
eów (ob,), w dziale lubańskim, w obrębie gm.
Ochotnicy, w pow. nowotarskim; płynie wkie-
runku płn., zrazu przez las, potem przez łąki, i
we wsi Ochotnicy uchodzi z praw. brzegu do
Ochotnicy. Długość biegu 3 kil. 2.) L. p.,
ob. Wąskż potok, BiG.
Lubańskie al. Dywińskie (ob.), Dziwińskie,

jez. w pow. kobryńskim, do 9 w. obwodu; łą-
czy się z Muchawcem, za pomocą kanału ko-
zackiego,

_ Lubańszczyzna, nazwa grupy chat w obrę-

bie gm. Dworów, w pow. bialskim, przy go-
seińcu wiodącym z Oświęcimia do Zatora.

Lubar, mko, pow. nowogradwołyński, nad

rz, Słuczą, w najżyźniejszej okolicy Wołynia,

ma mk. 6902, dusz włośc. 1657, do których
należy ziemi 2343 dzies. Założone między 1340
i 1382 r. przez ks. Lubarta Gedyminowicza
1 dla tego długi czas Lubartowem się nazy-
wało. Kochowski o niem powiada: ,,Lubarum
seu Lubartovia, primo conditori nomen debet a
Lubarto conditum*. Następnie L. wcielony
został do dóbr koronnych, w nagrodę zasług
nadany ks. Lubomirskim; od nich przeszedł
do Walewskich, a obecnie należy do hr. z Kar-
wiekich Wodzickiej. Dziś jeszeze L. nosi ce-

chy dawnej świetnej przeszłości. Po-bazy-
iańskie mury klasztorne i kościelne, w któ-
tych mieściły się do r. 1838 tak sławne nie-

Sdyś szkoły, drugie na Wołyniu po pijarach
Międzyrzeckich, dziś na klasztor prawosławny
Przerobiono. Pozostała tylko tradycya i wspo-
mnienie w kronikach, bo obecnie i śladu nawet
nie ma owego warownego zamku przez ks.
ubarta w XIV w. założonego, który jednakże

Musiął być należycie warowny, gdy zdołał

Przetrwać wojny kozackie XVII w. i napad
W 1651 r.; co się z nim dalej stało, niewiado-
Mo, „Największą zaś ozdobą i dziś L. stanowi

Ościół parafialny, dawniej księży dominika-
niy, w stylu romańskim, fundowany przez ks.
tanisłąwa Lubomirskiego w 1630 r. i zniszczo-

ny podczas wojen kozackich. Przez ks. Fran-
Pa Lubomirskiego w XVIII w. odmurowa-
V, a przez bisk, kijowskiego i czernihowskie-

st Załuskiego w 1765 r. p. wez. ś. Michała
ana Nepomucena konsekrowany. W kościele 
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jest obraz Chrystusa, cudami słynący, sprowa-
dzony do L. z Hryniowiec (pow. zasławskiego)
w 1754 r. przez bisk, Kajetana Sołtyka. Wi-
dać, że przy tym kościele lub klasztorze była
niegdyś większa galerya obrazów, bo i dziś
bardzo wiele malowideł widzieć tam można;
dużo jest portretów różnych biskupów: chełm-'
skich, płockich, łuckich, nawet poznańskich,
krakowskich, lwowskich i litewskich, 5 por-
tretów papieży, dużo obrazów z Pisma św. i
symbolicznych; zwraca na siebie uwagę siedem
obrazów męczeństwa dokonywanego przez Ta-
tarów. Ślady świetnej widać biblioteki świad-
czą korzystnie o życiu umysłowem 00. domini-
kanów. Niemało upiększa L. pałacyk dziedzi-
ców w stylu włoskim, przy rzece na dosyć
znacznej wyniosłości postawiony, i dom nie-
gdyś hr. Ponińskiej, jeden z pokaźniejszych
w miasteczku. Dziś L. oprócz fabryki organów
i pozytywek Łuczyckiego, powozów Jakubo-
wicza, ładnego młyna na Słuczy, browaru, ża-
dnych fabryk nie posiada; lecz są tradycye, iż
kiedyś tu była sukiennia, fabryka kapeluszy,
winiarnia, księgarnia, która do 1855 r. prze-

trwała, drukarnia przy kościele, kąpiele pry-
sznicowe i sławna woda ze źródła od księży
bazylianów, która pod względem leczniczym
zastępowała Wołyniowi modne dzisiejsze „ba-

dy” i do L. w czasie kąpielowym ściągała nie-

mały zastęp gości. Do majątku tego należy
ziemi dworskiej 6248 dzies., z której hr. Wo-

dzieckich 5675 dzies., innych drobnych właści-

cieli 568 dzies. W L. jest zarząd policyjny,

gminny, poczta, doktor i apteka. Także mieszka

tu sędzia mirowy i mirowy pośrednik, Parafia

katol. L. dek. żytomirskiego: dusz 2172. Filia

w Wolicy Wielkiej (dawniej i w Nowej Czar-

toryi); kaplice w Pedyńkach, „Motowidłówee,

Wyszczykusach (dawniej jeszcze w Wygnance

i Sewerynach). R. 1870 L. miał 4922 mk.,

w tem 54 proc. izr., 893 dm., 8 cerkwi, mona-

styr, kościół, synagogę, 6 dm. modlitwy, 3 gar-

barnie, gorzelnię, 116 sklepów, 90 rzemieślni-

ków, 3 jarmarki. Czyt. o L. art, Komaszki

w „Woł. Gub. Wied.* z r. 1862. D.B,

Łubar, wś włośc., pow. lidzki, 2 okr. adm.,

o 26 w. od Lidy, 19 dm., 231 mk. (1866).

Lubarce al. Zubowce, wś nad Altą, pow. pe-

reasławski, gub. połtawskiej, 219 dm., 2545 mk.

Lubarka, futor, pow. lityński, ziemi włośc.

48 dzies., ziemi dwor. 141; należy do Kamiń-

skiego.
Lubarka, wś, pow. owrucki, nad prawym

dopływem Użu.
Lubarowszczyzna, nazwa lasu w Komo-

rówce, w pow. brodzkim. Jest to płn. część

tak zwanego „Wielkiego Gaju”, wznosząca SI6
219 m. wstronie płn. a 227 w stronie płd.
Lubarska Huta, wś, pow. zwiahelski, z hu-

tą szklaną, do Lubaru należy.
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Lubartów (dawniej Zewartów), miasto po-
wiatowe gub. lubelskiej od r. 1867, poprze-
dnio zaś okręgowe, położone o w. 2 od rzeki
Wieprza; odległe od Warszawy 150 wiorst, od
Lublina 24, od dawniejszych miasteczek, obe-
cenie zaś osad: Kamionki w. 10, Michowa 20,
Firleja 12 i Czemiernik 26; połączone z Lu-
blinem szosą gubernialną. Miasto posiada 12
ulic, z których tylko jedna, Lubelską zwana,
jest brukowaną; inne zaś: Rynek I, Rynek II
koński, Kamionkowska, Stodolna, Browarna,
Omentarna, Syrnieka, Żabia, Krzywe-Koło,
Podzamcze i Piękna, niebrukowane, z powodu

bardzo szczupłych środków kasy miejskiej.
Stąd na wiosnę i jesień błoto trudne do  prze-
bycia dla pieszych; wysycha ono jednak w po-
rze wiosennej bardzo prędko z powodu gruntu
piaszczystego. Domy przy obu rynkach i
w części na ulicy Lubelskiej murowane, par-
terowe lub jednopiętrowe; w reszcie zaś miasta,
z małym bardzo wyjątkiem, drewniane, parte-
rowe. Ludność z końcem r. 1883 wynosiła
4869, a mianowicie: męż. 2400 i kob. 2469,
a w tej liczbie obojga płci: katol. 2148, pra-
wosł. 22, ewang. 18iżydów 2681. Ogólna
przestrzeń terytoryum należnego do miasta
wynosi mr. 1337 pręt. 7], t.j. pod gruntami
ornemi mr, 1018 pręt. 106, pod zabudowania-
mi mr. 58 pręt. 53, pod pastwiskami mr. 105
pręt. 1738, pod łąkami mr. 101 pręt. 268, pod
nieużytkami mr. 4 pręt. 115, pod drogami,
rzekami i błotami mr. 48 pręt. 256. Przed r.
1880 posiadało miasto 587 dm., daleko obszer-
niejszych od teraźniejszych, lecz po spaleniu
się do dawnego stanu dotąd niepowróciło; obe-
cnie zaś istnieje dm. murów. 52 i drewn. 280,
zaasekurowanych we wzajemnem gubernia|-
nem towarzystwie od ognia, łącznie z wszżel-
kiemi zabudowaniami gospodarskiemi, na sumę
ogólną rs. 188100, z których opłaca rocznie
składki ogniowej normalnej rs. 1677 kop. 76
i dodatkowej rs. 417 kop. 84 czyli łącznie rs.
2095 kop. 60. Mieszczanie z końcem r. 1883
posiadali: koni 42, bydła rogatego sztuk 326
i nierogacizny 4838. Mieszkańcy chrześcianie
głównie zajmują się rolnictwem; żydzi zaś je-
dynie drobnym handlem i rzemiosłami. Obok
tego znaczna część mieszczan-chrześcian, z po-
wodu małej ilości posiadanego gruntu, zajmuje
się mularstwem, tak dalece, że z początkiem
wiosny każdego roku około 200 starszych i
młodszych udaje się na mularkę w okolice są-
siednie, do Lublina i dalszych miejscowości,
by powrócić do domów dopiero późną jesienią;
niektórzy wreszcie zajmują się robotami be-
dnarskiemi i przygotowane przez siebie statki
drewniane zbywają na miejscu, lub też rozwo-
żą na sprzedaż po okolicznych jarmarkach.
Miasto obecnie (1883) posiada narzędzia ognio-
we, stąnowiące własność kassy miejskiej: sika-  
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wek 8, beczek 11, drągów żelaznych 10, bosa-
ków 10 i beczkę dużą rezerwoarową na wózku,
objętości wiader 30; obok zaś tego mieszkańcy:
drabin 382, bosaków 188, wiader 248 i beczek
332. Dochody kasy miejskiej w r. 1883 wy-
nosiły rs. 4328 kop. 95 /,; wydatki zaśwtym-
że roku rs. 3583 kop. 39. Miasto płaci skła-
dek gminnych i podatków skarbowych, oraz
innych specyalne przeznaczenie mających rocz-
nie rs. 6756 kop. 9 (r. 1883); posiada 17 la-
tarń na słupach żelaznych, oświetlanych naftą,
na głównej ulicy Lubelskiej, Własności nie-
ruchomej, oprócz szopy drewnianej na skład
narzędzi ogniowych i szldchtuza miejskiego,
z którego pobiera (1883) rocznej dzierżawy rs.
588, żadnej nie posiada. W mieście istnieją
dwa browary piwne, na których wyrabia się
piwo zwyczajne i bawarskie, na miejscu iprzez
okolicznych włościan i szynki używane, oraz
fabrykę miodu. Z władz rządowych instytu-
eyj i urzędników posiada L.: zarząd powiato-
wy, magistrat, dziekana powiatowego, oddział
pocztowy, stacyą telegraficzną, kancelaryą ko-
misarza włościańskiego, sędziego pokoju, sę-
dziego śledczego, rejenta, szkołę elementarną
miejską i pomocnika nadzorcy okręgowego ak-
cyzy; obok tego jest dwóch lekarzy, jeden po-
wiatowy, drugi zaś wolno praktykujący, i je-
dna apteka, a przy zarządzie powiatowym
istnieje litografia. Jarmarków bywa 6, we
wtorki: po Trzech Królach, mo niedzieli kwie-
tniej, po św. Stanisławie, po św. Annie, po św.
Bartłomiejn ipo św. Dyonizym. W mieście
znajdują się dwa kościoły katolickie: jeden pa-
rafialny pod wezw. św. Anny, drugi zaś po-
kapucyński, pod wezw. św. Wawrzyńca; żydzi
mają obszerną bóżnicę murowaną i dwie szkoły.
R. 1781 urodził się w L. Feliks Bentkowski.
Miasto L. założone zostało w r. 1548. Wybu-
dował je na gruntach wsi Łucki i Szczekarko-
wa, śród lasów, Piotr z Dąbrowicy Firlej, wo-
jew. bełski i lubelski, pan i właściciel dóbr:
Kockich, Czemierniekich, Firlejowskich, Bara-
nowskich, Szczekarkowskich, Janowieckich i
t. d.; a miasto od swego herbu Lewart. nazwał
Lewartowem. W r. 1552, po śmierci Piotra,
dziedzietwo (przeszło na syna Mikołaja Firleja,
(nagrobki obu znajdują się w kościele ks. domi-
nikanów w Lublinie, w oddzielnej bocznej ka-
plicy z prawej strony, Firlejowską zwanej),
słynnego z pięknej wymowy. Ze sławnych
szkół kalwińskich, do których Mikołaj Firlej
sprowadzał znacznym nakładem biegłych nau-
czycieli z Lipska i Wittenberga, także i ze
szkół aryańskich nie tylko śladów żadnych,
ale nawet żadnych tradycyj nie przechowało
się na miejseu. Mikołaj Firlej sprowadzał
z Flandryi i Holandyi rękodzielników, obda-
rzając ich przywilejami, t.j. stolarzy w roku
1571, bednarzy zaś, kowali, cieśli, szewców i ku-
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śnierzy w r. 1580. (Angielscy kupey w Elblągu
1 Szczecinie poszukiwali potem wyrobów tutej-
szych rękodzielników). Osiedlił tu również tru-
dniących się chowem bydła osadników. Mia-
sto wzrastało w zamożność i domy murowane
się wznosiły, zwłaszcza, że do tutejszych szkół
nawet młodzież katolicka z akademii krakow-
skiej tak licznie przybywała, że jej nie było
gdzie pomieścić. Zostawszy potem zwolenni-
kiem nauki kalwińskiej, dziedzie oddał tutejszy
kościół katolicki współwiercom swoim. W r.
1580 zjechało się tu 150 kalwinów i luterskich
pastorów, dla porozumienia się z sobą co do ró-

źniey dogmatów; lecz za przybyciem aryani
unitaryuszów, a mianowicie ich naczelnika
Fausta Socyna, synod się rozwiązał, nie chcąc
z wyklętymi przez kościół wchodzić w żadne
stosunki, Wtedy to stronnicy Aryusza zało-
żyli tu szkołę, a pierwszy jej rektor, biegły
w naukach Albert Kalisz w r. 1581 miał
w Lewartowie dysputę z jeznitą Radzimiń-
skim. (Czyt. Albert Calissius „Schola Le-
Yartoviana restituta* 1598). Ze śmiercią Mi-
kołaja w roku 1588, dla braku męskie-
580 potomka, wygasła dziedziczna linia Fir-
lejów w tych stronach. Podobno za jego cza-
sów zbory kalwińskie miały być tu usunięte,
Jak o tem wspomina K. WŁ Wójcicki w no-
tatce biograficznej (Kucyklopedya Powszechna,
t. VILI, str. 931). Pozostałe po Mikołaju Fir-
ju eztery córki, podzieliwszy się dobrami,
przeniosły Lewartowszczyznę w inne domy,
Jako to: Tarnowskich, Wiśniowieckich, Lubo-
mirskich, a jedna z nich Elżbieta poszła za Mi-
cołają Kazimirskiego-—Bibersztein, wojskiego
radomskiego. Ten, będąc wyznawcą Socyna,
Wprowadził do zboru lewartowskiego nabożeń-
stwo swojego wyznania. Niezadługo jednak,
W skutek starań kś, Piotra Skargi, powrócił
Na łono kościoła katolickiego i na śmiertelnem
Ożu „Wynurzył w testamencie swą wolę, aby
O8ciół w Lewartowie powrócony był katoli-
XW a szkoły rozpuszczone, czego na początku
-VII wieku dokonał brat jego Krzysztof Ka-
emisji, biskup kijowski. Wtedy to zbory
uatolickie zupełnie tu upadły. W r. 1643
. charakterze dziedzica dóbr figuruje Włady-
1 > Dominik książę Zasławski, lecz już w r.
k 8 Lewartów drogą spadku przeszedł w po-
adanie „księcia Dymitra Jerzego Korybuta

3 "juowieckiego; następnie w r. 1688 dostał
= Szefowi Karolowi Lubomirskiemu, który
aPa Z wdową po Wiśniowieckim, Teofilą
i 2 ks. Zasławskiego. W r. 1705 Marya
= omirska wyszła za Pawła ks. Sanguszkę

posagu dostała dobra Lewartowskie. Od-
yy lat 184 miasto „było własnością Nan-
u w którzy ród swój wywodzili od Lubar-
ż ubartowiczami się mianowali, _Małżonek
"yy upodobawszy sobie tutejsze okolice, po-  
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stanowił Lewartów zrobić głównem siedliskiem
dla siebie i dla swojej familii. Po śmierci ks.
Maryi z Lubomirskich, Lewartów przeszedł na
syna jedynaka Aleksandra; od niego ojciec na-
był te dobra, lecz po nastąpionej śmierci syna,
sukcesorowie Lubomirscy pieniali przez lat 4
księciu Pawła de nullo dato et accepto, żąda-
jąc zwrotu dóbr, do czego jednak nie przyszło.
W r.1723 11726 nadano miastu przywileje
na jarmarki dwutygodniowe, w pierwszym na
trzy a w drugim na jeden dodatkowy. W ro-
ku 1739 Paweł Sanguszko objął powtórnie
miasto w posiadanie i stał się jego odnowicie-
lem,—a w r. 1743 wyrobił przywilej do zmia-
ny nazwy Lewartów na Lubartów, stosownie
do imienia swego protoplasty. Przy sposobno-
ści tej wznowiono także niektóre jarmarki, za-
twierdzono ponownie prawo magdeburskie,
czego pierwej po Firleju dokonali w r. 1640
Władysław Dominik, książę na Ostrogu i Za-
sławiu, hrabia na Tarnowie, koniuszy koronny,
a w r. 1678 książę Jerzy Korybut Wiśniowie-
ckii w 1668 Józef Karol Lubomirski; nadano
miastu herb nowy it. p. Dziedzic, poraz drugi
ożeniony z hrabianką ze Skrzynna Duninówną,
zostawił trzech synów: Józefa, Hieronima i Ja-
nusza. Lubartów przeszedł na najstarszego
Józefa, połączonego w r. 1788 z Anną z Cetne-
rów, córką lgnacego-Aleksandra i Ludwiki
z Potockich. Po zgonie męża ur. 1781, do-
brami rządzila wdowa, słynna z urody i ma-
jątku. Wr. 1790 pochowawszy syna, oddała
rękę swemu ciotecznemu bratu ks. Kazimierzo-

wi Nestorowi Sapieże, generałowi artyleryi
litew., z którym niezadługo wziąwszy rozwód,
poraz trzeci weszła w związki małżeńskie z hr.
Kajetanem Potockim, sstą urzędowskim. Nie-
snaski domowe wywołały z tym małżonkiem
proces rozwodowy ze strony Anny z Cetnerów,
a do kłopotów familijnych przybyły także i
majątkowe. Gdy skutkiem wypadków ówcze-
śni bankierzy: Teper, Szule i Kabryl zbankru-
towali, obywatele będący z niemi w związku,
narażeni zostali również na straty i nieprzyje-
mności, Kajetan Potocki należał do tych osta-
tnich, a mając zapis od żony na dobra Lubar-
towskie w sumie rs. 60000, naraził ją na licz-
ne odwiedziny wierzycieli, sam zaś był zasy-
pany pozwami i zagrożeniami, a lubo te do-
brom dożywotnim szkodzić nie mogły, przecież
mimo to ciągle trwały. Proces rozwodowy
nabrał przez to nowej siły. Zgryziony i obar-
czony Potocki uprzedził śmiercią swoją wyrok
rozłączenia. W r. 1806 przybył książę Janusz
Sanguszko (najmłodszy syn ks. Pawła) z za-
granicy do kraju po kilkoletniej daremnej ku-
racyi na oczy i zastał dobra lubartowskie
w wielkim nieładzie. Do tego mieszczanie lu-
bartowscy rozpoczęli o różne atrybucye sześć
procesów przeciwko niemu, jako dziedzicowi
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po śmierci synowca jego (syna ks. Pawła i
Anny z Cetnerów Sanguszków). Książę Ja-
nusz najprzód z pomocą przyjaciół nabył pra-
wa dożywocia, następnie starał się zaspokoić
mieszczan, pozwolił żydom na wolną sprzedaż
wódki; lecz wkrótce, utraciwszy wzrok, życie
zakończył w gub. wołyńskiej. Po śmierci je-
go dor. 1822 wdowa zarządzała Lubartowszczy-
zną. W r. 1828, wskutek podziału z bratem
swoim księciem Karolem, otrzymała dobra Lu-
bartowskie dziedzictwem Klementyna z San-
guszków, córka ks. Janusza, z powtórnego mał-
żeństwa hrabina Małachowska i sprzedała je
następnie w r. 1839 Henrykowi hr. Łubień-
skiemu. Po nim dobra lubartowskie zajęte
zostały w r. 1844 na własność Banku polskie-
g0, następnie zaś na rzecz skarbu, od którego
ostatecznie nabył w r. 1859 hr. Mycielski.
Ten ostatni z ogółu dóbr tych sprzedał folwark
Pałecznicę w r. 1860; zaś folwarki Łuckęi
Amnobór w r. 1861, które następnie w r. 1882
przeszły na własność drobnych kolonistów;
znaczną zaś część gruntów dworskich i lasów
hr. Mycielski w latach 1865—67 sprzedał na
prawach dzierżawy wieczystej powiększej czę-
ści Niemcom-kolonistom i z obszarów tych
uformowały się oddzielne kolonie. W. końcu
Bank polski w r. 1888 pozostałe folwarki, do
dóbr tych należące: Rudno, Gołąb', Kierzków-
ka, Wincentów, Szczekarków, Tarło, Klemen-
tynów, Brzeźnicę Książęcą, Zagrody Lubar-
towskie i pałac lubartowski wraz z parkiem
i ogrodem owocowym, sprzedał z publicznej li-
cytacyi pojedyńczo rozmaitym osobom a obe-
enie pozostał jeszcze czasowo właścicielem przy
folwarku Serock i znacznej przestrzeni lasów,
z powodu trudności uregulowania spraw wło-
ściańskich. Wspominając o m. L., nie podo-
bna nie wspomnieć i o pałacu lubartowskim,
tuż przy samem mieście położonym, oraz parku,
terytoryum których zajmuje przeszło mr. 33.
Pałac ten, który wraz z całem otoczeniem zam-
kiem zwykle nazywano, wybudowany został
przez założyciela samego miasta Piotra Firleja,
park zaś i ogrody założone i pielęgnowane
przez syna tegoż Mikołaja. Według inwen-
tarza z r. 1708 zamek przedstawia się bardzo
smutnie. Brama wjazdowa od miasta przez
sadzawkę o piętrze z gankiem naokoło, z dwo-
ma kompasami, bez szyb, tylko z kratami w o-
knach; dalej na prawo parkany drewniane i
szopy na stajnie i kuchnie ku drugiej bramie,
zdaje się na półnoe, ogołoconej z parkanu, któ-
ry Szwedzi spalili. W zamku okna po więk-
szej części bez szyb z kratami żelaznemi, gdzie-
niegdzie pouszkadzanemi. Zamek piętrowy
opisany niejasno. Zdaje się wszakże, iż było
na dole izb, pokoi i alków razem osiem z obra-
zami na ścianach, stołem marmurowym w je-
dnej, Na drugiem piętrze trzy pokoje, Stan  

Lub

w ogóle zły. Na dziedzińcu na prawo piwnica
murowana, Na środku dziedzińca lipa, pod
którą ganek gątami kryty, opustoszały, podo-
bnie jak i stojąca obok strzelnica, w której sta-
wała armata. W ogrodzie otoczonym 160-ma
przęsłami parkanu, siedem kwater zasadzonych
bukszpanem, dom dla ogrodnika i łazienka,
wszystko zniszczone. Następnie pałac przez
Pawła ks, Sanguszkę został rozprzestrzeniony.
W roku też 1747 na dziedziniec prowadzi bra-
ma murowana, ośmiokątna, z figarami drewnia-
nemi, malowanemi i złoconemi na każdym ro-
gu. Nad bramą wieża z kopułą zakończoną
żelazną złoconą gałką i wietrznikiem albo Po-
gonią z żelaza, malowanym i pozłacanym. Nad
drewnianemi wrotami takaż cyfra snycerską
robotą malowana. Brama uzbrojona 5-ma wiel-
kiemi i czterema mniejszemi armatami śpiżowe-
mi, oraz lawetami od 4 przelanych na dzwon.
Dziedziniec w kwadrat (1 mórg 5 pr.), otoczo-
ny murem, z basztami po rogach ośmiokątnemi.
Na dachach baszt figury drewniane jak na bra-
mie. Po bokąch dziedzińca ku pałacowi ciągną
się dwie oficyny. Mur na froncie dziedzińca
ozdobiony filarami z figurami kamiennemi i
sztachetami żelaznemi, zielono malowanemi ze
złoconemi strzałkami, Na środku każdego
przęsła sztachet na blachach herb Pogoń z mi-
trą 1 paludamentem, miejscami wyzłacana.
Z dziedzińca tuż przy pałacu dwie bramy mu-
rowane, ku północy na folwark, ku południowi
do miasta. Ta ostatnia z mostem zwodzonym.
Pałac jest budynkiem dwupiętrowym, prosto-
kątnym, o 13 oknach frontu od wschodu. Śro-
dek jego zdobi ganek żelazny na ośmiu filarach
z pojedyńczych brył piaskowca, stylu dory-
ckiego, wsparty; dalej pilastry w tymże stylu
i facyata trójkątna. Nad facyatą „osoba dre-
wniana snycerską robotą alias VWietoria z insi-

gniami i cyfrą Imienia Pańskiego. Pod nią
immediate dwie osoby także drewniane, sny-
cerską robotą, siedzące, różne reprezentujące
insignia. Niżej znowu jakoweś dwie statuy.
Koło tejże facyaty rozchodzą się dwie rynny
z białej blachy per modum smoków skrzydla-
tych. Od ogrodu facyata we dwie baszty
kwadratowe, czyli wieżyczki pod takową, jak
i pałac dachówką termina (?); koło tychże
w angule rynny z blachy w postaci smoków.
Na wierzchu tych wieżyczek po jednej osobie
drewnianej snycerską robotą z insygniami wy-
złacanemi.* Od przyczółków pałacu do baszt
dziedzińcowych mur sztachetowy, jak od fron-
tu z wrotami prowadzącemi na galeryą ogro-
dową, ciągnącą się z trzech stron pałacu z po-
sądzką kamienną i balustradą ozdobioną 20-ma
posągami. Z galeryi do ogrodu prowadziły
z każdej strony schody dębowe. W następnym
opisie z r. 1788 nie pomieszczono już galeryi
ogrodowej, ale za to figurują dwie oficyny par-
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terowe, nazwane łazienkami, w miejsce da-
wniejszych wejść na galeryą ogrodową. Wy-
stępują też pomieszczenia w antresolach, o któ-
rych w poprzednim opisie mowy nie było,
Główna facyata frontowa przyozdobiona jest
dziś symbolicznemi figurami: poezyi, astronomii
l innemi postaciami, sztuki piękne wyobrażają-
cemi. Klewacya pałacu tego przedstawia obe-
enie dom dwupiętrowy, z oknami dolnego pię-
tra bardzo wysokiemi, pierwszopiętrowemi
mniejszemi nieco i oknami drugiego piętra o 2
dużych szybach, jedna nad drugą; zdobny or-
namentami w stylu francuskim Ludwika XV
z dwoma skrzydłami parterowemi, dawniej
z dachem płaskim a dziś wznoszącym się na
sposób zwykły. Jedynie dolne piętro jest dziś
mieszkalne. Figury, zdobiące szczyt, pouszka-
dzane w czasie burzy w 1846 r. Na szczycie
dachu głównego budynku znajduje się ganek
opatrzony galeryą żelazną. Piękne, szerokie
schody, o misternej żelaznej poręczy, na piętro
Jak również kamienne kręcone na górne i dwo-
je drewnianych bocznych na toż piętro w do-
brym przechowały się stanie. Dolme piętro
w znacznej części podzielone jest na dół i an-
tresole, bez widocznego z zewnątrz przedziału.
Antresole te są w większej części w stanie
mieszkalnym. W południowej baszcie urzą-
dzona była kaplica. W skiepieniu jej pozosta-
wiono otwór okrągły, pozwalający sięgnąć
okiem do wierzchołka wieży, na której dwu
piętrach Paweł Sanguszko urządził bibliotekę
w sposób niezwykły. Podłoga biblioteki wiła
się czterema skrętami helisojdy o tworzącej
prostopadłej do osi pionowej. Szafy modrze-
wiowe a raczej jedna szafa wycinkiem śrubo-
wym walca biegła przy ścianach wzdłuż dwu
piętr górnych, niby zwój śruby prostokątnej.
Urządzenie to przechowało się dotąd prawie
nienaruszone zębem czasu. Ostatnia dziedzicz-

ka z rodu Sanguszków Klementyna hr. Mała-
chowska zburzyła oficyny boczne i zamierzyła
'Wwnowym guście około 1830 r. pod kierun-
kiem Szucha odrestaurować pałac. Przygoto-
wany materyał drzewny zgorzał w młynie pa-
trowym Banku polskiego w Warszawie, a pa-
ac pozostał w zaniedbaniu. Kościół parafial-
Ry w m. L. fundowany był pierwotnie z drze-
Wa w r. 1549 przez Piotra z Dąbrowicy Firle-
Ja, założyciela miasta, jak o tem bliżej przeko-

r. Wojciecha Skarszewskiego, biskupa chełm-
sko-lubelskiego, znajdujący się w aktach ko-
ścielnych. Fundacya pomieniona zatwierdzo-
ną została przez biskupa krakowskiego Samuela

„aaciejowskiego. Po nastąpionej w r. 1562
Smierci Piotra, za syna jego Mikołaja, kościół

Pierwotny oddany wyznaniu kalwińskiemu,
piero po śmierci socynianina Mikołaja Kazi-

mirskiego-Bibersztein, na początku XVII stu- 
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lecia był powrócony katolikom. Kościół ten
w następstwie czasu ulegał pięć razy zupełne-
mu zniszczeniu przez pożar, lecz w których la-
tach miało to miejsce, kiedy i przez kogo po-
czterykroć był odbudowywany, żadnego o tem
śladu nie pozostało. Po ostatnim dopiero poża-
rze, na miejsce poprzedniego drewnianego, ist-
niejący obecnie kościół parafialny murowany
wybudowany został w latach 1733—1735,
przez Pawła-Karola dwóch imion księcia San-
guszkę, marszałka w. ks. litews., ówczesne-
go dziedzica dóbr lubartowskich, a następnie,
za zezwoleniem kardynała Lipskiego, biskupa
krakowskiego, w r. 1738 konsekrowany przez
Michała Karpia, biskupa żmudzkiego. W roku
1791 świątynia uległa częściowemu pożarowi;
lecz w jakim czasie i przez kogo dopełnioną z0-
stała restauracya, akta kościelne nie zawierają
wzmianki. Domyślać się tylko można, że rze-
czonej restauracyi prawdopodobnie dopełnili
następni dziedzice, albo wdowa po Józefie ks.
Sanguszko (na którego przeszły dobra lubar-
-towskie po ojcu Pawle), Anna z Cetnerów, cór-
ka Ignacego i Ludwiki z Potockich, zarządza-
jąca dobrami po śmierci męża swego,—lub też
synowie zmarłego fundatora Hieronim i Janusz
książęta Sanguszkowie, i to wkrótce po nastą-
pionym pożarze, albowiem już w r. 1793 wy-
stawili oni w pomienionej świątyni wspaniały
nagrobek ojcu swemu Pawłowi i matce Barba-
rze z Duninów; według zaś wzmiankowej wi-
zyty biskupiej z r. 1800, kościół w tejże epoce
już w poprzednio świetnym znajdował się sta-
nie. Za staraniem ks. kanonika Jana Skoli-
mowskiego, proboszcza miejscowego, w r. 1860
przystąpiono do gruntownej zewnętrznej re-
stauracyi kościoła, prowadzonej do r. 1864,
która jednakże dopiero w r. 1871 w zupełności
została ukończona. * Następcy zmarłego ks.
Antoni Kazanowski, potem zaś ś. p. ks. Adam
Laskowski, proboszcze lubartowscy w latach
1878—1877, uskutecznili wewnętrzną restaura-
cyą kościoła, Nareszcie w r. 1880 poprawio-
no wiązania dachowe i pokryto część dachów
blachą cynkową w miejsce dachówki. Wspa-
niała ta świątynia zbudowaną jest w stylu no-
wym Odrodzenia. Niezwykły wygląd nadaje
jej kształt beczkowy w rzucie poziomym. Na-
wa główna ma również kształt wrzecionowaty,
„boczne zaś odpowiednio wygięty. W ołtarzu

Rywa protokół wizyty z d. 28 września 1800| wielkim umieszczony jest obraz św. Anny, ma-
lowany w r. 1694, przechowany z poprzednio
spalonego drewnianego kościoła. Sześć innych
ołtarzy posiada obrazy bardzo mierne. Odrzwia
kościoła nadzwyczaj okazałe i wielkością swo-
ją imponujące, zbudowane są z marmuru czar-

nego, w których umocowane odpowiednie po-
dwoje. Z prawej strony nawy bocznej kościo-
ła jest nagrobek fundatorowi dzisiejszego kościo-
ła, jego żonie i jednemu z synów poświęcony.
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Oprócź powyższego grobowca, w filarach ko-
ścielnych wmurowane są cztery tablice mar-
murowe, poświęcone pamięci: Hyacentego i
Lucyi z Cholewickich Nestorowiczów z roku
1826,—Antoniego Jaruzalskiego b. kapitana b.
wojsk polskich, zmarłego w r. 184/;—Feliksy
z. Dziewczopolskich Kleszczyńskiej zmarłej
w r. 1857—i Maryi Dębickiej zmarłej w roku
1876; a nadto bardzo piękny grobowiec z mar-
muru kararyjskiego białego, poświęcony pa-
mięci Józefa Kossobudzkiego i Teodozyi Kosso-
budzkiej, dzieło Syrewicza, "Tuż obok kościoła,
po prawej stronie cmentarza kościelnego, stoi
okazała murowana dzwonnica, a na niej zawie-
szone są trzy dzwony, z których największy
waży podobno funtów 3450. Wreszcie kościół
cały, dzwonnica i cmentarz kościelny, opasane
są murowanym parkanem, front którego ozdo-
biony jest gzemsami i sztachetami w murze
osddzonemi, Istniejący w m. L. drugi kościół
po-kapucyński, obecnie od r. 1865 filialny,
wybudowany został wraz z klasztorem ks, ka-
pucynów w r. 1741 kosztem Mikołaja Krzy-
nieckiego. Postacią zewnętrzną i urządzeniem
wewnętrznem przypomina wszystkie kościoły
kapucyńskie w kraju, W ołtarzach zawiera
dobre obrazy, prawdopodobnie pędzla $mugle-
wieza, Zabudowania klasztorne, z pozostawie-
niem części takowych dla wikaryusza przy ko-
ściele, przeznaczone zostały od r. 1869 na po-
mieszczenie w nich zarządu powiatowego; o0b-
szerny zaś ogród klasztorny rozdzielony został
na cztery części, z których jednę oddano do
użytku wikarego przy kościele, drugą dla
szkoły elementarnej miejscowej, trzecią prze-
znaczono dla zarządu powiatowego; ostatnią
zaś i największą, gdyż 1877 sażeni kwadrato-
wych zawierającą, zarezerwowano pod budowę
szpitala powiatowego. Dobra lubartowskie, po-
wstałe z dawnych wsi Szczekarków i Łucka,
w r, 1466, według aktu granicznego z owej
epoki, którego oryginał na pergaminie spisany
zniknął w ostatnich czasach z akt miejscowych,
stanowiły dziedzictwo Grotha na Ostrowie i
w r. 1708 składały się z miast Lubartowa i
Firleja, wsi i folw. Szczekarków, wsi Lisów,
wsi Brzeziny, wsi Pipisówka, wsi i folw. Se-
rock, wsi i folw. Leszkowice, wsi i folw. Brze-
Źnica, wsi Zabiele, wsi i folw. Niedźwiada, wsi
i folw. Tarła, wsi i folw. Pałecznica, wsiifolw.
Górka, wsi i folw. Łucka, wsi Baranówka, wsi
Trzeińca. W r. 1747 występują dobra w skła-
dzie powiększonym 0 wś i folw. Kijany bliższe
i dalsze, wś Stoczek, wś Wólkę Kijańską, wś
i folw. Jakóbowice, wsie: Długie, Swidniczek,
Wólkę Swidnicką i wś i folw. Zadębie. W in-
wentarzu z r. 17/88 wykazano znowu dodatko-
wo: wś i folw. Rudno,wś Krupy, wś Kunów,
mczko Rawę, wś i folw. Giżyce. Prawie w ta-
„kim składzie dobra istniały do r. 1850, ubyły 
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bowiem tylko Jakóbowiee z 4-ma okolicznemi
i około r. 1855 Kijany z przyległościami. Od
r. 1860 zaczęła się parcelacya, prowadzona
przez plenipotentów hr. Mycielskiego, który
połowę prawie folwarków sprzedał i znaczne
przestrzenie lasów  rozkołonizował. Obeenie
wszystko już prawie zostało w różne ręce
sprzedane przez Bank polski. Powiat lubartow-
ski, utworzony w 1869 r. z północno-wscho-
dniej części dawnego powiatu lubelskiego, gra-
niczy na północ z powiatem radzyńskim gub.
siedleckiej, na wschód z powiatami: radzyń-
skim, włodawskim i chełmskim, na południe
z powiatami: chełmskim i lubelskim, na zachód
zaś z nowoaleksandryjskim (puławskim). Po-
wierzchnia powiatu wynosi 231/, mil kwadr.,
albo inaczej 234734 mr., albo 120294 dziesię-
cin, z której to przestrzeni 50536 dz. ziemi or-
nej, 18102 dz. pastwisk, 11661 dz. łąk, 2891
dz. pod budynkami, 82395 dz. lasu, pod nieu-
żytkami 8540 dz., pod zaroślami 3801 dz., pod
drogami, błotami i rzekami 2868 dz. Gleba
przeważnie piaszczysta i sapowata, tylko w po-
łudniowo-wschodniej części powiatu, od strony
powiatu chełmskiego, gliniasta i urodzajna.
Bardzo widoczny tu jest wpływ wzrostu mie-
szkańców w śladach szybkiego znikania wód,
których, jak widać z resztek dawnych urzą-
dzeń stawowych i dokumentów piśmiennych,
było nieskończenie więcej. Grospodarstwo po
większej części trzypolowe, a u włościan na-
wet i dwupolowe. Pszenicy uprawia się sto-
sunkowo mało, W r. 1888 zasiano czetwerti:
pszenicy ozimej 39581, żyta 21240, pszenicy
jarej 90, owsa 10448, jęczmienia 5732, gryki
1268, innego zboza 2203, kartofli 31273. Ze-
brano zaś w tymże roku czetwerti: pszenicy
ozimej 19475, żyta 111959, pszenicy jarej 493,
owsa 65688, jęczmienia 25811, gryki 34904,
innego zboża 11547 i kartofli 190398. Siana
zebrano 1387538 pudów. W r. 1883 podano
do ubezpieczenia bydła 29358 sztuk (oprócz
3827 sztuk cieląt, które są wolne od opłaty),
a z tej liczby w dwu miastach 719, u właści-
cieli większych 5609, resztę zaś 23030 sztuk
u włościan. Wołów było w tej liczbie 1919,
krów 21864 i jałowizny 5575 sztuk. Koni
10899 sztuk, a mianowicie w miastach 212
a reszta po wsiach. W tej liczbie pomieszezo-
ne są konie znanej stajni p. Grabowskiego
w Byrnikach, krwi czysto-angielskiej, a miano-
wicie 5 ogierów, 7 koni wyścigowych, 9 ma-
tek i 24 żrebaków po lat Żi mniej. Ludność
przeważnie zajmuje się rolnictwem. Z rzemiosł
najbardziej kwitnie mularstwo i bednarstwo
w L. (250 mularzy i10 bednarzy). Ludność
wiejska wyrabia gdzieniegdzie płótno i sukno
na własne potrzeby, a nawet pewną ilość na
handel. W powiecie istnieje 59 fabryk i za-
kładówprzemysłowych,zatrudniających razem
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427 robotników i produkujących wyrobów na
sumę 482999 rs. Pierwsze miejsce w liczbie
abryk pod względem obrotu trzyma cukro-
wnia w Kijanach z 256-ma robotnikami i obro-
tem 185000 rs.; liczebną zaś przewagę w ogól-
nej ilości stanowi 30 młynów. Dalej idą go-
tzelnie, browary i cegielnie po 5, jeden tartak
parowy i trzy wodne, 3 smolarniei t. d. Głó-
Wny przedmiot handlu miejscowego stanowi
zboże; wywozowego zaś wełna i drzewo, które-
80 znaczne bardzo ilości wyrębują się corocz-
nie. Według danych statystycznych w roku
1883 utrzymywano owiec około 21000 sztuk
aenkorunnych i do 18000 prostych włościań-
skich; sprzedano wełny 2150 pudów za 60220
rs, 1 drzewa za rs. 106100. Po miastach i osa-
dach w powiecie lubartowskim bywa corocznie
30 jarmarków, z których jednak tylko dwa
łęczyńskie, w czerwcu dni 8 i we wrześniu dni
10 się odbywające, szerszy budzą interes. W r.
1883 było w powiecie ludności 74365, a w tej
liczbie męż. 36257, kob. zaś 38108. Pod wzglę-
dem wyznań: prawosł. 1441, katol. 58846,
ewang. 5158, baptystów 485, żydów 8490.
Według stanów szlachty 58/, duchowieństwa
18, mieszczan, kupców, handlarzy i t. p. 8912,
mieszkańców osad (miasteczek) 7221, włościan
49543, kolonistów 4,942, urlopników 2952,
cudzoziemców 240. Pod względem administra-
cyJtym powiat dzieli się na gminy: Łucka,
Niemce, Kamionka, Samoklęski, Firlej, Chudo-
wola, Rudno, Wielkie, Tarło, Luszawa, Cze-
mierniki, Syrniki, Ludwin, Spiezyn, z których
Wie pierwsze czwórki i dwie następne trójki,

Po kolei stanowią jeden okrąg sądowy. Wsi
1 osąd włościańskich znajduje się 171, z któ-
rych 31 nie miało przyznanych serwitutów,
8 zamieniło je r. 1883, a 63 korzysta dotąd

z praw służebnościowych. Pod względem ko-
sclelnym dekanat lubartowski dyecezyi lu-
belskiej obejmuje 10 parafj: L. z filią Fir-

Ó); Czemierniki, Dys, Kamionka, Kijany,
u„asienin, Łęczna, Michów, Rudno, Syrni-

ki. Szkółek początkowych 1-klasowych ogól-
nych jest w powiecie 23. Powiat lubartowski
mógłby być nazwany powiatem dolnego biegu

ieprza, gdyż nie licząc 20 wiorst najniższej
Części koryta tej rzeki, większa połowa spła-
Wna przerzyna tenże powiat od strony Łęczny
0 Kocka (50 z górą wiorst) w kierunku pół-

NOCN9-zachodnim, a następnie od Kocka do Ba-
jROWA w południowo-zachodnim. Bardzo krę-
R koryto rzeki i nader szybki bieg wody wy-
notują częste wyrywanie brzegów i zmiany
oryta. Tym sposobem od Serocka do Łyso-
ak powstały dwie odnogi przez połączenie
awnej rzeczki Starca z korytem Wieprza na
WA Wsi Luszawy, gdzie zdawna istniało po-

aaoJne koryto. Wpływa to bardzo niekorzy-
Mie ną komunikacyą, tak lądową pod Koe-

 analf. 
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kiem, gdzie trzeba utrzymywać podwójny
przewóz, jak i wodną z powodu ubytku wody.
Całą pociechą dla spławiających drzewo są
bardzo gęste młyny z groblami i mosty z dwu
promów złożone a przewozami zwane, które
w czasach suszy stanowią pewien system
sztucznego podwyższania wody w danej części
rzeki. (Gęste bardzo wyrwy czyli łachy, bę-
dące zbiorowiskami wody stojącej, zwie tu lud
niecieczami. W powiecie lubartowskim Wieprz
przyjmuje z lewej strony, oprócz najdrobniej-
szych, nie noszących nazwy, strumieni pod Ro-
kitnem i Wólką Rokicką: Bystrzycę naprost
Zawieprzycć wraz z wodami Dyski, małą tylko
cząstką wkraczającą w powiat lubartowski, i
bardzo obfitą w wodę choć wązką Mininę, po-
ruszającą bardzo wiele młynów. Rzeczka ta
powstaje pod Nasutowem, tworzy kilka sta-
wów, z których Młyniski ma dwieście kilka-
dziesiąt morgów powierzchni, Skrobacki zaś
bliżej ujścia nie wiele mniejszy. Zaczynając
od stawu Młyniskiego wody Mininy tworzą
szerokie błotniste przestrzenie a suche grunta
okoliczne na 2 łokcie głęboko napawają sobą
całkowicie. Z prawej strony uchodzą do Wie-
prza tylko dwa krótkie strumyki pod Górką
Lubartowską i Luszawą. Na płdn.-wschodnim
krańcu powiatu po prawej stronie Wieprza
występują jeziora: Dratów, Rogoźne, Woksza,
Chrzcze, Piaseczno, Bikcze (Bihcze) i Uściwierz,
spływające do Wieprza (Pam. Fiz. t. ID); na
północy zaś pod Firlejem: Firlejowskie i Ku-
nowskie albo Dychawica (Pam. Fiz. t. I), nie
mające wyraźnego odpływu iznacznie wyżej
od niedalekiego Wieprza położone. Z płodów
kopalnych w południowo-wchodniej części po-
wiatu dobywają nieco wapienia, używanego na
budynki lub do wypalania wapna, aw Woli
Skromowskiej zaczęto od lat kilku kopać torf
na opał gorzelni (Artykuł opracowany przez pp.
Stan. Ostrołęckiego i Zygm. Gepnera).
Lubartów, dobra, pow. wiłkomierski, par.

kurklewska, własność Makarskiego.
Lubartowo, dok. Zubariuf, była wśw pow.

jańsborskim, na prusko-luterskich Mazurach,
przez osadników polskich założona i trzymana.
Następnie opustoszała i dziś z dawna już nie
istnieje. Ob. Kętrz., Ludność polska w Pru-
siech, str. 4387. Kś. F,

Lubarty, wś włośc. ifolw. pryw., pow.
lidzki, 5 okr. adm., od Lidy o w. 41, od Ej-
szyszek 20, mk. katol. we wsi L. 113, staroz.
11; w folw. L. mk. katol. 5 (1866).
Lubasz 1.) niem. Zubasch, wś, pow. czarn-

kowski, nad jeziorem, w okolicy leśnej; 58 dm.,
160 mk., 44 ew., 619 katol., 97 żydów, 307

Kościół katol. paraf. należy do dek.-
czarnkowskiego. Poczta, tel. i gośe. namiejscu,
st, kol. żel. we Wronkach o 18 kil., st. kól. żel.
w Trzciance o 20 kil, Poczta osobowa chodzi
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z Czarnkowa (o 8 kil.) przez L. do Wronek.
2.) L., dom. i gm., tamże, ma z Prusinowem
38804 mr. rozl.; 5 miejsc.: a) L., dom.; folwar-
ki: b) Bończa; e) Prusinowo; d) Sławienko;
leśnictwo: e) Milkowo; 33 dm., 519 mk., 12
ew., 507 katol., 299 analf. Grorzelnia parowa
i cegielnia. Własność d-ra Zygmunta Szuł-
drzyńskiego. Wspomnienia historyczne o L.,
opis wsi i wykopalisk tamże znalezionych znaj-
dują się skreślone piórem kś, kanonika Dynie-
wicza w „Przyjacielu Ludu* (II p. 61, VII,
174i IX, 99); kościoła zaś mianowicie w Opi-
sie historycznym kościołów dyec. poznańskiej
J. Łukaszewicza, skąd czerpiemy głównie na-
stępujące uwagi: „L. niegdyś był położony
nad odnogą jeziora, teraz nad łąką, w kształcie
dokładnego półkola, Że strony północnej ota-
czają go różnokształtne, wysokie wzgórza, skąd
objąć można okiem liczne wioski rozrzucone
w równinie. Rożległe jezioro wciska się wą-
skiemi zatokami pomiędzy górzyste cieśniny.
Góry te, w różnym kierunku się rozchodząc,
noszą różne nazwy. Jedna odnoga, północno-
zachodnia, pod nazwiskiem Babicy tworzy 0-
gromny okop, który na pierwszy rzut oka czy-
ni z L. od strony północnej niezdobytą twier-
dzę; druga odnoga łączy się z wyniosłym brze-
giem Noteci i nosi nazwisko Biesiadki; trzecia,
środkowa, nazywa się Krzykową-Górą; na
czwartej zaś mniejszej, Krasnej Górze, zbudo-
wany jest teraźniejszy kościół parafialny. Po-
między ludem utrzymuje się jeszcze dawna le-
genda o okropnych spustoszeniach, jakie tu
niegdyś z niewiadomych przyczyn jakiegoś
bóstwa wydarzyć się miały; legenda ta wska-
zuje rozległe bagna, w których dzwony zapa-
dłej świątyni w pewnym czasie dzisiaj jeszcze
podziemne swe ludowi dają słyszeć głosy. Sze-
roka alea prowadząca niegdyś przez dolinę
śród zarośli gęstwin do zamku, naprzeciw świą-
tyni wystawionego, zapadła się i zostawiła tyl-
ko strumyk bystrej i głębokiej wody śród ba-
gna. Zamek znikł także, i tylko pozostał
ogromny kopiec, dotąd widzialny, na którym
ów gmach wznosił pyszne szczyty i wieże; po-
został także dąb odwieczny, osłaniający nie-
gdyś jego mury, a teraz tylko świadek znisz-
czenia i trwogi. Dziś bowiem zamieszkuje to
miejsce tylko zakonnik, który o północy poka-
zuje się; okapturzony, z paciorkami w ręku i ze
spuszczoną głową, wolnym krokiem zwiedza

wszystkie zakątki. Rozliczne światła się tam
zapalają, gdzie świątynia stała, a szmer wy-
niosłych topoli, w zaciszu rozłożystych i ponu-
rych jodeł, zdaje się oddawać przytłumione
pienia duchów pobożnych. Wieś L. jest gnia-
zdem rodziny wielkopolskiej, obecnie zapewne
wygasłej, Lubaskich, herbu Radwan. Łuka-
szewicz przytacza szczegół z akt grodzkich po-
znańskich, że w r. 1505 Domasłąaw Lubaski, 
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właściciel L., zabezpieczył na nim wiano żony
Doroty z Sławieńskich. W wieku XVII L.
już należał do Grorajskich, w XVIII był wła-
snością Miaskowskich, późmiej SŚwinarskich;
przed laty 50 mniej więcej nabył tę posiadłość
obywatel w życiu publicznem zasłużony Szuł-
drzyński, którego syn Zygmunt teraźniejszym
jest dziedzicem,  Historyą kościoła lubaskiego
skreślił jeszcze przed Łukaszewiczem ks, kano-
nik warszawski Siatkiewicz w książce pod ty-
tułem: „Krasna Góra Lubaska, cudami bożemi
w kościele lubaskim N. M. P. wsławiona; II
wyd. w Poznaniu, 1762—68.* Lubascy za-
pewne wystawili kościół parafialny w połowie
XV wieku pod tytułem św. Wawrzyńca; ko-
ściół ten stał śród wsi, był drewniany; w XVII
wieku przebudowano go, przy wielkim ołtarzu
z palonej cegły i ozdobiono dosyć piękną
wieżą. Trwał do początku XIX wieku.
Rozebrano go, gdy w roku 1761 stanął
był na Krasnej Górze zamiast drewnianego ko-
ściołka Panny Maryi nowy kościół murowany,
i wtedy nabożeństwo parafialne do tegoż ko-
ścioła przeniesiono. Kościół N. Panny Maryi
wystawiony został wedle książeczki: ,,Krasna
Góra Lubaska' przez matronę z Włościejew-
skich Trąbczyńską. Podług zaś dokumentów
kapitulnych poznańskich założycielem był oj-
ciec Adam Ryskonius ze Stajkowa, członek za-
konu cysterskiego klasztoru przemęckiego r.
1609.  Kościołek drewniany pogorzał r. 1664;
nowy stanął także drewniany ze składek ludzi
pobożnych; tenże stał do r. 1757; poczem z
gruntu przebudowanogo; stanął nowy, muro-
wany, w kształcie krzyża, Obraz eudowny
N. M. Panny był przeniesiony przez ks. Fran-
ciszka Siatkiewicza do kościoła św. Wawrzyń-
ca, Do nowego kościoła na Krasnej Grórze
wprowadzono go znowu uroczyście 6 września
1761. Ks. Siatkiewicz opisuje tę uroczystość
w ten sposób: „W asystencyi przeszło trzy-
dziestu kapłanów introdukowałem obraz. Na
czele tej procesyi postępował Antoni Bończa
Miaskowski, scholastyk katedralny poznański.
Obraz był prowadzony na tryumfalnym wozie,
który trzymali dwaj kapłani w kościelny apa-
rat przybrani; asystowała mu chorągiew usar-
ska znaku N. królewicza Karola polskiego i
książęcia kurlandskiego, z Kooperacyi J. P.
Maksymiliana Bończy Miaskowskiego, wojew.
kaliskiego, kawalera orderu orła białego, puł-
kownika tej chorągwi, pana dziedzicznego Lu-
basza i kolatora, Osobliwa radość ludzi na ten
akt zgromadzonych była, których się liczyć
mogło na sześć tysięcy. Większej przyczyniła
chwały między tak wielkim tłumem przyto-
mność JW, wojewodów i kasztelanów, wiel-
możnych urzędników i innych różnej rangi pa-
nów. Kompanie wieluńska i czarnkowska
wielki też dały plauz temu świętej Pani nabo-
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żeństwu.* W teraźniejszym kościele, pocho-
dzącym z r. 1760, mało jest starożytnych pa-
miątek, Przeniesiono tylko z dawniejszych
kościołów lubaskich dwa wota srebrne złożone
przez Teodora i Łukasza Gorajskich na pamiąt-

kę ocalenia w bitwie pod Beresteczkiem r. 1651
z napisami łacińskiemi; rysunek tych wotów
opisał szczegółowo ks. Dyniewicz w Przyja-
cielu ludu, IX, p. 100; przedstawione są na
pierwszem z jednej strony wojska koronneili-
tewskie, z drugiej hordy tatarskie i kozackie
Bohdana Chmielnickiego; a nadto rycerz Gó-
rajski, klęczący i polecający się opiece Zbawi
ciela; przy nim godła rycerskie; herb familijny
Gorajskich, początkowe litery imienia i nazwi-
ska: T, G. Na drugiem wotum (Łukasza Go-
rajskiego) w odległości dwa wojska widać
przeciw sobie idące. Na uboczu klęczy -ry-
terz z podgoloną czupryną, przy karabeli, obok
czapka; modli się do Bogarodzicy. Nad ryce-
trzem jest herb ipoczątkowe litery imienia i
nazwiska, Po drugiej stronie obudwóch wo-
tów mieszczą się napisy łacińskie. Prócz tych
wotów widzimy jeszcze w kościele na we-
wnętrznych ścianach kilka wizerunków wła-
ścicieli dawnych Lubasza: Miaskowskich i Świ-
marskich, dalej kardynała Lipskiego, bez na»
Pisów. O wykopaliskach lubaskich rozpisuje
się kś. Dyniewicz w Przyj. Ludu, VII, 174;
l dyrektor Schwartz "wspomina w pierwszym
zeszycie swoich „Materialien.* Kś. Dynie-
Wicz pisze, że na przestrzeni 3 mil kwadr. od-
krył 7 cmentarzysk, a mianowicie w L., Lisz-
kowie, Mikołajewie, Górze, Stajkowie, Sokoło-
Wie 1 Miłkowie. Schwartz wyraźa się, że na
$0rze (Krasnej Górze) i teraźniejszym cmen-
tarzu przy kościele wykopano mnóstwo urn
ozdobnych, piękne młotki, granitowe, serpen-
tynowe, dolorytowe; przedmioty żelazne i brą-
zowe; pierścień miedziany 17/, cala średnicy
z czteremi promieniami ze środka do obwodu
idącemi w urnie, nadto niebieskie korale z prąż-
ami, szklane, w kształcie malin. Kś. Dyn.
odaje jeszcze, jako osobliwość, pigułkę glinia-

ną w postaci ptaka, długości 3 cali, objętości
Wóchi pół cali, bez wyraźnych nóg, z podstaw-
tę po obu stronach wystające skrzydełka ma-
eńkie, jakoby do lotu rozpostarte. 3.) L.
CZYli Zubacz, niem. Lubasch, dom., pow. wy-
zyski, 1640 mr. rozl., 5 dm., 128 mk., 68 ew.,
0 katol., 33 analf. Poczta, tel., st. kol. żel.
W Nakle o 5 kil.; gośe. na miejseu. W okoli-
ge odkryto cmentarzysko pogańskie, które zba-
ał dyrektor gimnazyalny Richter z Nakła
W r. 1881. Pisze o niem: Cmentarzysko znaj-
uje się ną paśmie wzgórzy spadających ku
otecj, Kilka grobów szeregiem obok siebie
położonych i wielkiemi kamieniami poobsadza-
p A otworzono. W jednym z nich znaleziono

czarnych urn, dość dobrze zachowanych;  
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w innych liczba była mniejsza, w przecięciu
po5. Szczególną uwagę na siebie zwróciła
urna czarna około dwóch stóp wysoka, w któ-
rej znaleziono 3 perły z glinki. Wydobyto
także dwie urny z pierścieniami brązowemi na-
około szyjki, również odłamy naramienic z te-
goż kruszcu i pierścienie żelazne. Większa
część urn miała pokrywy, niektóre miały białe
ozdoby na zewnątrz. Jedne z czarnych urn
z twarzą posłał dyrektor Schwartz do berliń-
skiego muzeum. Z jednej wycieczki do tego
cmentarzyska dyrektor Richter skreślił proto-
kół, który brzmi, jak następuje: „Zastaliśmy
przybywając na miejsce 4 skrzynie kamienne
wielkich rozmiarów przez służbę właściciela
L. już odsłonięte; ziemia z nich była odrzuco-
na, wszystkie miały kształt czworoboków.
Rozmiary jednej z nich, składającej się z łupa-
nych, po obudwu stronach mocno obciosanych
płyt kamiennych, były takie, Długość wyno-
siłą 104 centm., szerokość 75 centm., głębokość
54 centm. Z dwóch urn z tego grobu wydo-
bytych z czarnej glinki, jedna rozsypała się na
drobne kawałki; z jej popiołów i kości wygrze-
bano ozdobę brązową i pierścień żelazny. Dru-
ga urna na powietrzu także się roztrzaskała,

ale za pomocą kleju zdołano ją przywrócić do
stanu pierwotnego. Wysokość tej urny wy-
nosi 38 centm., obwód 101 centm., obwód szyj-
ki długiej na 16 centm., u samego wierzchu
wynosił 31 centm., obwód dna 42 centm. Ur-
na zawierała tylko popiół i t. d. i dwie małe
pospolite muszle. Drugi grób rozkopany w czę-
ści południowej, ku łąkom noteckim, był uło-
żony z surowych kamieni, w części zaś pół-
nocnej z większych płyt kamiennych, po obu-
dwu stronach także ociosanych; nie było tu
juź kamiennej pokrywy i płyty kamiennej na
kończynie południowej. Naokoło szyjki obu-
dwu urn tu znalezionych był położony pierścień
brązowy; pierścień nie był nigdzie przymoco-
wany, miał zresztą obwód o wiele znaczniejszy
od szyjki urn, bo wynosił 45 entm.* M. St.
Lubasz z Lubaską Wolą lub Berezówką, WŚ,

pow. dąbrowski, leży w równinie, na prawym
brzegu Wisły, 1 klm. na zachód od Szczucina.
Liczy 700 mk. rzym.-katol., z których 121
przebywa stale na obszarze więk. pos. Al. Bo-
gusza i spółwłaścicieli. Należy do parafii
rzym.-katol. w Szczucinie. Jestto miejsce ro-
dzinne Andrzeja Rawicza Gawrońskiego, se-
kretarza komisyi edukacyjnej, lektora króla
Stanisława Augusta, a wreszcie biskupa kra-
kowskiego. Pos. więk. ma obszaru 489 mr.
roli, 148 mr. łąk i ogr., 185 mr. pastw. i 589
mr. lasu; pos. mniej, 346 mr. roli, 150 mr. łąk

i ogr. i 77 mr. pastw; graniczy na zachód z La- -
skówką, na południe z Delastowicami. Wola
lubaska leży na południe, Mylnie piszą także

Lubacz i Lubacka Wola, Mac,



384 Lub

Lubasza Wielka, wś poleska, pow. rówień-
ski, o 5 mil od Równego, dawna własność or-
dynacyi Ostrogskiej, potem Czartoryskich. Ma
cerkiew i słynną fabrykę wyrobów żelaznych.
Już w XVIII w. była. tu rudnia i przy niej
fabryka narzędzi rolniczych. Por. Japołot.

Lubaszczyce, ob. Eleonorhof.
Lubaszewicze (?), por. Krupa, 08.
Lubaszewka, st. dr. żel. Odessa-Elizawet-

grad, między Zerebkowem a Wradyjówką,
o 2450 w. od Odessy.
Lubaszewo, wś, st. p. ifolw. w południo-

wej stronie powiatu słuckiego, ku granicy
pińszczyzny, przy gościńcu pocztowym nie-
świesko-klecko-pińskim, w obrębie gminy
krugowickiej, u źródeł rzeki (ny; wś ma osad
22; folw., od r. 1870 za nagrodę oddany urzę-
dmikowi 'Tumanowowi, ma obszaru 513 -mn,,
w glebie piaszczystej; miejscowość całkiem
odludna, poleska; w stronie południowej leżą
niezmierzone błota kaczajskie, Al. Jel.

Lubaszka, lewy dopływ rzeki Wereśni,
wpadającej do Uszy.

Lubaszów, ob. Zubieszów, pow. piński.
Lubaszowa, ob. Zudoszowa.
Lubaszówka, wś, pow. humański, par. Hu-

mań. Własność Feliksa Jałowickiego. Por:
Jurkówka.
Lubaszówka, wś nad rz. Jałańcem, pow.

olhopolski, 41 dm., ob. Zubaczówka,
_. Lubaszówka, dopływ Białej Dunajcowej,

ob. Rostówka. ?
- Lubaszyn, ob. Zubaczyn.
Lubata, struga, ob. Hrodziszćo.
Lubatowszczyzna, folw. w pow. borysow-

skim, od r. 1872 własność Czerniawskich, ma
obszaru 276 mr. Al. Jel.
Lubatka, os., pow. sochaczewski, gm. i par.

Iłów.
Lubatowa, wś, pow. krośnieński, ma para-

fią rzym.-katol. a należy do sądu powiat. i no-
taryatu w Rymanowie, zaś do urzędu poczt.
w Iwoniezu; leży nad potokiem tegoż nazwiska
w dolinie 40( m. npm., ścieśnionej od południa
górą Osiecznikiem 638 m., od zachodu Żabią
górą 550 m. a od wschodu Lisowską górą 506
m. npm. Miejsce zabudowane zniża się od
północy ku południowi z 488 na 353 m. Pier-
wotnie była ta wieś własnością Zyndrama
z Maszkowie, miecznika krak., od którego ku-
pił ją w r. 1408 Maciej biskup przemyski.

„ Bprzedając w r. 1412 wójtostwo w niej jakie-
muś Piotrowi, wyznaczył kościołowi łan fran-
koński. W L. znajduje się szkoła ludowa je-
dnoklasowa; kościół drewniany został poświę-
cony wr. 1529. Pos. więk. kapituły rzym.-
katol. przemyskiej ma obszaru 189 mr. roli, 17
mr, łąki ogr., 14 mr. pastw. i 386 mr. lasu;

- pos. mniej. 1744 mr. roli, 20 mr. łąk i ogm.,
256 mr. pastw, i 101 mr. lasu. Na 1600 mk.  
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jest 1579 rzym.-katol. a 21 izrael. L. gra-
niczy na południe z Kamionką, na zachód z Ja-
sionką, na wschód z Wólką, a na północ z Lu-
batówką, Mac.
Lubatówka, wś, pow. krośnieński, paraf.

rzym.-katol. w Rogach, leży w wąwozie nad

potokiem Lubatówką, ścieśnionym od wschodu
Winaską górą 528 m., a od zachodu Pachanow-
cem 512 m. npm, Położenie wsi zniża się od
południaku północy z 353 na 320 m. bez-
względnej wysokości. TL. ma 434 mk. rzym.-
katol., szkołę ludową i kasę pożyczkową gmin-
ną z kapitałem 247 zł. w. a. Pos, więk. Tyt.
Trzecieskiego ma 118 mr. roli, 3 mr. ogr., 18
mr. pastw. i 357 mr. lasu; mniej. 443 mr. roli,
55 mr. łąk, 538 mr. pastw. i 9 mr. lasu szpilko-
wego. (Graniczy na południe z Lubatową, na
wschód z zakładem kąpielowym w Iwoniczu,
na zachód z Duklą i Równem, a na północ
z Rogami. Mac.
Lubatówka, znaczna rzeka, wypływa w po-

łudniowej stronie wsi Lubatowej, w pow. kro-
śnieńskim, z Lubatowskiego lasu, u zachodnich
stóp wzgórza Osiecznika (633m.); płyniewkie-
runku północnym pomiędzy domostwami wsi
Lubatowej, potem dolinką śródleśną, nad którą
od wsch. wznosi się Winaska góra (528 m.),
a od zach. Pachanowa góra (512 m.); nastę-
pnie przerzyna wieś Lubatówkę, Rogi, a przy-
Jawszy z praw. brzegu Iwonieki potok (ob.),
opływa od zach. mko Miejsce i Winną górę
(343 m.), przerzyna wieś Głowienkę; w końcu,
zasiliwszy się z praw. brzegu wodami potoku
Olszynami zwanego, przechodzi na obszar mia-
sta Krosna i tutaj w północno-zachodniej czę-
ści miasta uchodzi do Wisłoka. Długość bie-
gu czyni23 kil. Spadek wód podają liczby:
około 600 m. (źródła); 438 m. (pod kaplicą
w Lubatowej); 353 m. (na granicy gm. Luba-
towej i Lubatówki); 320 m. (południowy ko-
niec wsi Rogów); 273 m. (u stóp Winnej gó-
ry); 267 m. (północny koniec wsi Głowienki);
258 m. (ujście). W wodzie L. żyją ryby: bły-
skawka, brzanka, jelec, karasek, kiełb, kijan-
ka, kobyła, lin, lipina, miętus, piskórz, płotka,
podustwa, świnka, śliz i wierzbówka. Br. G.
Lubaty 1.) wś włośc., pow. włocławski, gm.

Boruchowo, par. Białotarsk; odł. 3ł w. od
Włocławka. Posiada jezioro mające do 10 mr.
obszaru i 15 do 20 łokci głęb.; 13 dm., 102
mk., 180 mr. obszaru. W 1827 r. było tu 4
dm., 52 mk. 2.) Ł., pow. gostyński, gm. Ra-
taje, par. Solec. Br. Ch.
Lubau (niem.), ob. Zubowo. i i
Lubawa, niem. Zóbau, dok. Lodben, Tubno, Lu-

bow, Lrubowe, Irubowa, Trubovia, miasto powiat.
w obwodzie regenc, kwidzyńskim, wPrusach
zachodnich, nad strugą Libawką al. Lubawką i
dopływami jej Elszką, Sandeląi Jesioną,'o milę
od rz. Drwęcy i granicy pow. suskiego i 0-
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strodzkiego, na bitym trakcie lubawsko-lidz-
barskim, lubawsko-iławskim i lubawsko-nowo-
wiejskim, milę od st. kol. żel. malborsko-mław=
skiej w Nowym folwarku (Weissenberg), do-
kąd miasto podrzędną kol. żel. zamierza popro-
wadzić, Obszaru liczy mórg 6289, bud. 616,dm, 310, mk. 3951; r. 1880 liczono 4506, ka-
tol. 2709, ew. 1244, żyd. 558. /'W ogólejest
tuiasto starannie zabudowane; domy z wyjąt-
*tem przedmieść wszystkie murowane; miano-
Wicie odznacza się piękny rynek przestronny;
domy całej wschodniej strony zachowały tu
Drastare t. zwane podsienia (niem. Vorlauben).

miejsen znajduje się sąd obwodowy (Amts-
sericht), przedtem był większy powiatowy;
kościół paraf. katolicki i prot., synagoga ży-
dowska, dom sióstr miłosierdzia ze szpitalem
l kościołem św. Barbary, inny szpital miejski,
Progimnazyum miejskie symultanne sięgające
00 sekundy wyższej, które kosztem rządowym
zamienione być ma na całkowite gimnazyum
rządowe, seminaryum luterskie dla nauczycieli,
szkołą miejska ewang., 4-kl. szkoła katol.,
Wyższy zakład dla dziewcząt luterski, z pen-
"Va połączony, do którego po zniesieniu katol.
Pensyi u sióstr miłosierdzia także polskie
dziewczęta uczęszczają; urząd pocztowy, stacya
elegy,, apteka, fizyk powiatowy, konował po-
wiatowy, lekarzów 4 (2 polaków, 2 żydów),
ą7oczników 3; jest spółka pożyczkowa polska,
*Upców większych i mniejszych 19, zajazdów
» restauracyj 12, browarów 2, gorzelnia na

Przedmieściu Fijewie, 3 młyny wodne, dru-
dtnia, księgarnia, cukiernia, zegarm. 1, maj-

strów mular. 2. Dorocznych jarmarków jest
» a bydło i na konie 4 i kramne 4. Oprócz
„80 słynie L. z targów swoich na świnie, któ-
"e co tydzień w każdy poniedziałek odbywają
"€.  Drobniejsi przekupnie, w mieście albo
Ś isko L, mieszkający, rozchodzą się po wszy-
ką ny, głównie na Warmią, i przez cały
c a tydzień skupują świnie, zazwyczaj wie-
Prze wielkie, które całemi gromadami, po stoi

lęcej sztuk liczącemi, na targ spędzają; stąd
zk: Większych handlarzy, głównie z Prusi
A Pa Poznańskiego, dalej w świat wysy-
ae Toaia. : Zwyczajne targi tygodniowe
nai gkpiA w środę i sobotę. „ Chociaż miasto
jeanal e strumieniami położone, otrzymuje
KŻ * Czystą do picia wodę za, pomocą wodo-
"80W starodawnych, z pod Lip zaprowadzo-nv ż ś

ach czasu do czasu urządzają się tu
miągk, ty enia polskie amatorskie. Z historyi

astŃ p niezbyt obfite zachowały się wiadomości.
prask 28 istniała na zagonach pierwotnie
rac ich i zwała się niby z pruska Loiben, co

3) nasze polskie będzie Lubno, z czego po-
m Tabow > ; ej o
osad owa, Lubawa utworzyło się. Była ta
imię naczelna calej ziemi okolicznej, której

akze: lubawska ziemia, terra Lubavia,

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 53,
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nadała. Stare akta kościelne (wizyta biskupa
Olszowskiego) zapisują, że przy L. znajdował
się kiedyś gaj św., w którym Prusacy pogań-
scy, wracając z Łąk pobliskich, także już
u nich świętych, zwanych wtedy Lobnie, igrzy-
ska swoje i biesiady religijne wyprawiali.
Wcześnie zajęli te okolice i berłu swemu pod-
bili mazowieccy książęta. W początkach XIII
wieku przybywa tu sławny apostół Prusaków,
pierwszy biskup chełmiński, Ohrystyan, i zapro-
wadza wiarę św. Owczesny władzea ziemi
tutejszej czyli naczelnik pruski Suavabuno za-
pisał r. 1214 L. na własność Chrystyanowi,
który na stałe, jak się zdaje, tu przemieszki-
wał, Lud także, w znacznej części napływo-
wy, polski, chętnie zapisywał się pod sztandar
wiary. Tylko jeszcze stary dąb w gaju był
przeszkodą, który resztki pogan pruskich około
siebie gromadził, Jest do dziś dnia podanie,
że w tym gaju podówczas Matka Boska obja-
wiła się i kaplicę jej chciano postawić. Ale
biskup Chrystyan rzekł: Nie może być Matka
Najśw. czczona obok bożyszcza pogan; pójdźmy
i dąb ów obalmy. Poczem poszli z miasta
w procesyi i dąb św. zerwali. Kościół, który
na jego miejscu postawili, do dziś dnia słynie
z pielgrzymek wiernych. Ob. Zepy pod Luba-
wą. 0 założeniu miasta i wzniesieniu zamku
lubawskiego niepewne są wiadomości. Nie-
którzy piszą, że miasto założone r. 1201; akta
zaś lubawskie, także nie wiadomo na czem
oparte, utrzymują, że to się stało r. 1214, kie-
dy Prusak nawrócony Suavabuno Chrystyano-
wi zapisał L. Jak z pism kościelnych wynika,
farę tutejszą budować zaczęto r. 1233. R. 1243
po śmierci nieszczęśliwego, od krzyżaków tyle
znienawidzonego biskupa Chrystyana, Lubawa
wraz z całą ziemią przyległą dołączona została
do nowo wtedy utworzonej dyecezyi chełmiń-
skiej. Odtąd tąk miasto jak i część ziemi lu-

bawskiej przeszły na własność biskupów cheł-
mińskich, którzy tu również stolicę główną
sobie obrali. R. 1301 nowy wygodniejszy za-
mek warowny zbudowali. Niemniej i miasto
całe murami i wałami obwarowali. W L. teź
najczęściej rezydowali, niektórzy także umarli;
pochowani są tu, o ile wiadomo, Mikołaj Kra-
picki, Jan Konopacki i Stan. Żelisławski. R,
1263 Henryk Monte, wódz pruski, splądro-
wawszy ziemię chełmińską, napadł krzyżaków
pod L. i na głowę pobił; landmistrz pruski
z 40 braci krzyżackiej legli na placu. R. 1301
nowy tu zamek jbiskupi pobudowany, jak się
rzekło, w cegłę murowany. R. 1422 Włady-
sław Jagiełło stanął o pół mili stąd obozem d.
4 sierpnia, poczem miasto oblegał z wojskiem
przez 4 dni. Dowiedziawszy się, że to wła-
sność biskupia, zaniechał oblegania i dalej po-
ciągnął. R. 1439 król Wład. Jagiellończyk
zajął miasto. R. 1440 miasto L. wraz z wielu

25



386 Lub

innemi przystąpiło w Kwidzyniu do związku
antykrzyżackiego. R. 1458 dziwnym sposo-
bem dobrowolnie miasto mistrzowi krzyżackie-
mu poddało się, tłumacząc, że jest bez pana i
chcąc na przyszłość temu podlegać, komu po
zawarciu pokoju przysądzonem będzie. R. 1459
Wytręba z Wytrębowic (Witram von Wi-
tramsdorf), polak, zachodzi jako burmistrz lu-
bawski. R. 1521 margraf Albrecht, mistrz
krzyżacki, nadciągnął tu po 3 Królach z woj-
skiem naprzeciw Mazowszu; Polacy w liczbie
około 2000 wyszli mu z miasta naprzeciw, c0-
fnęli się jednak z dość znaczną stratą, od licz-

niejszego daleko nieprzyjaciela odparci. Roku
1588 bisk, Jan Dantyszek nadał nowy wilkierz
miastu. R. 1545 z powodu, jak utrzymują,
niezagaszonych świec w kościele, pożar wielki
powstał, który całe miasto w perzynę obrócił.
R. 1638 bisk. Jan Lipski potwierdza stare
przywileje miastu, według których zdawna
służy mieszczanom prawo wyszynku i wolnego
wywaru w granicach swoich. R. 1641 bisk.
Gaspar Działyński odprawił tu synod dyece-
zyalny, trzeci z kolei za polskich czasów. Roku

1660 panowało morowe powietrze w L. Roku
1724 całe miasto zgorzało z wyjątkiem zamku
biskupiego, fary, klasztoru bernardynów i 4
czy 5 domów. R. 1745 d. 16, 17 i 18 wrze-
śnia Andrzej Załuski, biskup chełmiński, od-
prawił w tutejszej farze z duchowieństwem
swojem czwarty synod dyecezyalny, który aż
dotąd jest ostatni w tej dyecezyi. Po okupa-
cyi Prus r. 1772 miasto L. wraz z przyna-
leżnemi dobrami biskupiemi na rzecz państwa
zabrane; rządom tutejszym duchownym i sto-
licy biskupiej koniec położony został. Odtąd
niemczyzna protestancka jak i żydowstwo nie-
mały wzrost wzięły w mieście i wokolicy. Co
się tycze narodowości, warto jeszcze dodać, że
L. za rządów krzyżackich przeważnie była nie-
miecką. Nawet jeszcze w XVI i XVII wieku
charakter miasta zdaje się być przeważnie nie-
miecki. W wizycie biskupa Potockiego wy-
raźnie czytamy, że podówczas, t. j. w XVI w.
całe miasto było niemieckie, erat enim protune
germanica tota civitas. U fary nabożeństwo
i kazanie li tylko w języku niemieckim odpra-
wiało się. Dopiero biskup Mikołaj Krapieki
około r. 1500 wystawił na cmentarzu osobną
kaplicę św. Barbary, żeby się w niej naboż.
i kazanie odprawiało dla Polaków. Tegoż cza-
su sławny Krzysztof Kupner, rodowiec tutej-
szy, doktór obojga prawa, uczynił legat 900
1l., żeby dwóch studentów o ile możności z L.,
uniwersytet niemiecki w Lipsku odwiedzało.
R. 1583 nowy wilkierz, wydany przez bisk.
Jana Dantyszka dla miasta, pisany jest po nie-
miecku. Rektor szkoły tutejszej, Andrzej Ne-
ander, pracujący tu podówczas, był nietylko
niemcem, ale i otwartym innowiereą. Jeszcze  
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w r. 1672 statuta czysto kościelnego bractwa
Bożego (iała u fary pisane są po niemiecka.
W późniejszych czasach nie nie wiadomo o
Niemeach, a w czasie okupacyi zaledwie słabe
jakie jednostki dochowały się; osobliwie, że
i o innowiercach zaledwie znak jaki pozostał
z późniejszych czasów. Było też to miasto da-
leko obszerniejsze i ludniejsze za dawniejszych
czasów. Są znaki dość pewne, że przedmieścia
lubawskie sięgały aż do kościoła w Lipach.

Do parafii tutejszej prócz miasta należało jesz-
cze r. 1647 wiosek 10, podczas kiedy dziś 3
ich tylko należy. *Kościół farny, tyt. św. An-
ny, patronatu dawniej biskupiego, budowa
zaczęta r. 1238, cały w cegłę murowany, da-
leko kiedyś okazalszy, przez ogień i wojnę
znacznie ucierpiał; ma dwie kaplice: św. Anio-
łów Stróżów, przez Gaspara Działyńskiego,
bisk. chełmińskiego, wzniesioną, i Zwiastowa-
nia N. M. P. albo też familijną Mortęskich, r.

1620 przez 3 siostry rodzone Mortęskie, Ma-
gdalenę, ksienię chełmińską, Annę, zakonnicę
w Chełmnie i Zofią, żonę Samuela Żalińskiego,
wojewody chełmińskiego, fundowaną. W niej
dwóch ufundowanych kapelanów i trzech chó-
ralistów odprawiało codzienne przepisane na-
bożeństwo. Groby familii Mortęskich ze wsi
Mortęg pobliskich zostały dotąd przeniesio-
ne i różnemi ozdobami a napisami upiększone.
Niestety za szwedzkich wojen kaplica z ozdób
swoich i groboweów ogołoconą i funduszów
wszelkich pozbawioną została, Od niepamię-
tnych czasów przechowuje się w tej kaplicy
cudowna figura N. M. P. z Lip pobliskich (ob.
Lipy), która jedynie tylko na odpusty tamże
w uroczystej procesyi bywa przenoszona.
W kościele przed wielkim ołtarzem są groby
dwóch pochowanych tamże biskupów chełmiń-
skich: Jana Konopackiego, + 1530, który na
kamieniu miał napis: Qui fuit a Oonopat gene-
ros. stemma Joannis Praesulis ossa sub hoc
marmore tecta cubant, i Stan. Żelisławski,
q 1571, którego pomnik drewniany znajdował
się dawniej w ścianie bez żadnego napisu.
Ołtarz wielki sprawił biskup Wawrzyniec Ge-
bieki r. 1612. Istniał przy tym kościele kiedyś
dom dla chorych i słabych księży i dom św.
Anny dla ubogich; obecnie jest jeszcze szpital
św. Walentego, r. 1616 przez bisk. Kuczbor-
skiego dla 8 ubogich z parafii fundowany, i 3
bractwa: różańcowe z r. 1728, aniołów stróżów
z r. 1798 i trzeźwości z r. 1855. Do fary przy-
łączony jest kościół filialny w Złotowie. Sze-
matyzm dyee. z r. 1867 podaje: Porafia lubaw-
ską liczy dusz 3305, prob. Antoni Klingenberg
(obecnie oficyał, wikaryusz gener. i protonot.
apostolski w Peplinie), wikary Teofil Bączkow-
ski, Wsie paraf.: L., Losy, Tynwałd i Mor-
tęgi; do filii w Złotowie należą: Złotowo, Lub-
sztyn i Zakurzewo. Szkoły paraf. katol.: w L=



Lub

4-klas., dzieci katol. 350; szkoła dziewcząt u
sióstr miłosierdzia z pensyą połączona; ochrona
i szkoła przemysłowa (szwalnia) tamże (3 osta-
tnie zakłady skutkiem kulturkampfu zniesione
zostały); w Złotowie dz. katol. 102. Klasztor
00. bernardynów, pierwotnie franciszkanów z
Saksonii niemieckiej, założył tu bisk. Mikołaj
Krapicki r. 1502 przy kościele ś. Michała i ś.
Jana Chrzciciela, przez bisk. Wikbolda r. 1366
fundowanym. Pierwotni 00, franciszkanie, jak
się rzekło, przychodzili z Saksonii i byli Niem-
CJ, W czasie reformacyi zupełnie podupadli i
Wymarli r. 1566. Klasztor stał wtedy pusto
Przez 14 lat. R. 1580 bisk. Piotr Kostka spro-
Wadził w ich miejsce polskich bernardynów
z Warszawy, którym kościół nowy, do dziś
dnia istniejący, pięknie w cegłę murowany
wzniósł swoim kosztem Seweryn Zaleski cho-
tąży pruski, od r. 1600—1610. Przed wielkim
Ottarzem jest tu pochowany pierwszy fundator
dlasztoru bisk. Mikołaj Krapicki, mąż niema-
ych zasług i niezwykłej życia pobożności,
stóry, zrezygnowawszy z biskupstwa r. 1508,
O81adł na dewocyi w klasztorze i tamże umarł
*. 1515. Po okupacyi i po kasacie klasztoru
Przez rząd pruski, zabrali piękny ten kościół
uteranie gwałtem i podstępem r. 1821; na pa-
Miątkę tego zaboru umieszczono napis w połu-
Alowej ścianie kościoła: Regis ex alma gratiasublato monasterio evangelicis haec domus do-

nata MDOOCXXI. Pierwsze luterskie nabo-
<elstwo odprawił pastor z Iławy Plitt w dru-
Sle Święto wielkanocne. W. klasztorze po-
mieszczono szkołę miejską, kilku nauczycieli,
Sąd powiatowy (początkowo), obecnie w jego

'e]sce seminaryum nauczycielskie luterskie.
„ CPozytura Ś. Jerzego, bogato kiedyś uposa-
je połączona była z miejskim szpitalem. R.
2209 dr. Kupner z L. zapisał na nią 1000 mrk.,
ż które później 5 wł. roli pod Grabowem ku-

0: R. 1584 bisk. Piotr Kostka przyłączył
4 brepozytury kaplicę polską ś. Barbary na
ak - Ww Grabowie fundowaną, dodając nadto
aa | 10 wł. w Rożentalu najprzód, które
sa” na inne 10 w Grabowie zamienione
» tatą R. 1627 bisk. Zadzik przydał prepo-
Y turze „probostwo w Grabowie z 9 wł. skła-
gł 208 Się. Proboszczowie od ś$. Jerzego mieli
ia, ck stać do rady biskupom tu rezydu-
a hy Około r. 1600 Odinet Perenot, kan. i
wy chełmiński, był tu proboszczem, nastę-

Ra amonik Brandysz, Jan Petrykowski pro-
jesę = kapituły chełmińskiej i inni, Obecnie
chod A Prepozytura z częścią dawniejszych do-
na "Raj na użytek siostrom miłosierdzia odda-
BOGA 2 się pospolicie kaplicą (ową kiedyś
Ważniep Barbary; Jerzy jest świętym prze-
- 5 Tzyżackim, u ludu naszego mniej zna-

361 0m._ Stóstr miłosierdzia fundowany r.
Przy prepozyturze dawniejszej ś, Jerzego,  
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do której część znacznych dochodów od probo-
stwa teraz w Grabowie odłączono. Siostry
utrzymywały tu oprócz szpitala szkołę miej-
ską dziewcząt, zakład wyższy dla dziewcząt
z pensyą połączony, ochronę i szwalnię, co
wszystko, prócz szpitala, utraciły skutkiem kul-
turkampfu. Kaplica ś. Barbary około r. 1500
przez bisk, Mikołaja Krapiekiego założona na
cmentarzu u fary dla Polaków, ponieważ wte--
dy jako i dawniej nabożeństwa i kazania w fa-
rze odprawiały się tylko dla Niemców. Kape-
lan tutejszy, który w niedziele i święta nie-
licznej wtedy jeszcze gminie polskiej odprawiał
nabożeństwa polskie, posiadał na uposażenie
10 wł. w Rożentalu. Później kiedy liczba Po-
laków wzrosła, odprawiało się nabożeństwo
jak i dziś polskie w farze, a kaplicę jako nie-
potrzebną zniesiono. R. 1584 biskup Piotr
Kostka przyłączył jej dochody do prepozytury
ś. Jerzego, która niezawodnie z tej także przy-
czyny kaplicą ś. Barbary aż dotąd się nazywa.
Kaplica na zamku od początku istniała dla
wygody rezydujących tu biskupów. Była dość
obszerna, tytułu N. M. P. Wniebowzięcia, mie-
ściła między innemi 3 ołtarze, stale wygodne,
2 trony biskupie, pulpit do czytania, małe or-
gamy it. d.; kraty dębowe oddzielały prezby-
teryum od reszty kaplicy. Nad wejściem do
kaplicy znajdował się herb bisk. Zadzika i pod
nim rok dodany 1627, z czego wynika, że bi-
skup ten wiele się przyczynił do gruntownego
odnowienia kaplicy. Powiat lubawski w pół-
nocno-wschodnim końcu obwodu regencyjnego
kwidzyńskiego, między 58*18/ i 532937' płn.
szer. a 36*52' i 379 39' wsch. dłg. położony,
graniczy z pow. suskim na płn., z ostródzkim
(w Prusach wsch.) na wsch., na płd. z pow.
brodnickim i ku zachod. z brodnickim, grudzią-
skim i suskim. Największa rozległość z płn.
na płd. wynosi przeszło 4 mile, z zach. na
wsch. przeszło 7 mil. Obszaru zajmuje pow.
lubawski mr, kwadr. 380109 czyli mil kwadr.
17.625, mk. 51221. Na milę kwadr. przypada
więc ludności 2563. Powierzchnia stanowi po
największej części płaszczyznę; tylko we wscho-
dniej części, pod Złotowem, Zakurzewem, Zwi-
niarzem, Grodzicznem, Lubsztynem ciągną się
wzgórza przeszło 120 m. wysokie, które połą-
czone są ze wzgórzami wschodnio-pruskiemi
(Ostpreuss. Bergriieken). Gleba w ogóle nie-
zgorsza, wydaje wszelkie rodzaje zboża, miano-
wicie: żyto, owies, kartofle, len, rzepik, groch,
łubin al. wilczyn, różne ogrodowizny i t. d.
Koniczyna niemal wszędzie udaje się. Pszenicę
z dobrym skutkiem hodują osobliwie pod L.,
Rożentalem, Byszwałdem, Grabowem i t. d.
Lasy obszerniejsze znajdują się w zachodniej
części, przy granicy pow. grudziąskiego i sU-
skiego, i na płd.-wsch. końcu przy granicy
nidborskiego i brodnickiego. Pokłady torfu



388 Lub

dość są znaczne, które z dobrym skutkiem mie-
szkańcy użytkują. Pod Złotowem i Omulem
natrafiano różnemi czasy bursztyn w niewiel-
kiej ilości, tak że wydobywać z ziemi wnet go
zaprzestano. W tychże samych okolicach, mia-
nowicie u źródeł strugi Lubawki, znajdują się
części i żyły żelaza, niedość jednak do wyzy-
skiwania obfite. Rzeki i strugi w powiecie:
a) Najważniejszą rzeką jest Drwęca, przycho-
dzi z pow. ostródzkiego. Począwszy od wsi
Pols, Gierłoży płynie w kierunku płn.-płd.
licznemi zakrętami przez obszerne łęgi, two-

rząc granicę pow. lubawskiego i suskiego,
W oddaleniu 4 kil. od wsi Sampławy wstępuje
do pow. lubawskiego, który na dwie niemal
równe części, wschodnią i zachodnią, przedzie-

la. Od L. jest przeszło 1 milę odległa, oblewa
stare zamczysko krzyżackie Bratyan, potem
zaraz sławne klasztorne Łąki, Nowe Miasto i

Kurzętnik; nieco poniżej niem. Brzozia przecho-
dzi do pow. brodnickiego. Dla zbyt bystrego
biegu Drwęcą drzewo tylko spławiają. W naj-
nowszym jednak czasie powstał projekt popro-
wądzić kanał rz. Drwęcą i Sławką, od Bratya-
na począwszy, aż do Iławy, tak żeby statki
z kanału elbląsko-iławskiego (mazurskiego) aż
dotąd mogły dochodzić. Inne strugi są po naj-
większej części dopływami i przypływami
Drwecy. b) Gryźla, wpływa po lewej stro-
nie do Drwęcy, stanowi granicę północną pow.

lubawskiego i ostródzkiego. ce) Zielkowska
struga wpływa po tejże stronie do Drwęcy pod
Zielkowem. d) Lubawka al. Libawka, przy-
chodzi z pod L. połączona poprzednio ze Sande-
lą, zpłn. przyjmuje Jesionę, z płd. Elszkę,
uchodzi przy wsi Rodzone po lewej stronie do
Drwęcy. e) Wel, dawniej zwany Wkra, zna-
czna struga, wychodzi z jez. Rumiano, przy
samym zaczątku płynie granicą pow. lubaw-
skiego i nidborskiego a zboczywszy na płd. aż
do Lidzbarka, zwraca się znowu ku płn., two-
rzy granicę pow. lubawskiego i brodnickiego,
przechodzi do pow. lubawskiego i wpływa nie-
ce powyżej Bratyana do Drwęcy; obraca w bie-
gu swoim krętym kilka młynów. /) Katlew-
ka, dopływ Welu po prawej stronie. g) Pęchra
al. Pęcherz, również prawy dopływ Welu.
h) Ossa, płynie w płn.-zach. części powiatu,
tworząc granicę od pow. suskiego. W jeziora
pow. lubawski dosyć obfituje; znaczniejszych
wyliczają 29, np. Rumian, Ostrowite, Skarlin,
Hartowiec,Grądzkie jez., Radomskie, Zwiniar-
skie, Kiełpin, Łąkorz i t. d. W pow. znajdują

się 3 miasta: L., Nowe Miasto i Kurzętnik;
włośc. wiosek 92, dóbr szlach. 92, osad 40,
wybud. (einzelne Etablissements) 20. Od r.
1819—1871 ludność powiatu wzrosła do wię-
cej niż podwójnej liczby. R. 1867 przypadało

na miasta ludności 6893 (r. 1880 liczono 7810),
na wioski 39525; męsk. osób było 23036, żeńs.  
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23882, rodzin 9173. Katolików liczono 36663,
ewang. 8/39, gr.-katol. 2, dysyd. 25, żydów
989. Pod względem narodowości jest ten po-
wiat najwięcej polskim z całego obwodu regen-
cyjnego kwidzyńskiego a zapewne i z Prus
całych królewskich; widoczny to owoce bisku-
piego dawniej w tym tu powiecie panowania.
Za polskich czasów nie tu w ogóle nie wie-
dziano o Niemcach, tem mniej o innowier-
cach, którzy ani jednego w powiecie nie po-
siądali zboru. Jeszcze dzis podaje statystyka
urzędowa, że Polaków znajduje się 34059, ro-
dzin 6744; Niemców 8956; choć w rzeczywi-
stości stosunek jest dla nas, jak zwykle, daleko
korzystniejszy. Wioski prawie bez wyjątku
utrzymują się w ręku polskiem. Tylko do
miast wielu protestantów wwędrowało po

okupacyi, którzy także majątki większe posku-
pywali, a w znacznej części starościńskie i
duchowne zabrane dobra wprost od rządu pru-
skiego otrzymali. Podług dokładnej statysty-
ki zr. 1880 liczba większych posiadłości wy-
nosi 62 z obszarem 53160 ha. Fiskus posiada
ztego 28198 ha.; innych posiadłości w ręku
martwem nie ma w powiecie. Polacy dzierżą:
1. Bielice Kowalski 88] ha.; 2. Gryźliny, 5.
Kopaliny Chrzanowski 568 ha.; 4. Linowiec
Kaweczyński 385 ha.; 5. Montowo Ossowski
1015 ha.; 6. Szmeltera Jackowski 136 ha.;
(. Będzice Jackowski 366 ha. 8. Trzcin Ko-
walski 089 ha.; 9. Wólka Wilczyński 363 ha.;
10. Zajączkowo Różycki 500 ha.; razem więc
4903 ha. W eałym powiecie jest 53160 ha.,
fiskus ma 28193 ha. Polacy posiadają 4903 ha.
Niemcy mają 20064 ba.; Polacy mają zatem
mało co nad 4, tego co Niemcy. W ostatnich
25 latach utracili Polacy następujące większe
posiadłości: 1. Jakóbkowo 219 ha. Różycki;
2. Targowisko 1066 ha. Przyłubski; 3. Tabo-
rowizna 179 ha. Różycki; 4. Studa 279 ha.
Amrogowicz; 5. Pomierki 250 ha. Rojewski:
razem 1993 ha. Przejściowo była w ręku pol-
skiem Nawra, 8. Łyskowski, który, sprzedaw”
szy Grzybno w pow. brodnickim, kupił ją, lecz
po kilku latach znów sprzedał w ręce niemiec-
kie, nabywając majątek ziemski na Kujawach.
(o się tycze szczegółowej klasyfikacyi obszaru;
podaje statystyka: Z ogólnej sumy 380109 kw:
mr. przypada na miasta mr. kwadr. 12758, 4
24 dóbr większych rycer. 47000, 6 domen
król. i inne królewszczyzny 71947, na 21 dóbr
pomniejszych 24887, na 123 wiosek włość:
180114 kwadr. mr. W powyższej sumie za”
warta jest ilość lasu, której posiadają królew”
szczyzny kwadr. mr. 61810, dobra większe
rycer. 8550, dobra mniejsze 120, wsie włość:
561 kwadr. mr. Biorąc na uwagę obszar całe”
go obwodu regencyjnego kwidzyńskiego, przy”
pada w pow. lubawskim na rolę orną proce?
czyli części od sta 66.2, na ogrody 0.2, łąk!
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6.4, pastwisk 8.1, lasy 13.1 części. Budynków
tezą; najprzód publicznych 115, jako to: dla
nabożeństwa 30, dla szkół 64, szpitali 8, dla
administracyi państw. 6, dla miejscowego za-
rządu 8; prywatnych bud. 10189, jako to: do-
mów mieszkalnych 4856, dla przemysłu 176,
dla inwentarza 5157. Koni znajdowało się
w powiecie 7535, bydła 16614, owiec 78094,
swiń 7583, kóz 468, pszczół ulów 2004. Wła-
dze powiatawe nie są pomieszczone wszyst-
kie w mieście powiatowem. Naczelna władza
czyli landratura wraz z rendantem, kasą po-

Życzkową powiat. i chirurgiem powiat. znaj-
duje się w Nowem Mieście; sąd ziemiański
(Landgericht) w Toruniu, sąd obwodowy (Amts-
sericht) w Lubawie i Nowem mieście. W L.

Jest jeszcze fizyk powiat., konował powiat., 8
rzeczników i t. d. Fabryki, przemysł i handel
mało rozwinięte w powiecie. Niemal %, ln-
dności żyje wyłącznie z rolnictwa. Z rolnie-
twem też przeważnie powiązany jest tu zna-
czniejszy przemysł. Po większych dobrach
liczono 1880 r. gorzelni 18: w Bielicach, Bucz-
ku, Fijewie, Grodzicznie, Kufewie, Linowcu,
Ląkorku, Łąkorzu, Montowie, Mortęgach, 0-
strowitem, Mierzynku, Rakowcu, Rodzonem,
dynku, Straszewach, Trzeinie i Tuszewie. Ce-
sielni 10) posiadały dobra: Grodziczno, Harto-
Wiec, Linowiec, Ostrowite, Rakowiec, Rodzo-
le, Sampława, Czachówki, Straszewy, Tusze-
wo. W Babalicach istnieje papiernia, w Har-
owcu i Ostrowitem piec do wypalania wa-
Pna, w Sampławie fabryka mączki, w Wardę-
Sowie chmiel hodują. Browarów ma powiat 5:
W Bielicach, Lubawie 2, w Nowem mieście i
Urzętniku. Młyny ważniejsze wyliczają się:
W Lubawie 3, w Babalicach, Linowcu, Rodzo-
"em, Straszewach, Wulee, Zielkowie, Lichot-
ach, młyn Olszan, Lesiak, Wąs i inne. Pod

Względem reszty przemysłu, rzemiósł i handlu
statystyka urzędowa nie zawiera - żadnych
zgoła danych. Wspomniana powyżej pożyczko-
> kasa powiatowa (Kreissparkasse) jest zą-
ae r. 1858. R.1865 posiadała depozytów
a 69 tal., funduszu rezerw. 4073 tal, na
Zynsz wydanych pieniędzy 25967 tal. Lasy
rólewskie z obszarem 61810 mr. zarządzane
Ywają w większej zachodniej części przez

aadleśn. w Łąkorzu, któremu podlegają leśnic-
wa król.: Ostrów, Wawrowice, Skarlin, Lipia

Sde) Krotoszyn, Lekarty i Tylice. Mniej ob-
Ine lasy we wschodniej części powiatu przy-

ACZOne są do nadleśn. w Górznie i Lidzbarku.
o kak: jest 6 w powiecie: Fijewo, 'Tyn-
sę+ yszwałd, Ląkorek, Krotoszyn i Wa-
Kaj. ha „przynoszą rocznej dzierżawy 9760
zające. ST komunikacyjne W ogóle Są wystar-

kiernńh. rakty bite rozchodzą się w różnym
© ADR po powiecie: 1. z L. przez Montowo

icy brodniekiego pow., liczy 22.5 kil.  
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długości; 2. z L. przez Samplawę i Bratyan
do Nowego Miasta, 15 kil. dłag.; 8. ze Sam-
pławy do Iławy w pow. suskim, 4 kil. dług. i
4. z Nowego Miasta przez Wawrowice do Bi-
skupic 20 kil. długości. Nadto przechodzą
przez powiat 2 koleje żelazne: 1. toruńsko-
wystrucka kolej w kierunku płd.-płn., ma tu
2 stącye: Ostrowite i Biskupice; 2. malborsko-
mławska kolej przerzyna powiat z zach. na
wsch., tak że ma 2 stacye w Montowie i No-
wym folwarku (Weissenburg), do której zamie-
rzają poprowadzić nową podrzędną kolej żel.:
z Lubawy. Liczba stacyj pocztowych i tele-
graficznych stosownie do potrzeb ludności co-
raz bardziej się powiększa. Kosciołów i kaplie
do 8-ch dekanatów, lubawskiego, nowomiej-
skiego i lidzbarskiego należących, posiadają
katolicy ogółem 25 w powiecie i to: 1. w dekan.
lubawskim paraf. kościołów 9: w L., Grodzi-
cznie, Kazanicach, Prątniey, Rożentalu, Ru-
mianię, Sampławie, Zwiniarzu i Grabowie; filij
2: w Złotowie i Byszwałdzie; kaplice publiczne
także 2: w Lipach pod L. i ś..Barbary w L.,
którą posiadają obecnie siostry miłosierdzia.
Nowomiejski dekanat zawiera w pow. naszym
8 kościołów paraf.: w Nowem Mieście, Niemiec-
kiem Brzoziu, Kurzętniku, Lipinkach, Rado-
mnie, Swarcenowie, Skarlinie i w Tylieach;
filie' 2: w Mikołajkach i Łąkorzu; kościół da-
wniej klasztorny I w Łąkach. Do lidzbarskie-
go dekan. nareszcie przyłączony jest kościół
paraf. w Mrocznie i filialny w Kiełpmie. Pro-
testanci posiadają 2 tylko parafie: w L. i No-
wem Mieście, gdzie i żydzi mają synagogi.
Dawniej posiadali nadto katolicy kościoły po
większej części parafialne: w Grwiździnach,
Chroślu, Jamielniku, we Wonnie, Krotoszynie
i prepozyturę Ś. Jerzego w Nowem Mieście.
Klasztory istniały 2: oo. bernardynów w L.i
reformatów (aż do kulturkampfu) w Łąkach.
Obecnie są jeszcze siostry miłosierdzia w L.
Miejsca pielgrzymek ludowych, gwoli łask
otrzymywanych z obrazów cudownych, są 3
w tutejszym powiecie: najsławniejsze, obecnie
przez rząd pruski uniemożebnione, w Łąkach,
w Lipach pod L. i w Wardęgowie. Szkoły
w ogóle są dość liczne. Najprzód co do zakła-
dów wyższych istnieje król. gimnazyum sy-
mult. w Nowem Mieście (przedtem progimn.
w Kurzętniku), miejskie progim. symult. w L.,
luterskie seminaryum dla nauczycieli tamże i
wyższe luter. szkoły żeńskie prywatne w L.
iw Nowem Mieście. Aż do kulturkampfu po-
siadały siostry miłosierdzia w L. wyższy za-
kład żeński, połączony z pensyą. O stanie niż-
szych szkół element. podaje nam dokładne
wiadomości urzędowe sprawozdanie z r. 1880.
Podług niego znajdowało się w pow. lubawskim
publicznych szkół elemen. 77 w 67 miejscowo-
ściach. Z pomiędzy tych 64 szkoły były je-
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dnoklasowe, 13 kilkoklasowe, ogółem więc by-
ło klas 108, szkół publ. 77. Uczniów zwiedzało
te szkoły 7921, i to: katol, 6500, ewang. 1312,
żyd. 109; po polsku mówiących 6753, niemiec-
kich 1166 (jest więc niejaka część protest.
w powiecie po polsku mówiących), chłopców
4061, dziewcząt 3860. Oprócz powyższych 77
publ. szkół, stoją pod dozorem inspektora szkól-
nego powiatowego: a) 2 wyższe pryw. zakłady
żeńskie, 5-klas. w L. i 8-klas. w Nowem Mie-
ście, razem liczą 139 uczennice i 8 nauczycielek;
b) 2 ochrony z 18i 16 dziećmi; c) t. z. szkoły
postępowe (Fortbildungsschulen), po niektó-
rych miejscach utrzymywane, zimową porą
zwiedzane były przez stu około uczniów. Pod
względem wykopalisk i starożytnych zabyt-
ków pow. lubawski poślednie zajmuje miejsce.
Podług dokładnych wiadomości znajduje się
domniemany palafit we wsi Łąkorzu, stare oko-
py są w Łążynie, groby kamienne skrzynkowe
w Wonnie i znalezisko niejakie wyrobu ka-
miennego w Linowcu.

Dekanat lubawski w dyec. chełmińskiej poło-
ny, podług miejscowego szemat. z r. 1867 li-
czy dusz 17646, paraf. kościołów 10, jako to:
Iława, Grabowo, Grodziezno, Kazanice, Luba-
wa, Prątnica, Rożental, Rumian, Sampława i
Zwiniarz; filie 2: w Byszwałdzie i Złotowie;
szkółek elemen. katol. 25, duchownych 11. Ko-
ściolek z cudownym obrazem w Lipach pod L.
i kaplica św. Barbary w Łubawie, którą po-
siadają siostry miłosierdzia, Dawniej istniały
Jeszcze następujące kościoły parafialne: w Iła-
wie, Ławicach, Gramotach, Szonforście, Dziar-
nówkach, Rudziczu, Montykach, Piotrkowie,
Lipowie, Marienfelde, Pietrzwałdzie, Marwał-
dzie, Czerlinie i Turowie. Niemal wszystkie
te kościoły albo zabrane zostały przez refor-
matorów w Prusach książęcych, albo z czasem
w ich posiadaniu zaginęły. Kościół w Turowie
przyłączony został do nowo utworzonego przed
kilkunastu laty dekanatu pomezańskiego. Za-
ginęły nareszcie: klasztor 00. bernardynów
w L., kaplica s. Barbary i kaplica na zamku
w L., kaplica we Fijewie, Iawie zamkowa,
Mortęgach i Hartowcu.
Zamek i klucz lubawski. Zamek w L., rezy-

dencya biskupów chełmińskich, istniał od po-
czątku. Stary, pierwotnie zbudowany za krzy-
żaków, powoli z czasem podupadał i nie był
w końcu używany. Obok niego stojący drugi
nowo wzniesiony został przez biskupów za cza-
sów polskich. Podług spisu z r. 1759 istniały
jeszcze obadwa zamki. Starodawny murowany
krzyżackiej erekcyi, był wodami dokoła oto-
czony, 0 wieży wysokiej z zegarem staroświec-
kim, o bramie ze zwodem i jednym dziedzińcu.
Do niego jakoby kamieniczki małe przybudo-
wane były, w których dolne i górne pokoje
znajdowały się, w części już tylko mieszkalne.  
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W samym zamku dolne rezydencye jeszcze
się znajdowały, za to górne pokoje, to jest po-
kój najjaśn. królow polskich, drugi biskupów
chełmińskich i za tymże kaplica kiedyś o 3-ch
ołtarzach z zakrystyą: te wszystkie funditus
zrujnowane w sklepieniach, oknach i t. d.
Drugi zamek, daleko obszerniejszy, aż do osta-
tnich czasów polskich używany, jak donosza
akta miejskie, bisk. Jakób Zadzik około r. 1627
nowo zbudował (albo też z gruntu naprawił).
Do niego pierwsza brama prowadziła od bur-
grabstwa, za nią most z poręczami i brama
druga z furtą o zwodach z trzema łańcuchami,
poręczach, w której różne mieszkania i pokoje
były urządzone. Na zamku piętra dwa. W dol-
nej części znajdowała się izba stołowa i izdeb-
ka, pokój sypialny, sala marmurowa z komi-
nem, oknami i posadzką marmurową; na tabli-
cy wmurowanej czytano napis: Jakób Zadzik
bisk. chełmiński i pomezański, ku swojej i
następców wygodzie 1627. Na piętrze były
pokoje: wielki pokój albo sala, staroświeckie
pokoje, archiwum r. 1753 do Starogrodu prze-
niesione, izba i druga sala. Drzwi zazwyczaj
prowadziły do pokojów dębowe albo sosnowe,
podwoje, wewnątrz posadzka balami, nieraz
marmurem, cegłą wykładana, posowa zwy-
czajnie z tarcie, kominek murowany, często
marmurem ozdobiony, piece formowe, białe,
polewane. Przedpokoi, sieni, różnych komórek
liczono 6, okien w sieniach i pokojach 30. Do
zamku należały dziedzińce 2, mały i zamkowy,
burgrabstwo z dziedzińcem wielkim, murami
krzyżackiemi otoczonym, śpichlerze Ż, stajnia,
oficyny, browar i t. d. W budynku przed mu-
rami mieszkał dragan zamkowy. O ile wiado-
mo, następujący biskupi zmarli na tutejszym
zamku: bisk. Arnold T 1416, Wincenty Gro-
sławski al. Kiełbasa r 1480, Jan Konopacki
* 1530, Stan. Żelisławski -+ 1571, Jan Kucz-
borski | 1624, Gaspar Działyński ++ 1646,
Adam Koss q 1698. Aż do okupacyi pruskiej
znajdował się zamek lubawski w dość dobrym
stanie. Ostatni biskup, który tu rezydował,
był Andrzej Ignacy Bajer + 1785. Natomiast
jego następca Karol Hohenzollern zupełnie za:
niechał tę rezydencyą. Przez 10 lat rządów
swoich ani raz tu nie postał i nie nie naprawił.
Przeciwnie r. 1787 kazał rozwalić niektóre
zabudowania i rozprzedać. To też zamek do
niepoznania wtedy zniszczał. Kapituła sta”
rała się wprawdzie jak najusilniej zachować
go, ale czasy i okoliczności nie sprzyjały. R»
1815 na publicznej licytacyi posprzedawano
wszelkie sprzęty i co tylko można było po”
chwycić, deski, bale i t. d.; mury tylko gołe
sterczały, Późniejszy czas niepokojów zburzył
do reszty wszystko. Wieżę piękną i wysoką
największą ozdobę miasta, jako ostatni zabytek
zniszczono i rozebrano w r. 1818. Obecnie za-
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ledwie ślady jakie pozostały; na biskupiej oka-
załej i prastarej rezydencyi uprawiają teraz
warzywo. Dzwon z kaplicy zabrali lutrzy do
kościoła swojego pobernardyńskiego. Z zam-
kiem pozostawał w ścisłym związku klucz bi-
skupi lubawski, przez osóbnego burgrabiego
biskupiego zarządzany. Należały do niego
oprócz miasta L. następujące dobra: Fijewo
pod L., Kazanice, Biszwałd, Rożental, Gierło-
ża, Zielkowo, Lubsztyn, Wałdyki, Omule, Za-
kurzewo, Wiśniowo, Grabowo, Dębień, Trusz-
czyny, Naguszewo, Kołodziejki, Pomierki,
Zwiniarzec, Tarczyny, Kowaliki, Tyliczki,
Szezepankowo, Sugajenko, Tynwałd, Złotowo,
Prątnica, Łążyn, Targowisko, Gutowo, Ru-
miano, Hartowiec, Jeglia, Zwiniarz, Grądy,
Gronowo, Kopaniarze, Wory, Kostkowo, R:yb-
no, Grabacz, Nowiny, Zarybinek, Mroczno,
Mroczenko, Ruda, Rumienica, Mszano. Wodne
młyny znajdowały się w kluczu lubawskim:
Pałka, Kaszuba i Foluszek w L., młyn w Ziel-
kowie, Rożentalu, Kołodziejkach, Olszanie, Łą-
Żynie, Lesiaku, Rumianie, Wąsie i Krosku.
Szczególne dochody, jakie mieli biskupi z dóbr

powyższych, bardzo dokładnie w odnośnych
księgach inwentarskich przy każdej wsi opisa-
ne bywają. Tu się tylko wyjmuje, ile z całego
klucza wynosiły podatki na dobro publiczne.
Pogłównego płaciły wszystkie wioski zł. pr.
1286 na ratę marcową, tyleż na drugą ratę

wrześniową, do której dołączano hiberny ogó-
łem fi. 404. Zdawna ustąpili biskupi z dóbr
Swoich lubawskich osobny klucz kurzętnicki,
który kapitule.swojej na lepsze uposażenie za-
pisali. Krzyżacy zarządzali dobrami swojemi

Przez wójta rezydującego na zamku bratyań-
skim. Za polskich czasów utworzone było ma-
e starostwo niegrodowe łąkorskie. Po oku-
Pacyi pruskiej wszystkie powyżej wymienione
dobra duchowne na rzecz państwa zabrane
zostały. :

Ziemia lubawska jest dość głośna w historyi
pruskiej XIII w. Od zach. dzieliła ją rz. Drwę-
Ca od ziemi chełmińskiej aż do miejsca, gdzie
0 niej wpada Gryźlina; od wsch. stanowiła

Gryźlina granicę aż do grodziska Sassenpile
Zajączkowo czyli Zajączki). Stamtąd grani-
CAszłą do Omulewa (campus Mole) i dalej do
źródła strugi Rumienicy, a stąd do rumiań-
skiego jeziora, gdzie do niego rz. Wkra (dziś
W el) wpada. Stamtąd postępowała rz. Wkrą

Przez jezioro rybińskie i rzeczechowskie czyli
Stądzkie, aż do miejsca gdzie się dawniej z nią

Aczyła Działdówka; stąd szła dalej wzdłuż rz.
kry aż do Zielonej. Od Zielonej zaś zbaczała

STanicą ku jez. brańskiemu, z którego wypły-
Wa Branica: ta uchodząc do Drwęcy stanowiła
Południową granicę. Kraik ten był oddawna

osią Prusaków (Dr. Kętrzyński utrzymuje,
e ziemią lubawska stanowiła tylko część ziemi 

Lub 391

saskiej), ale i przez ludność polską w znacznej
części zamieszkały. Około początku XIII w.
albo już w XII w. zdobyli go mazowieccy ksią-
żęta i do grodu swojego czyli kasztelanii w Mi-
chałowie przyłączyli. Że w tej nowo zdobytej
ziemi lubawskiej już przed przybyciem krzy-
żaków było nieco ludności polskiej, dowodzi
polska Lubowa, dziś Lubawa, tak jak Warszo-
wa dawniej, teraz Warszawa, od której, że to
była miejscowość najważniejsza, krzyżacy po-
tem całą ziemię przezwali lubawską. Dowodzą

tego i wszystkie inne nazwy miejscowe, bo
prócz kilku nazw rzecznych i jednej wioski
imieniem Jeglia, spotykamy w ziemi lubawskiej
tylko wsie z nazwami polskiemi i niemieckiemi.
A. że polskie nazwiska są stare, na to wskazują
miejscowości, jak Tylice, Kazanice i t. d.,
które zwykle oznaczają wsie osadzone podda-
nymi książęcymi; należą więc niewątpliwie
do czasów przedkrzyżackich. "Tego rodzaju
jest także miejscowość Targowisko pod Lu-
bawą, które to nazwisko oznacza miejsce,
gdzie niegdyś targi z Prusakami się odbywały.
Gdy krzyżacy przybyli, znaleźli już polską
nazwę, którą swoim zwyczajem przekręcili na
Targewisch, Therwisch. Że zaś gospodarstwo
polskie było już rozpowszechnione po całej zie-
mi, stąd wynika, że przy zakładaniu wsi nie
wyznaczano tutaj pól, in campo, jak to bywa-
ło w pruskich okolicach. Dzięki ustawiczne-
mu parciu i napadom Prusaków, początkowe
dzierżenie tej ziemi trudne było; skąd owa nie-
pewność posiadania i waśni przeróżnych swój
początek bierze. Rościli sobie bowiem do ziemi
lubawskiej, oprócz wspomnionych książąt mazo-
wieckich, także prawo i Prusacy (których jako
narodu podbitego nie słuchano), biskupi cheł-
mińscy i krzyżacy. Następnie wyszczególnią
się bliżej wszystkie te spory. R. 1216 papież
Innoc. III potwierdza, jako Prusak Paweł,
przedtem zwany Suavabuno, wraz z towarzy-
szami swymi w Rzymie niedawno temu ochrzeo-
nymi, zapisali ziemię swoję lubawską biskupo-
wi pruskiemu Chrystyanowi. R. 1222 Kon-

rad, książę mazowiecki, podług niepewnego
dokumentu, zapisuje ziemię lubawską biskupo-

wi Chrystyanowi, dodając, że była naonczas
sporna między biskupem a Prusakami. Tenże

sam książę Konrad, sprowadzając około tegoż
czasu krzyżaków do Prus, samą tylko ziemię
chełmińską im nadał, nic nie wspominając o lu-

bawskiej, która, jakośmy nadmienili, przez
książąt do michałowskiej ziemi przyłączoną
była. W następnych czasach tak krzyżacy,

jak i książęta polscy, Konrad mazowiecki i syn

jego Bolesław, mniemali posiadać prawa do tej

ziemi. R. 1240 zanoszą książęta skargę przed

legatem papieskim, jako krzyżacy Ww ziemi Lu-

bowe łowców ich podczas polowania napadli,

zrabowali, psy i zwierzynę zabrawszy, a pIze-
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cież to ziemia ich własna, tak piszą, którą ich
ojcowie Prusakom pogańskim odebrali. Krzy-
żacy zaś bronili się tem, że prawo pierwotnie
choćby książęta mieli, później jednak utracili,
ponieważ zdobytego tego kraju przed Prusaka-
mi obronić nie zdołali. Na nowym zjeździe,
zwołanym do Michałowa, książęta, żeby prawa
swoje bliżej uzasadnić, nie stanęli. Około r.
1242 Wilhelm, bisk, dawniejszy modeński, le-
gat papieski, zawarł ugodę pomiędzy biskupem
pruskim Chrystyanem a krzyżakami, podług
której z ziemi na pogańskich Prusakach zdoby-
tej, niemniej także z chełmińskiej i lubawskiej
ziemi, biskup ma otrzymać część jednę trzecią

wraz z sądownictwem duchownem i dochoda-

mi wszelkiemi. Dwie drugie trzecie miały
przypaść zakonowi. R. 1242 Konrad, ksią-
żę krakowski i łęczycki, z braćmi swoimi Bo-

lesławem mazowieckim, Kazimierzem kujaw-
skim i Ziemowitem, poświadcza, jako Henryk
von Widda, mistrz pruski, mając wzgląd na
zawartą co tylko między bisk. Chrystyanem
a zakonem krzyżackim ugodę co do ziemi lu-
bawskiej, odstępuje połowę dwóch trzecich
z tej ziemi księciu mazowieckiemu Bolesławo-
wi, przez co zgoda nastąpiła między książętami
a zakonem. R. 1248 Wilhelm, legat papieski,
dzieląc zdobytą na Prusakach ziemię na 4 dye-
cezye, ziemię lubawską przyłączył do chełmiń-
skiej dyecezyi. Roku 1247 mistrz krzyżacki
Poppo von Osterna nadaje Kazimierzowi, księ-
ciu kujawskiemu, jednę połowę trzeciej części
ziemi lubawskiej, którą zakon dzierżył. Roku
1251 Heidenryk, pierwszy biskup chełmiński,
przeznacza na lepsze uposażenie kapitule cheł-
mińskiej 600 włók w ziemi lubawskiej, której
jedna trzecia część do niego należy. W gra-
nicach tego obszaru zobowiązani są kanonicy
4 nowe kościoły ufundować, licząc na każdy
kościół po 500 włók. Poddani jednak z daro-
wanych tych dóbr czynić powinni służbę wo-
jenną biskupowi. R. 1252 Kazimierz, książę
kujawski i łęczycki, ponawia zawartą dawniej
z krzyżakami co do posiadania ziemi lubawskiej
ugodę, którainadal ma być prawomocna. R.
1255 mistrz wielki krzyżacki Poppo von Oster-
na ustępuje księciu Kazimierzowi, jak było
z księciem Bolesławem ugodzone, połowę przy-
padającej krzyżakom części w ziemi lubaw-
skiej, w skutek czego nowe przymierze zawar-
te zostało pomiędzy księciem a krzyżakami.
Tegoż r. 1255 pap. Alexander IVpolecabisku-
powi chełmińskiemu, ażeby nad dopełnieniem
ugody, zawartej co tylko pomiędzy księciem

Kazimierzem a krzyżakami, tyczącej się posia-
dania ziemi lubawskiej, pilnie czuwał. R. 1256
tenże pap. Alex. IV pozwala biskupowi cheł-
mińskiemu dobra w ziemi lubawskiej położone
w lenno wydawać, R, 1257 ponownie mistrz
krzyżacki Gerard przyrzeka dotrzymać ugo-  
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dy zawartej co do ziemi lubawskiej, R. 1257
Kazimierz, książę kuj awski, nad rzeką Wel
(gdzie dobra jego zapewne się znajdowały)
wystawia dokument, podług którego przyna-
leżną jemu część w ziemi lubawskiej darowuje
katedrze chełmińskiej, z tym warunkiem, aby
się codzień odprawiała w katedrze msza św. za
duszę małżonki jego Gertrudy. Roku 1257
w zamian za inne ustępstwa zapisują krzyżacy
biskupowi chełmińskiemu 200 włók w ziemi
lubawskiej, położone ku granicy Mazowsza,
z dwoma jeziorami. R. 1260 Hartmund von
Grumbach, mistrz krzyżacki, potwierdza daro-
wiznę części księcia Kazimierza w ziemi lubaw-

skiej z r. 1257 zapisaną biskupowi chełmiń-
skiemu, przyczem teraz biskup zrzec się musiał
na rzecz zakonu dziesięcin, sądownictwa i pra-

wa wszelkiego w tej części darowanej, która
leży między rzekami Wela, Drwęca, Veza, sta-
rym traktem z Lubawy do Drwęcy, jeziorem
Mortwin do rzeki Nidy. Nadto ustąpił biskup
szerokie przejście przez rzekę Welę krzyżakom.
R. 1267 Ottokar, król czeski, ciągnąc naprze-
ciwko Prusakom, oświadcza, że zakonowi bro-
nić będzie posiadania ziemi chełmińskiej i lu-
bawskiej. R. 1289 w zamian za inne ustęp-
stwą biskup chełmiński Werner nadaje 300
włók w ziemi lubawskiej przy granicy dye-
cezyi płockiej leżących, z których zaledwie 40
w puszczy się znajduje, bisk. płockiemu Toma-
szowi. Nabyte takim sposobem części ziemi
lubawskiej stanowiły późniejszy klucz lubaw-
ski, powyżej opisany, który przy biskupach
pozostał aż do zaboru pruskiego. Zresztą odpo-
wiada ziemia lubawska w główniejszych swo-
ich granicach dzisiejszemu powiatowi lubaw-
skiemu. Źródła, z których korzystano: Akta
dotyczące hist. pow. lubawskiego (dotąd nie-
wydane); Utracone kościoły i kaplice w dyec.
chełmińs. 124—129; Obrazy cudowne w dyec.
chełmińs. 20; Dr. Kętrzyński: Eudność polska
w Prusiech krzyżackich 20, 21, 69, 176; Hand-
buch des Grossgrundbesitzes von W est-Preussen
z r. 1060; Inwentarz dóbr biskupich z r. 1759;
Dr. Perlbach: Preuss. Regesten; G. Ossowski:
Mapa archeologiczna Prus zachodnich; Gresch.
des Culmerlandes i t. d. Ks. F.
Lubawa, niem. Zubben, wś, pow. wałecki;

według Kętrzyńskiego Zubno (0b.).
Lubawa, niem. Ziebau, mko w pow. kamie-

nogórskim na Śląsku dolnym, u źródeł rz. Bo-
brawy i u stóp t. zw. Rabengebierge, ma 4200
mk., 3 jarmarki, znaczny handel płótnem, przę-
dzalnię Inu i stacyą drogi żel. z główną ko-
morą celną. EM
Lubawicze 1.) mko, pow. orszański gub.

mohilewskiej, o 55 w. na płd.-wsch. od Orszy,
nad Berezyną, 313 dm., 1516 mk. (978 izr.);
2 cerkwie, 2 dm. modlitwy, garbarnia. Była
mkiem już 1784 r.. własność Lubomirskich.
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2.) Ł., wś, pow. newelski, własność Bobiatyń-
skich, 160 dzies. ziemi dworskiej. M. K.
Lubawka, osada karcz., pow. miechowski,

gm. Twanowice, par. Minoga.
Lubawska Ziemia w Prasiech, ob. Zubawa.
LŁubba (niem.), pow. starogrodzki, ob. Zuby.
Lubben (niem.), ob. Zwen.
Lubben (niem.), ob. Zubno.
Łubchoł, niem. Zeubchel, wś w zniemczonej

części dolnych Kużyc, w pow. lubińskim.
Lubchorz al. Zubikorz, dok. Lubkerose, Lu-

bechorz, jez., pow. świecki, Oddawna należało
do biskupów kujawskieh. R. 1292 ks. pomor-
ski Mestwin II potwierdza, jako 00. cystersi
z Byszewa, nabywszy od biskupa kujawskiego
Wisława na własność Koronowo, zwane wtedy
dmeysze, posiedli także jez. przyległe Lubke-
rose i łąki nadbrzeżne. liościł sobie prawda
I Jan, pleban z Sierocka, do tegoż jez. i do łąk
prawa; książę jednak, mając przed sobą po-
przysiężone świadectwa ze strony biskupa i ka-
pituły kujawskiej, mianowicie też proboszcza
Piotra de Lyzov, który to jez. od nich dawniej
trzymał, przyznał je prawomocnie 00. cyster-
som. Ob. ©odex dipl. Polon. Il, 2, 627—629.
Dr. Perlbach, Pommer. Urkundenbuch, w re-
gestrze mylnie podaje, jakoby to jez. znajdo-
wało się przy Złej wsi nad Wisłą. Zbija to
twierdzenie dokum. z r. 1312: mistrz krzyżacki,
potwierdzając w nim, że to jez. zdawna do kla-
sztoru byszewskiego al. koronowskiego należa-
ło, wymienia zarazem granice wiosek klasztor-
nych Velin i Glinki, przyczem także jez. nasze
«. wspomina: ...Także połowę strugi między
Kierockiem a Jasieńcem i Glinkami (Glynk) aż
do jez. Lubechorz. Ob. Wegner, Gesch. des
Kreises Schwetz (Kin pommer. Herzogthum
tt.d.), str. 395. Długie jest to jez. około pół
mili, przywąskie, ciągnie się z płn. ku płd. na

Pograniczu Prus zachodnich z w. ks. pozn., nie-
mal dokoła borem jasienieckim otoczone; za
Pomocą małej strugi, młyn Kragiel pędzącej,
Jest połączone z rz. Brdą. Z jeziorem L. sty-

(ają się granice Jasieńca, Glinek i Koronowa.
innej jeszcze wiosce zw. Lubikorz, która

Prawdopodobnie także dawniej istniała nad je-
Ztorem, ob. Zubikorz. Kś. F.

Lubcia, ob. Zudsia i Bydgoszcz.
ubeina, struga pod kol. Stanisławów Ńta-

"Vy, pow. łódzki.
Lubciszki, folw. szlach., pow. oszmiański,
okr, adm., o 16 w. od Oszmiany, 1 dm., 11

mk. katol, (1866).
_ Lubez, starożytne mko w dawnem wojew.
uowogródzkiem, obecnie w pow. nowogródzkim,
ijNiemnem, 0 6 mil od Nowogródka odległe,

Y gościńcu wiodącym ze Szczors do Dela-
skiej „ma osad około 200, przeważnie żydow-
DAR mk. obojga płci przeszło 1300; posiada

4d gm. lubczańskiej, składającej się z 5-ciu
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starostw wiejskich, 32 siół i 3489 włościan
płci męskiej; należy do okr. polie. 1-go niehnie-
wickiego. Mieszkańcy zajmują się przeważnie
rolnictwem i w części tkactwem. Nigdzie nie-

ma śladu o początku L., lecz kronikarze wspo-
minają go już około połowy XIII w., utrzy-
mując, iż Wit, kanonik krakowski a później
w zakonie dominikanin, uczeń św. Jacka, za
Mendoga opowiadający ewangelią nad Nie-
mnem, założył tu kościół i misyą dominikań-
ską, a nawet został mianowany przez Inocen-
tego IV pierwszym biskupem Litwyi chrzeił
jakoby Mendoga. Biskupstwo błogosławionego
Wita w L., chociaż o niem zdaje się mówić
Długosz, Bielski, Kromer, Stryjkowski, Sarnie-
ki, Kojałowicz, Bzowski, Niesiecki i inni, by-
ło wciąż kwestyą sporna pomiędzy badaczami

dziejów naszych; tem niemniej Bartoszewicz
przyznaje, na zasadzie gruntownych studyów,
nominacyą Wita w Litwie za Mendoga. Uprze-
dnio L. był własnością w. ks. litewskich; w r.
1499 król Aleksander Jagiellończyk oddaje go

| Fedkowi Chreptowiczowi, podskarbiemu litew.
Od Chreptowiczów nabył tę majętność w 1528
r. Albrycht Gastold wojew. wileński, w r. zaś
1547 został L. własnością Jana Kiszki, kraj-
czego wielkiego litew., sławnego bogactwem i
jawnem wyznawaniem aryanizmu. On to w L.
założył drukarnię, kędy wyszły najciekawsze

i dziś najrzadsze dzieła polskie polemicznej tre-
ści, wystosowane przeciwko katolikom. Wsła-
wili się tu drukarze: Piotr ojciec, tudzież Jam
Blass syn, Kmitowie, potem Jan Lange (księgi
tu drukowane nosiły napis miejsca: Zubeca ad
Chronu'n), Po Kiszkach wzięli Radziwiłłowie
L. i po upadku arydnizmu dawali dzielne ramię
protestantom litewskim. W L. było główne
siedlisko dysydentów, istniał zbór jeszcze przez
Kiszków jako aryański wzniesiony a przez
Radziwiłłów podtrzymywany dla wyznania
helweckiego. O nim szczegóły w Łukaszewi-
czu (ob. Dzieje kościoła wyzn. helwec. w Li-
twie, t. I, str. 378, t. II, str. 45). O drukarni
w Lubczu i dziełach tu wytłoczonych, ob.
„Hlstorya Drukarń w Polsce i Litwie Jerzego
Samuelabandtkiego, t. I, str. 312—850. O L.
pisali: Byrokomla, ob. „Niemen, str. 31—38;
„Wędrówki” str, 67. Kirkor w „Opiekunie

misya jezuicką. Władysław IV 1644 r. po-
twierdził przywilej prawa magdeburskiego, na-
dany przez Zygmunta III w 1590 r. Był tu
zamek Radziwiłłowski. Za Jana Kazimierza
L. został całkiem zniszczony przez wojska ros-
syjskie, następnie dwa pomory go wyludniły.
Odtąd więc nie powstał z ruin, jest nędzną do
dziś dnia mieściną i tylko otrzymał jarmark
na konie w dniu ś. Eliasza; do niedawna zaś
słynął fabryką wybornego laku. Kahał lub- czański opłacał niegdyś hiberny 550 złt. (ob,

Domowym* za rok 1875, str. 516. W L. była

+
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Vol. Leg. VI, fol. 354). Dobra lubczańskie
przez wiano księżniczki Stefanii Radziwiłłó-
wny wraz z mkiem w pierwszej ćwierci bieżą-
cego stulecia dostały się w dom książąt Witt-
genstejnów i dziś należy do ks. Piotra; dobra
te mają obszaru 99338 mr. w najpiękniejszej
glebie i łąkach i są pospolicie wydzierżawiane.
W miasteczku jest cerkiew na cmentarzu i
szkoła żydowska. A. Jelski.

lubcz, wś i gm., pow. mogilnicki; 4 miej-
scowości: a) L., wś; b) L.-Rudunek; e) L.-
Olędry; d) Gostąbka, młyn; 39 dm., 417 mk.;
92 ewang., 825 katol.; 205 analf. Kościół
katol. paraf. dekan. rogowskiego. Poczta i tel.
w Rogowie o 4 kil; st. kol. żel. w Mogilnie
o 24 kil. (Czyt. Kod. dypl. pol. II, 127 i Lib.
ben. Łaskiego I. 166). M. St.

Lubcza, wś i folw., pow. jędrzejowski, gm.
i par. Nawarzyce. Posiada szkolę począt. 1-kl.
ogólną. W 1827 r. 32 dm., 299 mk. Według
Długosza był tu w XV w. kościół paraf, dre-
wniany; do parafii tej należała wś Stępocice.
(Dług., t. II, 721118). Według Tow. Kred.
Ziems. dobra L. składają się z folwarków: L,,
fwcin, Przezwody, attynencyj Adamow i No-
wy folwark, wsi. L., Przezwody i Wola Lu-
becka; rozległość wynosi mr. 2349: folw. L.
grunta orne i ogrody mr. 579, łąk mr. 62,
pastwisk mr. 82, nieużytki i place mr. 30, ra-
zem mr. 703, bud. mur. 3, z drzewa 18, płodo-
zmian 10 i 17-polowy; folw. Ewcin grunta or-
ne i ogr. mr. 445, pastwisk mr. 12, lasu mr.
150, nieużytki i place mr. 14, razem mr, 625,
bud. mur. 2, z drzewa 4, płodozmian 11-polo-
wy; folw. Przezwody grunta orne i ogr. mr.
442, lasu mr. 565, nieużytki i place mr. 17,
razem mr, ]024, bud. mur. 2, z drzewa 11, pło-
dozmian 10 i17-polowy. Gorzelnia i cegielnia.
WS L. os, 86, z grun. mr. 223; wś Przezwody
os. 25, z grun. mr. 161; wś Wola Lubecka os,
15, z grun. mr. 162. Br. Ch.
Lubcza al. Janowo, folw. w pow. borysow-

skim, własność Stratowiczów. A. Jelski.
Lubcza, por. Zwanków.
Lubcza 1.) długa osiadła wś, pow. pilzeń-

ski, 285 m. npm., nad pot. uchodzącym z lew.
. brzegu do Wisłoki. Od płn. i płd. otoczona
lasami, ma 1986 mk. rzym.-katol., ma parafią
rzym.-katol., szkołę 1-klas, i kasę pożycz. gm.
z kapitałem 1062 zł. w. a. Na obszarze więk.
pos. Eleon. Broniewskiej przebywa stale 53
osób. Pos. więk. ma obszaru 506 roli, 63 łąk
iogr., 86 pastw. i 279 mr. lasu; pos, mniej.
2888 roli, 224 łąk i ogr., 327 pastw. i 317 mr.
lasu, W końcu ubiegłego stulecia należała do
domu Piegłowskich. Kuropatnicki podnosi ob-
fitość lnu i tkaczów. Ten przemysł podupadł
teraz, ale się jeszcze utrzymał. Kościół jest
drewniany, niewiadomej fundacyi, przechowuje
metryki od r. 1626 (Lib. ben, LI, 259), Paraf,  
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należy do dyec. tarnowskiej, dekan. pilzeń-
skiego, obejmuje Wolę Lubecką i Dzwonową
z ogólną liczbą mk. 3070 rzym.-katol. i 219
izrael. L. graniczy na zach. z Lubecką Wolą,
na płd. z Kowalowym i Jodłową, na wsch.
z Dzwonową, na płn. z Zagórzem i Zwierni-
kiem. 2.) IL. koło Szczepanowie, wś, pow. tar-
nowski, na praw. brzegu Dunajca, 419 m. npm.,
jest otoczona do okoła lasami i należy do par.
rzym.-katol. w Jodłówce (w XV w., jak pisze
Długosz, Lib, ben. I, 18, L. była własnością
Jana Błońskiego i Tomasza Kaźmirskiego) a do
urzędu poczt. w Wojniczu. Ma 185 mk. rzym.-
katol. Pos. więk. ma 130 roli i 478 mr. lasu;
pos. mniej. 120) mr. roli. L. graniczy na zach.
i płn. z Dąbrówką Szczepanowską, na wsch.
z Pleśnią i lasami Olszą, na płd z Lubinką i
Janowicami. Mac.
Lubcza, dwie posiadł, w pobliżu siebie le-

żące, pow. złotowski, w okolicy lesistej, przy
granicy w, ks. poznań., nad jeziorami. a) Z.
Stara, niem. Ali-Lubcza, dobra, obszaru liczą
mr. 928, bud. 12, dm. 5, katol. 21, ewang. 37.
Parafia Sypniewo, szkoła Lubcza Nowa, poczta
Więcbork. Luteranie utrzymują tu dom mo-
dlitwy (Bethaus), w którym nabożeństwo co 3
niedziele odprawiają. b) Z. Nowa, niem. Neu-
Lubcza, włośc. wś, obszaru liczy mr. 3048,
bud. 327, dm. 148, katol. 262, cewang. 787.
Reszta jak wyżej. WŚ L. należała dawniej do
dóbr obszernych iłowskich, od S$ypniewa pó-
źmiej odłączonych. Własność była kiedyś hr.
Grabowskich. Ob. Schmitt, Gresch. des Kreises
Flatow, str. 284 i 204. Kś. F.

Lubcza, ob. Zupcza,
Lubcza, rz., ob. Biała rz., pow. bielski, gub.

grodzieńska.
Lubcze, wś w pow. borysowskim, niedaleko

rz. Hajny, w gm. ziembińskiej, ma osad 12,
grunta kamieniste, miejscowość górzysta.

Lubcze, wś włośc., pow. wilejski, o 35 w.
od m. Wilejki, 1 okr. adm., przy byłej drodze
pocztowej z m. Ilii do m. Radoszkowicz, 1 dm.,
12 mk, prawosł. (1866). j

Lubczyn, Zuóczyna, niem. Lubschin, WS
nad Prosną, pow. ostrzeszowski; 25 dm., 187
mk.; 18 ewang., 174 katol.; 44 analf, Poczta,
tel. i st. kol. żel. w Podzamczu o 6 kil. 2.) I.,
dom. tamże, 5790 mr. rozl.; 2 miejsc.: a) L.,
dom.; b) Jutrków, folw.; 30 dm. i 247 mk.;
17 ewang., 280 katol.; 97 analf, Własność
Stanisława Karśnickiego. M. St.
Lubczyn, także Lupczyn, pasmo górskie

z rozległemi polanami, na obszarze Seletyna,
w pow. radowieckim, po praw. brzegu Sucza-
wy; stoki północne i południowe pokrywają
rozległe lasy, grzbiet zaś paśmiste polany z za-
budowaniami. Od płn. spływają wody do Su-
czawy, od zach. do Bohonisory a od wsch.
do Sipitula, dopływów Suczawy. Najwyższy
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punkt tego pasma sięga 1080 m. npm. Odpłd. |
u źródeł Bohonisory i Sipitula wznoszą się
Magóra Wielka (1220 m.) i Mała (1102 m.).

Lube, jez., por. Drawa,
Łubeca, Zudeka, ob. Lubdcz.
Lubechorz (dok.), ob. Zuóchorz.

| Lubecka Woła, wś, pow. jędrzejowski, gm.
t par. Nawarzyce. Por. Lubcza,
„Lubecka Woła, wś, pow. pilzeński, nad

górnym biegiem potoku uchodzącego pod Dę-
borzynem z lew, brzegu do Jodłówki, leży na
południowym stoku lesistej góry Kokosz, 441
m. npm., w par. rzym.-katol. w lLubczy. Ta
wś należy do par. w Lubczy (ob.) i ma 604
mk. rzym.-katol., z których 96 przebywa stale
na obszarze więk. pos. p. Leona Derezińskiego,
wynoszącym morgów 451 roli, 41 łąk i ogr,,

41 pastw. i 191 mr. lasu; pos. mniej. ma 321
roli, 35 łąk i ogr., 44 past. i 18 mr. lasu; gra-
niczy na wsch. z Lubczą, na zach. z Zalasową,
na płn. ze Zwiernikiem a na płd. z Joninami.

Lubecki potok, znaczny strumień, wypły-
wa w obrębie Woli lubeckiej, w pow. pilzeń-
skim, u południowych stóp góry Kokocz (441
m.); płynie przez Wolę Lubecką na płd.-wsch.,
następnie przez Lubczę na wsch., w Dzwono-
wej zwraca się na płn., a od Zagórza na wsch.
ipod Dęborzynem łączy się z lew. brzegu z J0-
dłówką, która niezadługo uchodzi do Wisłoki.
Długość biegu czyni 12 kil. Zabiera liczne
strugi bezimienne. Br. G;

Lubecko, niem. Zudetzko, wś i dobra, pow.
lubliniecki, par. L., o pół mili od Lublińca,
przy drodze do Oleszna; 151 bud., 65 dm., 454
mk. Dobra mają z folw. Lipie około 1000 mr.
ziemi; wś 63 osad, 2021 mr. rozl., kościół ka-
tolicki z XIII w., szkołę z XVIII. Par. L.
dek, lublinieckiego miała 1869 r. 4158 katol.,
93 ewang., 47 izr. F. S.

Lubecors (dok.), ob. Zubikorz.
Lubecz, ob Zubiecz.
Lubecz, mko, pow. horodnieki gub. czerni-

sowskiej, nad Dnieprem i Użykiem. Istniał
Już 882 r., spustoszony za napadu Tatarów, od
1503 dostał się Rossyi, należał podobno czas
Jakiś do Mazepy. Ma 459 dm., 2091 mk., 7 cer-
ŚWi, przystań rzeczną, 4 jarmarki. Mka L. i £o-
Jów, niedaleko od siebie po obu stronach Dnie-
Pru rozłożone, Lubecz z lewej, Łojów zaś z pra-
Wej jego strony, stanowiły ststwo, o którem
pierwsze ślady w archiwum Prozorów znajdu-

jemy w r. 1580, mianowicie w inwentarzu
Przez Jana Charlęskiego komornika J. K. Mści
sporządzonym przy podaniu takowej królew-
szczyzny w dożywotnie władanie ks. Andrze-
zm Wiszniowieckiemu, wojew. wołyńskiemu.
o ststwo lubeckie z Łojowem i wszystkiemi
„ynencyami należało na on czas do wojew.
zJowskiego, do prowineyi koronnej, lecz gdy

Później od prowincyi litewskiej oderwane zo- 
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stały dla Rossyi przez prywatną komisyą ko-

ronną bez zgody stanów dobra Trubeck zwa-

ne, to stany rzpltej na sejmie r. 1648 ststwo

lubeckie i łojowskie w wynagrodzenie za Tru-

beck przyłączyły do prowincyi litewskiej, do

województwa smoleńskiego, do powiatu staro-

dubowskiego, i odtąd do czasu Jana Kazimierza

ststwa te dzierżone były przez ks, Radziwił-

łów i Tyszkiewiczów. Za Jana Kazimierza

województwa: połockie, witebskie, mścisław-

skie, smoleńskie i powiaty: orszański, starodu-

bowski, rzeczycki i mozyrski przez kozaków

zaporoskich zawojowane zostały, lecz wojsko

w. ks. litew. starego zaciągu, 2025 koni liczą-

ce, pełniąc wiernie usługi swoje dla rzplitej,

dopóty z nieprzyjacióhmi się ścierało, aż część

kraju, w którym Łojów i L. leżą, z rąk ich wy-

darło. Nagradzając te jego zasługi Jan Kazi-

mierz przywilejem w 1660 r. 5 września wy-

danym, ststwa lubeckie i łojowskie, po śmierci

Krzysztofa Tyszkiewicza do szafunku królew-

skiego przypadłe, oddał w dożywotnie włada-

nie wojsku litewskiemu starego zaciągu; stany

zaś rzpltej, na sejmie r. 1661 zgromadzone, ów

dożywotni dokument królewski na dziedziczny

zamieniły, przywilejem tegoż roku w lipcu

wydanym. Nie mogło wojsko owo przystąpić

do podziału nadanych mu starostw z powodu

nieustających wojen, aż dopiero po andruszow-

skim traktacie, w r. 1667 przypadłym, mocą

którego L. do Rossyi odpadł, naznaczoną z0-

stała, na prośbę wojska starego zaciągu, przez

Michała Korybuta w r. 1670 osobnym przy-

wilejem komisya dla podziału ststwa łojow-

skiego pomiędzy panów towarzyszy wojska

litewskiego starego zaciągu. Komisya takowa,

w której uczestniczył Hilary Połubiński mar-

szałek w. ks. litew., zgromadziła się w Wilnie

pod prezydencyą hetmana Paca; podział ów

dokonany został na zasadzie ilości koni w pocz-

cie każdego z panów towarzyszy liczących się;

nie przyszedł on jednak do wykonania, aż do-

piero po wstąpieniu na tron Jana III w r. 1676,
gdy stany rzplitej, na sejmie krakowskim zgro-

madzone, nową naznaczyły komisyą, która pod

prezydencyą Hilarego Połubińskiego zjechaw-

szy na miejsce, działu na chorągwie i konie

dokonała i we władanie udarowanych oddała.
Ci zaś, nie chcąc używać powiększej części

małych cząstek ziemi na siebie przypadłych,
sprzedali takowe Hiłaremu Połubińskiemu,

marszałkowi w. ks. litew., każden zosóbna,
własnoręcznym dokumentem swoim, jakowe
sprzedaże ogólnem prawem, 1677 r. 22 i 28
grudnia w metrykach litewskich przyznanem,
zatwierdzone zostały. Suma zapłacona przez
Połubińskiego za ststwo łojowskie wyniosła

ogólnie złt. 60000. Po śmierci Krzysztofa

Połubińskiego syna Hilarego, który bezdzietnie

umarł, przypadły dobra łojowskie jak widać
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z zapisu dzielczego 1686 r. II maja, siostrze
jego Izabeli z Połubińskich Sapieżynie, woje-
wodzinie wileńskiej, Od Sapiehów przeszedł
Łojów we władanie jenerala Judyckiego i do-
tąd w rękach jego sukcesorów po kądzieli zo-
staje, a mianowicie Naruszewicza, ożenionego
z Idalią Judycką i Łaszeza pułkownika inży-
nierów, ożenionego z rodzoną siostrą Tdalii

Zofią, Wszystkie dokumenta i przywileje ory-
ginalne o przyjęciu starostw łojowskiego i lu-
beckiego we władanie wojska starego zaciągu
i następnie od tegoż na rzecz Hilarego Połu-
bińskiego, znajdują się w archiwum Prozorów
w Ostrohladach, w pow. rzeczyckim. W L.i
w Czernihowie mieści się olbrzymia biblioteka

hr. Miłoradowicza, ważna do dziejów Mało-
rosyi, Dużo artykułów o L. drukowały „Czer-
nihbow. eparch, Wied. |

LŁubeczka, folw. koło Zabokruk, pow. bo-
brecki.

Lubejki, część Rudy Magierowskiej, pow.
Rawa Ruska.

Lubek, wś i folw., pow. toszecko-gliwicki,
par. Kamieniec, na płn.-zach, od Kamieńca; 49
bud., 56 dm., 278 mk, (z kol. Freidorf). Wś
ma 34 osad; folw. 990 mr. rozl. F, 8.

Lubel, ob. Zubiel,
Łubel, wś, pow. piński, nad Jasioldą, przy

drożynie wiodącej z Kupiatycz do Ośmieżye,
ma osad 22, łąki wyborne; lud trudni się rol-
nietwem i flisactwem. Niegdyś własność ba-
zylianów pińskich, A. Jelski,

Lubel, folw. do dóbr Mielice, pow. mielicki.
Lubela aj. Zubella, wś, pow. żółkiewski,

o 18 kil. na płn. od urzędu poczt. w Żółkwi,
16 kil. na płn. zach. od sądu powiat. w Mo-
stach Wielkich. Na płn. zach. leży Przystań
(al. Przystanie), na płn. Butyny, na wsch.
Derewnia, na płd. wsch. Kulawa, na płd. Za-
meczek i Dobrosin, na zach. Biesiady. Wzdłuż
granicy płn. zach. płynie Biała (ob.) ód płd.
zach. na płn. wsch. do Butyn, gdzie wpada
do Raty. Od praw. brzegu przyjmuje ona
w obrębie wsi kilka małych potoków. Naj-
wyżej (do 230 m.) wznosi się wzgórze Sem-
czycha w środku obszaru. Zabudowania wiej-
skie są rozrzucone po całym obszarze i tworzą
następujące części wsi i grupy domów: Boro-
wyki, Borysy, Butynczy, Ciupka, Figury, Ko-
bryny, Kowaliski (al. Kowalewski), Maruszka,
Mielniki, Słuki, Świstuny, Zabród, Załozy, Za
polem. Własn, więk, ma roli ornej 135, łąk
iogr. 104, pastw. 73, lasu 318 mr.; własn.
mniej, roli ornej 1278, łąk i ogr. 1253, pastw.
399, lasu 17 mr. Wr, 1880 było 1633 mk.
w gminie, 12 na obsz. dwor, (między nimi 12
obrz, rzym.-katol,). Par. rzym.-katol. w Żół-
kwi, gr.-katol. w miejsen, dek. żółkiewski,
dyec. przemyska. Do par. należą Biesiady.
We wsi jest cerkiew drewniana, zbudowana  
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r. 1841, dawniejsza spaliła się r. 1831. Jest
także szkoła etat. ]-klasowa. "Ta. Dz.

Lubella, nazwa dwóch wiosek w hr. liptow-
skiem (Węgry), w pow. mikulaskim, na pół-
nocnym stoku pasma górskiego Dżumbira, nad
pot. Klaczanką. Wioska wschodnia zwie się
L. królewską al. Kralową (weg. Kirdly-Lubella),
liczy dm. 5, mk. 548, obszaru 2373 kwadr.
sążni katastr. Zachodnia zaś wioska zwie się

L. ziemiańską (węg. Nemes-Tubella), liczy dm.
45, mk. 341, obszaru 654 kwadr. sążni katastr.
(1880 r.). Obie należą do par. łać. w św.
Klżbiecie (Sz.-Zrzscbet), Według szem. dyec.
spiskiej z r. 1878 liczba mk. według wyznania
tak się przedstawia: a) w L. Kr. dusz rzym.-
katol. 715, ewang. 37, nieun. 88, żyd. 30, ra-
zen 890; b) w L.-Z. rzym.-katol. 568, ewang.
15, nieun. 56, żyd. 9, razem 646. Fwangieli-
cy obu wiosek należą do gm. ewang. w Palucz-
ce, Sąd pow. i urząd pod. w św. Mikulaszu.
St. p. Tepla liptowska. BG

Lubelpoł, wś, pow. piński, I okr. polie.,
gm. Pieńkowicze, mk. 90, ziemi 540 dzies.; na-
leżała do klasztoru horodyskiego benedykty-
nów; od rządu nabyli ją KalHaurowie, szlachta
prawosławna. Kś. M.

Lubelska gubernia, ob. Zublin,
Laben, olędry i gm., pow. międzyrzecki, 3

miejsc.: a) L., olędry; folwarki: b) Helowski,
niem. Felowske lub Heloweske 590 mr. rozl.:
c) Luben 450) mr. rozl.; 83 dm., Ż11 mk., 187
ew., 24 katol., 44 analf. Poczta itel. w Trzeielu
o 16 kil.; stacya kol. żel. w Zbąszyniu o 17
kil. M, St.
Luben (dok.), ob. Zubianki,
Luben (niem.), wś, pow. braniewski, st. p.

Packhausen.
Lubenia, wś, pow. rzeszowski, nad potokiem

Lubenią, wpadającym z praw. brzegu do Wi-
słoka, 230 m. npm. Od zachodu otaczają wieś
lasy, u których granie znajduje się po kilka
chat mających nazwy (idąc od północy ku połu-
dniowi): Kosina, Maternówka, Jasieniki, Obręcz-
na i Szumówka. Na południu podnosi się góra
Lubenia do 426 m. npm., a na wschodniej stro-
nie stoi kilką chat zwanych Czeczukami. L.
ma 1848 mk. rzym.-katol. (prócz kilkunastu
żydów), parafią rzym.-katol. i szkołę ludową;
należy do urzędu poczt. w Qzudcu. Aktu
erekcyi parafii niema, ale w innym akcie jest
wymieniony w r. 1493 Jan, pleban z Lubeni,
przełożony bractwa duchownego obwodu rze-
szowskiego i tyczyńskiego. Według tradycyi
miał zbudować kościół Rafał ze Stemberku
Kostka przed r. 1640; jednak teraźniejszy ko-
ściół zdaje się być późniejszej budowy; poświę-
cił go w r. 1745 bisk. Wacław Sierakowski.
Parafia znajduje się w dycec. przemyskiej dek.
rzeszowskim; ma dołączone Siedliska, Solonkę,
Straszydło i Zarzyce z ogólną ludnością 4954
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tzym.-katol, i 124 izraelitów. Pos. więk.
Ludw. hr. Wodziekiego ma obszaru 247 mr.
roli i 14 mr. lasu; pos. mniej. 1914 mr. roli,
182 mr. łąk i ogr., 244 mr. pastw. i 448 mr.
lasu,  L. graniczy na północ z Siedliskami, na
południe ze Straszydłem, na zachód z Wyżnem
a na wschód z lasami należącemi do Herina-

nowy. Mac.

Łubenia 1.) rzeczka, wypływa w obr. gm.
Hermanowej, w pow. rzeszowskim, zeźródeł le-
śnych, u południowych stóp góry Hermanowej
(389 m.); płynie zrazu na południowy wschód,
tworząc granieę między gm. Straszydłem a Her-

manową, poczem zwraca się na południe, pły-

nąc obszarem Straszydła, zachodnim brzegiem
Rzecznego lasu (391 m.), aod folwarku w Stra-
szydle przyjmuje kierunek północno-zachodni,
przerzyna wieś Straszydło i Lubenie, W Lu-

beni, na granicy z Siedliskami, uchodzi z praw.
brzegu do Wisłoka. Dlugość biegu 14 kil.
Przyjmuje obustronnie liczne strugi i potoki,
między któremi znaczniejszy jest Jasieniki

(ob.). 2.) Ł., nazwa rzeczki, ob. Przyłubie-
nia, Be. G,

Lubenia, góra w południowej stronie wsi
Lubeni, w pow. rzeszowskim, pod. 49? 54! IL"!
płn, sz. g., a 39? 35' 40 wsch. dłg. g. F.; 426
m. npm. Bra,
Lubenow (dok.), ob. Ziebenau.
Lubens (dok.), tak się zwała 1175 r. wś

Lubiąż, pow. wolowski,
, Lubenz (dok.), zapewne Zubieniec, nazywała

się kiedyś wś na wschod. polskiem Pomorzu,
w późniejszych Prusach król., nie wiadomo już

na pewno w którym powiecie położona. Roku
1294 książę Mestwin II potwierdza, jako Teo-
doryk kan. kruszwicki, prokurator czyli ssta
pomorski bisk. kujawskiego Wisława, nabył
na własność za pewną kwotę pieniędzy od Su-
lisława, zwanego Cegareuyz, wś L. wraz ze
strugą Gemaniczą, na której jazy może stawiać.
Panieważ Sulisław posiadał tę wies darem od
Mestwina, kan. Teodoryk prosi księcia, żeby
kupno potwierdził, co też książę uczynił, Ws
ta jest wolna od wszelkich ciężarów i sądów
książęcych. Także wolno będzie 'Teodory-

owi sprzedać, albo darować tę wieś komu ze-
chce, bez zezwolenia księcia, byleby nabywca
Lie był szkodliwy mieszkańcom, ziemi i całe-
mu krajowi. Ob. Perlbach, Pommer. Urkun-

enbuch, str, 461. Uczony tenże, uwiedziony
podobieństwem brzmienia, uważa L. za dzi-
siejszą wieś Lubań przy Kościerzynie. (o je-
nak już z tej przyczyny okazuje się mylnem,

Ponieważ struga przy Lubaniu płynąca zowie
się Wierzyca, podówczas w dokum. Verissa.
Przyczyny, iż w przytoczonym dokum. nie

masz ani najmniejszych bliższych danych co do
Je] położenia, trudno dziś orzec którąby wieś
raz Lubenz stary oznaczał; pod nazwą tą nie 
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istnieje obecnie żadna zgoła osada na polskiem
Pomorzu. Ks. F.
Lubenz (dok.), ob. Zubień,
Luberadz, wś nad rz. Łydynią, pow. cie-

chanowski, gm. Młoek, par. Malażyn, odl. o 18
w. od Ciechanowa. Posiada gorzelnię, browar,
cegielnię, fryszerkę i smolarnię, oraz karczmę,

Ma 24 dm,, 299 mk., 2126 mr. gruntu, 2
nieuż,, w tem 145 mr. ziemi włośc. Por. Zi-
beradz.

Łuberadz, ob. Zuboradz, por. Kużno.
Luberadzyk, wś nad rz. Łydynią, pow.

ciechanowski, gm. Młock, par. Malużyn, odl.
o 21 w. od Ciechanowa, ma 4 dm., 41 mk., 48
mr. gruntu,
Lubersyn (dok.), ob. Zubierzyn.
Lubesch (dok.), ob. Zubicz.
Lubeschaw (dok.), ob. Zubieszowe 1 Lubsza.

„ Lubesewo (dok.), ob. Zubiszewo.
Lubesov (dok,), ob. Ziebsen 1 Lubiszewo.
Lubeszczyk, pustkowie, pow. ostrzeszow-

ski, 33 dm., 337 mk.; należy do gm. i wsi
Szklarka myślniewska.

Lubeszka 1.) znaczny potok, wytryska na
gruntach wsi Stoków, w pow. bobreckim, na
południe od folwarku Wilawczami zwanego;
płynie zrazu na południowy wschód; u zach.
stóp góry Dolhy (399 m.) zwraca się na połu-
dnie. Poniżej Lubeszki wołochowej przybiera
od zach. (praw.) brzegu strumyczek łączny
z pod osady Wołowej (Sarniki). Potok L.
przepływa dość obszerną dolinę Krzywiecką,
mija od wschodu Btrzeliska Stare i Lubszę
i w Podburzu wpada do Świrza. Międzyrzecze
między L. a Świrzem tworzy pasmo wzgórzy
lesistych, będących południowem przedłuże-
niem wzgórzy podhorodyszczańskich i roma-
nowskich (ob. Gołogóry), gdzie szczyt Dołha
(punkt triangulacyjny), na północ od L. wo-
łochowej, dochodzi 399 m. (szt. gen.) npm,

Pasmo to zwęża się w miarę, jak oba potoki,
L. i Świrz, zbliżają się ku sobie; przy samem
ich połączeniu się osiadła na wzgórku wieś
Wyspa. Po zachodniej stronie potoku L. cią-
gnie się wzgórzysty grzbiet, począwszy 0d
Sarnik aż po Strzeliska Stare. Grzbiet ten
nosi nazwę Krzywca (ob.). Długość biegu
czyni 18 kil. Źródła leżą na wys. 357 m.,
ujście 260 m. npm. 2.) Ł., rzeczka, powstaje
z połączenia się dwóch strug łęcznych, na ob-
szarze gm. Nowegosioła, w pow. żydaczow-
skim; płynie na północny wschód łąkami przez
Nowesioło, Obłaźnicę, Zyzawę, Jajkowce, Ma-
zurówkę i Lubszę, i na północnej granicy gm.
Zurawna uchodzi z lew. brzegu do Dniestru.

W Jajkowcach przepływała ta rzeczka staw,

dziś spuszezony. Długość biegu wynosi 19 kil.
Zródła leżą na wys. 290 m., ujście zaś 240

m. npm. Br. G.

Lubeszka wołochowa, w5, POW. bóbrecki,
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o 12 kil. na płd. wsch. od sądu powiat. i urzę-
du poczt. w Bóbrce. Na płn. zach. leżą Stoki
i Sarniki, na zach. Zabokruki i Trybuchowee,
na pid. Strzeliska Nowe, na wsch. Tuczna, na
płn. wsch. Chlebowice Swirskie (obie w pow.
przemyślańskim). Przez wieś płynie pot. L.,
dopływ Świrza, Wchodzi on tu od płn. zach.
ze Stok, gdzie się zwie Horbinem, płynie zra-
zu na płd., przyjmuje nazwę L., potem skręca
na płd. zach., a nakoniec wzdłuż granicy płd.
zach. na płd. wsch. i wchodzi do Strzelisk.
Wzdłuż granicy wsch. płynie Swirz, dopływ
Dniestru. W środku obszaru leżą nad Lu-
beszką zabudowania wiejskie. Między Tm-
beszką a Swirzem leżą rozległe lasy, 4 miano-
wicie na pln. Las Dołha ze szczytem 399 m.
wys., a na płd.Las za Młynem ze szczytem
391 m. wys. Na wsch. krańcu tego lasu leży
młyn igrupa domów Płoskie nad Świrzem.
Na praw. brzegu Tubeszki leży w stronie płn.
zach. las mniejszy ze szczytem 393 m. wys.
Własn. więk. ma roli ornej 42, łąk iogr. 62,
pastw. 5, lasu 2547; własn. mniej. roli ornej
246, łąk iogr. 198, pastw. 35, lasu 1 mr.
W r. 1880 było 440 mk. w gminie, 14 na
obsz. dwor. (80 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-
katol.). Par. rzym.-katol. w Bóbrce, gr.-katol.
w Bakowcach. We wsi jest cerkiew i kasa
pożyczk. gminna z kapit. 82 zł. w. a. We-
dług zapisków Schnejdera rozkopano tu mogiłę
czyli kurhan i znaleziono popioły z węglami,
kośćmi ludzkiemi i rozmaite sprzęty. Zu. Dz.

Lubetzko (niem.), ob. Zużecko.
Lubhosć, niem. Ziebegast, wś serbska na

pruskich górnych Łużycach, w pow. wojere-
ckim. W r. 1871 dm. 21, ogólnej ludności 90,
w tem ewang, 58, katol. 37. Serbskiej ludno-
śei w r. 1840: 88, w roku 1860: 75, w roku
1860: 91. : Ad Ł.

Lubiacza, wś, pow. ihumeński, w gminie
szackiej, w okr. polie. użdzieńskim, nad rzeką
Szaczą. Od wieku XVIII należy do dominium
Tołkaczewicze, z kolei była własnością By-
chowców, Zaranków, Zawiszów i Grabowskich;
ma osad 35, młyn wodny; miejscowość bardzo
lesista i odludna, grunta lekkie, w okolicy
sławne ostępy na grubego zwierza, do dóbr
Tołkaczewicze należące. Al. Jel.

Lubiadź, ob. Zubiaź, pow. piński.
Lubian, niem, Zauben, wś, pow. ostródzki,

w t. zw. starych, po większej części polskich
Prusach, przez osadników (jak samo już imię
wskazuje) polskich założona i trzymana, blisko
granicy nidborskiego pow., po nad jeziorem.
R. 1599 posiada L. samą ludność polską. Ob.
Kętrz., Ludność polska w Prusiech, str. 380.

Lubiana, ob. Zubiana.

Lubiańce, nad rz. Radwanką, okolica szla-
checka, pow, lidzki, 5 okr. adm.. od Lidy o w.  
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37, od Ejszyszek w. 19, dm. 8, mk. katol. 89,
starozakon. 2. (1866).
Lubianen (niem.), ob. Zubiany.
Lubianka, wś rząd., pow. oszmiański, 2 okr.

adm., 21 w. od Oszmiany, 12 domów, mk. 87,
z tego 41 prawosł., 46 katol. (z 1866).
Lubianka 1.) os. do Dąbrowy, pow. człu-

chowski, w okolicy lesistej; bud. 10, dm. 3,
katol. 12, ew.9. Parafia, szkoła, poczta Prze-
chylewo. 2.) £., według Kętrzyńskiego wś
w pow. chojnickim; skorowidze urzędowe jej
nie wymieniają.

Lubianka, al. Zubionka, niem. Lebehnke, trzy
miejscowości w pobliżu siebie leżące, pow. wa-
łecki, 1 i pół mili od Piły, w okolicy lesistej,
Parafia Piła; szkoła, poczta i st. dr. żel. (zPi-
ły do Jastrowia) w miejscu. a) 7,., niem. Zebehn-
ke, dobra, obszaru liczą roli or. hekt. 403, łąk
22, lasu 16, nieuż. 8, wody 18, ogółem obszaru
hekt. 454, bud. 14, dm, 5, katol. 35, ewan. 53,
hodowla koni, bydła, owiec i świń; dziedzie
Adolf Steinbark, b) Z. Stara, niem. Al-Lebehn-
ke, włość. wś, obsz. liczy mórg 9226, bud. 368,
dm. 182, katol. 642, ewan. 510. c) Z. nowa,
niem. Neu-Lebehlnke, włośc. wś, obsz. zajmuje
mr. 1563, bud.98, dm. 29, katol. 129, ewan.51.
Od dawna istniał kościół we wsi L., przez kogo i
kiedy założony, niewiadomo. Pierwiastkowo był
on paraf, W XVI wieku dostał się w ręce lu-
trów. Około r. 1605 napowrót odebrała go kró-
lowa Konstancya, żona Zygm. III, posiadająca
wówczas stwo ujskie, i oddała jak przedtem na
użytek katolikom, a bisk. poznański Andrzej
Opaliński przyłączył go w r. 1607 jako filialny
do Piły. Budowany był z drzewa, niekonsekro-
wany, tytuł miał św. Trójcy. R. 1784 znacznie
już podupadł, aparatów zgoła żadnych w nim
nie było, oprócz lichtarzy i dzwonów. Naboż.
nie odprawiało się, tylko bakałarz katolicki czy-
tał w niedzielę i święta kazanie odnośne z katol.
postyl niemieckich. Ną naboż, także luteranie
przychodzili. Ob. Łukaszewicz, Kościoły para-
fialne w dyec. poznańskiej, str. 192 i 193.
Szkoła także istniała katol. w L. za polskich
czasów, jak pisze wizyta kościelna Braneckie-
go zr. 1641. Jest tu (w L.) takze rektor szkoły.
Łubianka 1.) rz., poczyna się w pow. kie-

leckim, na północ wsi Siekierno, płynie ku
wschodowi, tworzy granicę z pow. iłżeckim,
poczem wchodzi w ten pow. i powyżej Michało-
wa, na południe Wierzbnika, wpada z praw.
brzegu do Kamienny. Dluga 9 w. 2.) EL, rz., w
pow. ilżeckim, powstaje z kilku strumieni pod
wsią Lubienią, na wschód Wierzbnika, płynie
ku południowi przez Młynek i pod Brodami
wpada z lew. brzegu do Kamienny. Długa 5 w.
Lubianka (?), rz., ob. Dębniak.
Lubianka, strumyk w pow. pleszewskim

i wrzesińskim, wypływa od Strzydzewa wkie-
runku północ.-wschod. na północ od Rzegocina
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dąży dalej w kierunku północ.-zachod., mija
wsie Grab, Rudkę, Zerniki, Kretków i w pow.
wrzesińskim pod Rogaszycami łączy się po
prawej z Lutynią, poboczną Warty; przez wię-
kszą część biegu płynie prawie równolegle
z Prosną. Długość ma blisko cztery mile. M. Śt.

_ Lubianki, wś włośc.ifolw. pryw., pow. ry-
piński, gm. i paraf. Chrostkowo. Ma 16 osad,
141 mk., 8 dm., powierzchni 222 mr., w tóm 26
mr, należy do włościan,

Lubianki, niem. Zubianken, dok. Luben, Lu:
ban, Lóben, dobra, pow. toruński, na bitym tra-
kcie toruńsko-chełmińskim. Obszaru liczy roli
ornej hekt. 297, łąk 14, nieuż. Ż, ogółem obsza-
ru hekt. 314, bud. 12, dm. 6, katol. 54, ewan.
30. Parafia i szkoła Bierzgłowo, poczta Chełm-
ża, Hodowla bydła rasy osf-fryskiej; znaczna
melkarnia i cegielnia; dziedzie Karol Striibing,
do którego zarazem należą dobra pobliskie Ko-
ryto i niejakie posiadłości w Bierzgłowie. Wieś

stanowiła początkowo dobra krzyżackie
w komturyi bierzgłowskiej leżące. R. 1434 Pa-
weł von Russdorf, mistrz w. krzyżacki, zapisu-
Je tę wieś wraz z drugą w pobliżu będącą Ko-
ryta za przysługi świadczone na własność To-
truńczanom z tem samem prawem, na jakiem in-
ne swoje dobra posiadają; także im powierzył
Wszystkie sądy, drogowych nawet (Strassen-
gerichte) nie wyłączając. R. 1575 d. 22 maja
Toruńczanie zastawili L. wraz z młynem pod-
ówczas tu będącym i innemi wsiami Lulkowem,
ysomicami i Korytami Feliksowi Finke, star,

działdowskiemu, za pożyczonąim kwotę 45,000
(1. Kiedy te dobra napowrót wykupili, akta nie
podają. Młyn poprzednio wspomniany w L.,
obecnie nie istnieje. Ob. Gresch. des Culmerlan-

des, str, 99; Wernicke, Gresch. der Stadt Thorn,
str, 274, Ks F.
Lubianków, wś i folw., pow. łowicki, gm.
ubianków, par. Dmosin. Leży na lewo od dro-

$1z Łowicza do Główna, odl. 20 w. od Łowi-
cza. W 1827 r. 23 dm., 148 mk.; obecnie 15

dm. 180 mk. Folw. ma 1623mr., wtem 960 mr.
roli, 347 mr. lasu, 152 mr. zarośli i nieużyt.
Vłośc. mają 13 osad, 106 mr. (99 mr.ornej zie-

mi). Na folwarku owczarnia poprawna. Łaski
ę ben, II, 251, 319 zowie L. Lubyenkow,

= lanka, Według Tow. Kred. Ziem., folwark L.
Wslami: Wola Lubiankowska i Rudnik, roz-
egły mr. 855: grunta orne i ogrody mr. 474,
ąk mr, 107, pastwisk mr. 15, lasu mr. 158,
„arośli mr, 50, wody mr. 2, nieużytki i place mr.
ko: bud, mur. 6, zdrzewa 11. WŚ Wola Lubian-
: Wska osad. 11, z grunt. mr. 75; wś Rudnik
Sad 16, grun. mr. 142. Gmina L. należy do s.
—okr, II w Łyszkowicach, st. poczt, w Głó-
w. ma 18,112 mr. obszaru. Ludność stała
maasiła w 1878 r. 4548 dusz, w tem 2174
1967 2374 kob. Co do wyznań: 4309 katol.,

Protest. 43 żydów. W gminie istniała 1 
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przędzalnia: 380 rob. z produkcyą”na 57,000 rs.
materyału używa za 35,000; 1 olejarnia 4 ludzi
2400 rs.; 5 wiatraków, I młyn wodny. Ocz.
Lubiankowska Wola, wś, pow. łowiecki,

gm. Lubianków (ob.), parafia Domaniewice, Ma
z kol. Wymysłów 153 mr. rozl.

Lubiany, niem. Zubianen, dok. Dubna, włość.
wś., pow. kościerski, nad bezimiennem jeziorem,
z którego struga uchodzi do Czarnej wody,
ćwierć mili od bitego traktu kościersko-bytow-
skiego. Obszaru liczy mr. 6227, gbur. 11, zagr.
3, kat. 311, ew.28, dm. 30. Parafia i poczta
Kościerzyna, szkoła w miejscu. Odległość od
Kościerzyny 1 miła. L. jest wś prastara; nale-
żała zdawna do ziemi tz. Pirsny al. Kościer-
skiej. R. 1284 MestwinII zapisał tę wieś wraz
z całą ziemią siostrze swojej Gertrudzie, wyj-
mując poddanych od wszelkich ciężarów, są-
dów, podatków tak polskiego jak niemieckiego
prawa. Kś. F.

Lubiasz, ob. Lubiaź.
Lubiaszów nowy, kol. i os. leś., i 7,. stary,

kol., pow. piotrkowski, gm. Golesze, par. Cho-
rzęcin, L. nowy ma 18 dm., 268 mk., 287 mr.
ziemi włośc.; osada leś. rząd | dm., 6 mk., 85
mr. L. stary 10 dm., 145 mk., 138 mr. W 1827
r. było 9 dm., 40 mk. L. wchodził w skład dóbr
Golesze (o0b.) Br. Ch.
Łubiaszów, pow. piński, ob. Zubieszów.
Lubiatów, wś i folw. nad rz. Wolbórką,

pow. piotrkowski, gm. Bogusławice, par. Wol-
bórz (Łaski, Lib. ben. II, 175). Leży między
Babami st. dr. żel. War. Wied. a Tuszynem.
W 1827 r. było tu 15 dm., 157 mk.; obecnie
wś ma 21 dm., 125 mk., 173 mr.; fol. 8 dm., 185
mk., 710 mr. (350 mr. ornej). Według Tow.
Kred. Ziem. dobra L. składają się z folwarków:
L.i Zakrzew, osady młynarskiej Gierut i wsi
L. Rozl. wynosi mr. 1710; fol. L. grunta orne.
i ogrody mr. 338, łąk mr. 202, pastw. mr. 82,
lasu mr. 9, nieużyt. i place mr. 44, razem mr.
620, bud. mur. 6, z drzewa 17. Płodozmian 10-
polowy. Fol. Zakrzew grunta orne iogrody
mr. 714, łąk mr. 94, lasu mr. 258, nieużyt. i
i place mr. 28, razem mr. 1089; bud. z drzewa
5. Płodozmian 13-polowy. Gorzelnia, młyn wo-
dny, pokłady torfu, WŚ L. osad 28, z gruntem
mr.176. Br. Ch.

Lubiatówko, dom., pow. śremski; 1489 mr.
rozl. nad jeziorem; 11 dm., 175mk., wszyscy
katol.; 70 amalf, Poczta i tel. w Dolsku o 2 kil.;
st. kol. żel. Czempin o 24 kil. Własnosć Wikto-
ra Unruga. M. St.
Lubiatowo 1.) szlacheckie, folw., pow. śrem-

ski, 3 dm., 47 mk., należy do gm. i dom. Meł-
pina. 2.) Ł. królewskie, wś, pow. śremski, 20
dm., 142 mk., 4 ewan., 138 katol., 77 analf.
Pocztaitel. w Dolsku o 6 kil., st. kol. żel.
Czempin o 22 kil. M. St.

Lubiawa, ob. Zabiawa,
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Lubiaż, wś i folw., pow. piński, okr. polic.,
gm. lubieszowska, mk. 186, osad 44. Cerkiew
paraf. Była tu st. poczt. W latopisach L. na-
zwane /ibiaź (Narbutt pisze Lubłaź) nad jezio-
rem t.n., przez które przepływa rz. Prypeć,
przy trakcie pińsko-rowieńskim, o 9 mil od
Pińska. Było ono z miasteczkiem Ratnem dzie-
dzictwem jednego z książąt Olgierdowiczów;
należało dawniej do Dolskich-W iszniowieckich,
potem do Czarneckich, obecnie do Korsaka. Do-
bra L. mają obszaru przeszło 6,800 mr. w gle-
bie piaszczystej, w miejscowości nizinnej; łąk
„niezmierna obfitość i rybołówstwo znaczne. (re-
nerał Żyliński osuszający polesie, miał znaleźć
w roku 1687 wokelich Lubiazia dursztyn ko-
palny. Por. Dolsk, i

Lubiaż, (mylnie Zbiaź, Tibiaź), wielkie je-
zioro w pow. pińskim, a właściwie zbiornik
wód Prypeci, która stąd się rozlewa kilku ko-
rytami i rozgałęzia po dolnej Pińszczyźnie.
Jezioro to oprócz Prypeci pryjmuje w siebie
rzeczkę Korostynkę, jest bardzo rybne, bagni-
ste, ma obszaru przeszło 400 mr. (3 w. kw.
według Strelbickiego); należy do dominium
Lubiaź. Aleksander Jelski.

Lubiąż, niem. Zeubus, r. 1175 Lubens, mko
nad Odrą, pow. wołowski na Hląsku, ma około
1600 mk., prowincyonalny szpital obłąkanych
i stadninękoni. Oówierć mili od L. znajduje się
klasztor niegdyś cystersów. Wedle podania,
miał go założyć w r. 1058 Kazimierz I zwany
Mnichem, i oddał benedyktynom z Kluniaku.
W roku 1175 Bolesław Wysoki, książę wro-
cławski, uposażywszy bogato, osadził w nim
cystersów, sprowadzonych z Pforta w Saksonii.
W r. 1482 husyci kościół i klasztor spalili, ale
wkróteć wspanialej odbudowane zostały. Kla-
sztor ten posiadał 99 wsi, jako własność dzie-
dziczną. Gmach klasztorny, odbudowany w la-
tach 1684—1720, przedstawia wspaniały czwo-
rokąt, a sala zwana książęcą i kościół, god-
niejsze uwagi ze względu na harmonią wy-
miarów, niż na wartość rzeźb i fresków. W ko-
ściele mieszczą się liczne nagrobki spoczywają-
cych tu książąt, prałatów i znakomitych osób,
tak iż Leubus zwano Mausoleum Silesiorum prin
cipum et nodilium. Po zniesieniu klasztoru w r.
1810, znajdował się tu zarząd dóbr rządowych,
w r. 1817 umieszczono tu zakład prowincyo-
nalny stadniny, w r. 1880 oddano zabudowa-
nia na prowincyonalny instytut obłąkanych.
Wieś L., leżąca przy zabudowaniach dawniej
klasztorny ch, tudzież miasteczko L., posiadają
urodzajne winnice. :

£Lubica, ob. Lubycza.

Lubiea, ob. Zżpica.

Lubica, mała rzeczka bagnista w pow. bo-
brujskim, ma początek w moczarach za wsią
Padzinem, płynie w kerunku wschodnio-połud. 
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prawie milę, i w pobliżu wsi Stepy wpada do
rzeki Oły. Al, Jel.

Lubica, niem. Zedbitzer Bach, także Lubicką
Wodą zwany potok, wypływa w Beskidach
spiskich, na Węgrzech, ze źródeł leśnych, w la-
sach miasta Lipiey, zwłaszcza w dolinie „W in-
kels ILiibel'* zwanej; płynie zrazu na północny
zachód górską dolinką, a przyjąwszy z praw.
brzegu potok Kottenhau, wpływa w obszer-
niejszą dolinę, zwreacająć się na południowy
zachód, Przepływa zakład kąpieli siarcza-
nych, leżących na obszarze miasta Lipicy,
a zasiliwszy się od lew. brzegu wodami potoku
Ruszkinowieckiego, płynie na zachód; przepły-
wa miasto Lipicę, poniżej którego skręciwszy
się na północny zachód, opływa wschodni bok
miasta Kieżmarku i tuż pod nim wpada do Po-
pradu z praw. brzegn, Znaczna ta rzeka gór-
ska, której długość biegu wynosi 20 kil., przy-
biera liczne potoki górskie, między niemi z praw.
brzegu Kottenhau i Katzwinkel, z lew. brzegu
zaś: Redchenhagen, Małą Lubicę, Ruszkino-

wiecki potok i [warożnę, W zakładzie ką-
pieli siarczanych porusza tracz, a na obszarze
miasta Lipicy 5 młynów. Dolina tej rzeki jest
malownicza. Od wschodu otaczają ją szczyty
lesiste Beskidów spiskich, dochodzące 1000 m.
wysokości, a po stronie zachodniej szczyty do-
chodzące $00 m. npm. Spad wód podają na-
stępujące liczby: około 930 m. (źródła); 730
m. (ujście p. Redchenhagen); 663 m. (ujście
Ruszkinowieckiego pot.); 618 (ujście do
Popradu). Br, G.

Lubice, wś, pow. nowomiński, gm. i par.
Kołbiel. W 1527 r. 29 dm., 186 mk.
Lubichow (dok.), ob. Zubkowo.
Lubicheowa, niwa w płn. stronie Kobylnicy

ruskiej, pow. cieszanowski.
Lubichowo, jezioro wielkości 6 mr. w pow.

mozyrskim, o w. 4 na płn. od Turowa, w mo-
czarach za Prypecią położone; łączy się przez.
strugi wodne z całą grapą pobliskich jeziór,
bardzo rybnych i przez rybaków nawiedza-
nych. Al, Jel,

Lubichowo, wś, pow. kościański, 37 dm.,
270 mk,, 2 ewang,, 2068 katol., 81 analf, Poczta
itel, w Wielichowie o 6 kil., st. kol. żel.
w Odask. o 10kil, M. St.

Lubichowo, niem. Zubichow, kościelna wło-
ściańska wś, pow.starogródzki;+przy małem
jeziorze, nad Czarną wodą, w pobliżu tuchol-
skich borów, w okolicy piaszczystej. Obszaru
liczy mr. 3904, gbur. 36, zagr. 62, katol. 742,
ewang. 249, żyd. 16, dm. 120. Parafia, szkoła
i A w miejscu, Odległość od Starogrodu
2'/, mili, L. należało za czasów polskich do
ststwa borzechowskiego. R. 17.. Kazim, Za-
wadzki, asesor człuchowski, ststa borzechowski,
najwięcej się przyczynił do wzniesienia nowe-
go kościoła w L, Kościół tutejszy, tytułu $.
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Jakóba więk., patronatu król., o którego fun-
dacyj i konsekracyi niewiadomo, oddawna był
parafialnym; po reformacyi do Zblewa jako filia
przyłączony, r. 1858 d. 6 sierpnia na nowo od-
dzielony, osobną jak dawniej tworzy parafią.
Szpitala nie masz przy kościele, bractwo jedno
trzeźwości od r. 1865. Proboszcz Stan. Tan-
decki, Par. lubichowska liczy dusz 1939. Wsie
parafialne L., Osowo, Oeepel, Zielona góra,
Krępka, Połom, Mościska, Lipinki, Budy, Ste-
klin, Kaliska, Bietowo, Młynki, Wilcze błota,
Pazda, Brzózki, Reusberg, Seekathe. Szkółki
katoliekie 2 istnieją: w L., dzieci katol. 150 i
w Oceplu 61; 52 katol. dzieci odwiedza szkołę
ewang. w Osowie, którym nauka religii nie
udziela się. Od czasu do czasu dawają się tu

przedstawienia amatorskie, istnieje bank ludo-
wy, dawniej było także towarz. rolnicze.

Lubicki (niem.), pow. starogrodzki, ob.
Tubikt,

Lubicz 1.) wś włośc., pow. konecki, gm.
obromierz, par. Stanowiska, od Końskich 4 w.;

gruntu 79 mr., 7 dm., 42 mk. 2.) £., folw,,
Pow. stopnicki, gm. i par. Nowy Korczyn.
9.) i. Polski, os. nad rz. Drwęcą, pow. lipnow-
ski, gm. i par. Dobrzejewice, odl. 37 w. od
Lipna. Ma 32 dm., 350 mk. Jest tu urząd
omory celnej III klasy, biuro telegr. i poczt.,

Przytem duży młyn wodny na rz. Drwęcy,
przerabiający od 20 do 25000 korcy zboża
rocznie, położona na samej granicy od Prus
W pobliżu Torunia; stanowi dość ważny punkt
andlowy, przez który przechodzi zboże i pro-

dukta gub. płockiej wyprawiane do Prus. Do
ady należy 223 mr. ziemi i 25 mr. nieużyt-
sów. W 1827 r. była to własność rządowa,
9 dm., 187 mk. Por. Zubicz, pow. toruński.
Lubicz, ob. Brody, m. pow.
Lubicz, niem. Zeżbitsch, dok. Tubesch, Lubitz,

Lewbitz, Lewbitsch, włośc. wś kościelna (luter.),
Pow. toruński, w uroczem położeniu nad rz.
-"Twęcą, do której nieco poniżej uchodzi struga
«wana Wilcza bacha (por. Bywka), na granicy
: "us z Polską, przy bitym trakcie lubicko-to-
gim. Obszaru liczy mr. 2623, bud. 150,
w (8, katol. 346, ewang. 452. Par. dla kato-
4 ów Kaszczorek. W miejscu jest kościół lu-
erski jako filia przyłączony do Grębocina, szko-

R: urząd pocztowy, urząd celny, wielki młyn
; Ęonyamerykańskio4-ch gankach, hamernia
Pin przed niedawnym czasem także pa-
w odbywają się dwa doroczne jarmarki:

aS na konie i kramne. Dawniej wodne
„. dady fabryczne były tu daleko liczniejsze.
ARR:dzisiejszego młyna, tartaku i hamerni
a istniały już za krzyżaków: folusz dla
iz hamernia miedzi, cegielnia, nieco
"R przybyła nadto papiernia, młyn gar-
żę u fabryka mączki i: prochu. Na rzece
Zymywano wielką węgornię; we wsi były
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3 karczmy, urząd celny wodny, 2 jatki pie-
karskie, t. z. badstube i t. d. Zachowało się
też dość sporo historycznych szczegółówo tej
miejscowości. W$ L. należy do najstarszych
osad tej okolicy. Hwiadczy o tem, między inne-
mi, cmentarzysko pogańskied grobami skrzyn-
kowemi przy tej wsi natrafionemi; jedna po-
pielnica pochodząca z lubickiego cmentarzyska
przechowuje się w zbiorach towarzystwa Ko-
pernikowego w Toruniu. Oddawna istniał gród
warowny w L.; także i młyn tutejszy mocno
bywał obwarowany. R. 1292 Salomea księ-
żniczka kujawska, z synami Leszkiem, Prze-
mysławem i Kazimierzem potwierdza, jako
młyn w L., przez komtura toruńskiego zbudo-
wany, ma pozostać przy zakonie za rocznym
czynszem 4 grzywien; także i wyspę w rzece
Drwęcy, 2 morgi rozl., ma zakon utrzymać,
dopóki młyn tu stać będzie. Księżniczka wyj-
muje dla siebie prawo do warowni tutejszych,
prawo wydobywania soli i kruszców. R. 1295
Meinhard von Querfurt, mistrz w. krzyżacki,
zeznaje, jako młyn lubicki ma przywilej, zda-
wna nadany, wolnego wyrębu w lasach toruń-
skich, niemniej wolny dowóz rzeką i kanałami;
także bydło z Lubicza ma wolne przejście przez
oznaczone toruńskie dobra. Gród przy młynie
zajęli niebawem krzyżacy i coraz bardziej po-
większali. Na mocy traktatu zawartego w To-
runiu r. 1411 znieśli go, szczególniej za ży-
czeniem cesarza niemieckiego Zygmunta. Pó-
Źmiej jednak nowy gród wznieśli, zastawiając
się nie nieznaczącem pozwoleniem Witolda.

Wpóźniejszych czasach nie masz wiadomości
o lubickim grodzie. Za krzyżaków należał L. do
komturyi w Toruniu; w komturskiej lustracyi
(Visitatlons-Recess) zapisany jest L. jako po-
siadający 17 włók, z których każda czynszuje
po 25 skot. i 8 szel. R. 1415 podają księgi
czynszowe krzyżackie, że we wsi L. znajduje
się włók 36, każda czynszuje po 1 m.; 7 włók
jest osiadłych, 29 pustych (w skutek wojny
z Jagiełłą); 10 ogrodów dają po 2 m. 4 skoty;
6'/, ogrodu jest obsadzonych, 3'/, pustych;
2 jatki piekarskie dają po 1 m., jedna pusta;
3 karczmy: po 8 m., jedna z nich pusta; „die
badstube' 3 m., jest pusta; 3 karczmy po 3 m,,
jedna z nich pusta. R. 1441 Jam von Beenhu-
sen, komtur toruński, wystawił przywilej Mi-
kołajowi Neumanowi na hamernię miedzi w L.
R. 1457 król Kazimierz Jagiellończyk darował
L. wraz z całą komturyą dawniejszą toruńską,

za wyświadczone w czasie krzyżackiej wojny,
przysługi miastu Toruniowi. R. 1478 tenże
król Kazimierz pozwała miastu założyć w L.
folusz dla sukienników (folusch ad lavandos pan-
nos), przyczem godna uwagi, że tę wieś teraz,
choć ją niedawno był podarował, nazywa wsią
swoją (in villa nostra L.). R. 1490 rada miej-
ska toruńska wydała młyn lubicki w wieczy-

26
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stą dzierżawę Henrykowi Schnellerberg, po-
zwalając zarazem na budowę tartaku, hamerni
miedzi i młyna garbarskiego tamże u stawu
górnego. Do młyna należały wtedy 2 włoki
rolii | morga łęgu. R. 1552 miasto Brodnica,
8 mil odległa od Lubicza, zanosi skargę, jako
u młynów w L. zbyt wiele wody zatrzymują
śluzami, tak że Drwęca wezbrana w skutek
tego w murach miejskich, basztach, wieżach,
łąkach it. d. szkodę im poczyniła. Wszelką
komunikacyą z przeciwną stroną Drwęcy od-
bywano tu początkowo przewozem na rzece
urządzonym; ten jednak, jak widać, okazał
się niewystarczającym, ponieważ toruńczanie
pokilkakroć o budowie mostu wspominają. R.
1568 rada miejska postanowiła zbudować most
w L. przez Drwęcę, ku czemu także sąsiada
swego pana Działyńskiego na pomoc wezwali.
Około r. 1588 wzniesiony został nowy młyn
papierny w L. R. 1624 zbudował wielką no-
wą Śluzę młynarz tutejszy Jan Preuss. R. 1636
wyszło ponowne postanowienie rady toruń-
skiej, żeby most zbudować przez Drwęcę, do
którego drzewo miał dostawić pan starosta
krobski (?). Zdaje się jednak, że i to postanowie-
nie nie zostało wykonane, ponieważ i w na-
stępnych czasach mowa jest tylko o przewozie
w L. R. 1704 pan Mazowiecki, ststa krobski,
przekopał kanał 7 łokci szeroki przez wyspę
w Drwęcy będącą opodal młyna i bieg rzeki

na przeciwną stronę przepuścił, żeby młyn
tamtejszy Ekertowy był obracany; musiał je-
dnak zaraz tego roku 1704 kanału zaniechać,
ponieważ drzewa ani nową śluzą ani rzeką spła-
wiać nie można było i młyny też lubickie wo-
dy dostatecznej nie miały. Oprócz miasta To-
runia wniósł to zażalenie także ststa kowalew-
ski. Obecnie na tej wyspie nie masz znaku
jakiego kanału dawniejszego, tylko drzewo wy-
sokie na niej rośnie. R. 1738 zbudowało mia-
sto nowy tartak w L., przyczem reszty murów
obszernych, kanałów, śluz dawniejszych natra-
fiono. Niewiadomo z jakiej przyczyny miasto
ów tartak zaraz jeszcze tego roku 1738znieść
musiało. Następnego r. 1734 Sebastyan z Mel-

na Mełdziński i hr. Schlieben, dowódcy konfe-
deratów, spalili i zburzyli wszystkie młyny
lubickie, które potem z niemałym kosztem zno-
wu zbudowanei lepiej urządzone zostały. Mia-
nowicie chwalą r. 1749, że papiernia teraz
daleko szybciej i lepiej papier wyrabia; także
mieli osóbny przyrząd, żeby i w zimie pa-
pier wyrabiać, jeżeli będzie potrzeba. R. 1802
znowu wszystkie młyny w L. zgorzały, jako
to: młyn wielki zbożowy, folusz sukienniczy i
papiernia. Odtąd na nowo wzniesiono tylko
młyn do mielenia zboża i papiernię, folusza za-
niechano. R. 1817, na mocy traktatu graniczne-
go pomiędzy Prusami a Polską, przewóz tutej-
szy zniesiony został, R, 1829 papiernia lubie- 
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ka zgorzała, którą po dłuższym dopiero czasie
na nowo wskrzeszono. Obecnie papiernia ta,
niewiadomo od jakiego roku, nie istnieje,
Młyn zaś zbożowy jak najlepiej i na bardzo
wysoką stopę jest urządzony; dostarcza on mą-
ki przeróżnej nie tylko na cały Toruń, ale i
na miasteczka okoliczne; także w dalekie stro-
ny, np. do Berlina, wiele mąki wywozi. Jest
też wielka cegielnia, z której biorą materyal
do fortyfikacyj Torunia, Między L. a Toru-
niem jest szosa, ale ma być zbudowana kolej
żelazna konna, R, 1789 L. należał do ststwa
złotoryjskiego. (Czyt. Kod. dypl. pol. II, 839;
Wernicke, Gresch. von Thorn, str. 265; Gesch.
des Culmerlandes, str. 115; Perlbach, Preuss.
Regesten; Ossowski, Mapa archeol. Prus za-
chodnich, str. 66; Brandstatter, Die Weichsel,
str. 862), Oddawna istniał także kościół w L.
Jak się zdaje był on od początku filialnym
i do parafii w Grrębocinie przyłączonym. Pra-
wo patronatu posiadała toruńska rada miejska.
R. 1444 odbył się w tym kościele jako i po
innych kościołach całej dyec. chełmińskiej t. z.
synod laikalny. W czasie reformacyi dostał
się ten kościół w ręce innowierców. W pier-
wszej połowie XVII w. zupełnie podupadł.
R. 1648 nakazuje toruński magistrat wznieść
nowy kościół w L. na starem miejscu ale bar-
dzo po cichu i ostrożnie, ażeby katolicy nie
przeszkadzali. Widać stąd, że luteranie nie
mieli jeszcze zupełnego prawa do tutejszego
kościoła. To też kiedy r. 1682 biskup cheł-
miński Opaliński kościół grębociński lutrom
odebrał, zarazem i jego filią w L. prawnie ka-.
tolikom zlecił, Następnego r. 1688, na mocy
ugody zawartej między biskupem chełmińskim
a magistratem w Toruniu, kościół tak w Grę-
bocinie jako i w L. i Rogowie odstąpiony z0-
stął prawnie luteranom, którzy wzamian za to
zobowiązali się inny jaki kościół katolicki,
przez Szwedów zburzony, np. w Rychnowie
albo Orzechowie, swoim kosztem wystawić.
Ob. Utracone kościoły w dyecezyi chełmiń-
skiej, str, 42. Ks. F.

Lubicza, ob. Zubycza,
Lubicze, ob. Choromany.
Lubiczko, wś, pow. dąbrowski, par. rzym.

katol, w Gręboszowie (Długosz, Lib, ben. LL,
405), leży w równinie 179 m. npm., w niewiel-
kiej odległości od ujścia Dunajca do Wisły, po
praw. brzegu Dunajca, przy drodze z Siedliszo-
wie do Gręboszowa. Jestto nieliczna osada
w urodzajnej ale i podmokłej, na wylewy obu-
dwu rzek wystawionej, okolicy; ma 272 mk.
rzym,.-katol., 381 mr, pos. więk. i 189 mr. pos.
mniej. Graniczy na płd. z Bieniszowicami, na
wsch. z Zelichowem a na płn. z Gręboszowem.
Właścielka jest Zofia hr. Załuska. Mac.
Lubiczówka, także Fontówką i Rajem zwa”

ny folw, w Gruszce, pow. tłumacki, przy dro-
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dze źwirowej sielecko-zaleszczyckiej, 45 mir.
rózl. o 7 kil, od Tłumacza; ziemia glinkowata,
urodzajna. Obecnie należy do Grzegorza Du-
nigowicza, W.J. W.

Lubiczyn, wś i trzy folw., pow. włodawski,
gm. Krzywowierzba, par. Opole. Ma 60 dm,,
347 mk., 2303 mr. obszaru. W 1827 r. 40 dm.,
198 mk. Według Tow. Kred. Ziems, folw. L.
lit. B z wsiami L. i Nietachy, rozległy mr. 664.
WŚ L. os, 35, z grun, mr. 431; wś Nietachy
08, 4, z grun. mr. 35, Folw. L. lit. O Emilia-
nówka, rozległy mr. 242: grun. or, i ogrody mr.
59, łąk mr. 78, pastwisk mr, 4, lasu mr. 91,
bud, z drzewa 4, Folw. L. lit. E Sabinin, roz-
legły mr. 2492, grunta orne i ogrody mr. 59,
łąk mr. 70, pastwisk mr. 13, lasu mr. 100,
bud. z drzewa 7, pokłady torfu. A. Pal.

Lubie, wś i dwa dominia, pow. toszecko-
gliwicki, par. Kopienice; 45 bud, 109 dm.,
804 mk. Wś L. ciągnie się od folw. Kopienice
do folw. L. dolne i ma 89 osad, 885 mr. ziemi.
ominium Z. górne, niem. Ożer-1L., o 6 kil. od
Vskowic, b. własność Ziemieczky'ch, La-
tsch'ów, Zawadzkich, dziś Licut-Baildonów,
ma z folw. Franciscahof 1939 mr. rozl. Drugie
dom. Z, dolne, niem. Nieder L., do r. 1862 Za-
wadzkich, dziś Mócke'go, ma z folw. Emanuels-
wunsch 1700 mr. rozl. i młyn wodny. 7.5.

Lubiec, wś i folw., pow. piotrkowski, gm.
Kluki, par. Parzno (Łaski, Lib. ben. I, 451).
Jest tu papiernia, olejarnia, młyn i szkoła ele-
mentarna; odl. 3 w. od Szczercowa, leży śród
tozległych lasów, w błotnistem położeniu. En-
cykl, Orgelbr. mylnie nazywa tę wś Zubiec.

s ma 19 dm., 229 mk., 137 mr.; folw. 8 dm,,
8 mk., 2645 mr. (w tem 386 mr. ornej ziemi);

osąda Piła al. Papiernia 1 dm,, 2 mk., 45 mr.
W 1827 r. było w L. 28 dm., 256 mk. Dobra

-. według Towarz. Kred. Ziems. składają się
z folw, L. i Edwardów, nomenklatury Piła,
WSi: L., Kuźnica, Magdalenów i Marcelinów;

tozległość wynosi mr. 2804: grunta orne i
ogTrody mr. 495, łąk mr. 195, pastwisk mr.
LI, lasu mr. 1487, nieużytki, wody i place

Mr. 516, bud. mur. 13, z drzewa 16. WŚ L.
08, 54, z grun. mr. 145; wś Kuźnica os. 16,
% grun. mr. 84; wś Magdalenów os. 26, z grun.
Mr, 354; wś Marcelinów os. 24, z grun. mr. 173,

ubiec, ob. Zużecz.
ubiechowo, jez. w pow. włocławskim, na

"amej granicy od gostyńskiego, pomiędzy wsia-
«u Dębniakii Krzewent, stanowiło właściwie
(2086 jez. Wielkiego al. Rakutowskiego, od
tego oddzielone jest wąskim pasem ziemi.
„aubiechowo, ob. Lubichowo, powiat ko-

Sciański,
„ Lubieeka Kużnica, wś i os. młyn., pow.

4 tkowski, gm. Kluki, par, Parzno. Ma 18
w 130 mk., 84 mr. ziemi włośc. Os. młyn.
M., $ mr., należy do folw. Lubiee (ob.).  
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Lubiecko, par. Grębószów, ob, Ztubiezkó.
Lubiecz, kol., pow. słupecki, gm. Kaźmierz;

par. Grolina (Łaski, Lib. ben. I, 238, podaje ją
w par. Kazimierz); odl. od Słupcy w: 12; dm.
16, mk. 128.
Lubiejewo 1.) wś, pów. płocki, gm. Kle-

niewo, par. Zagroba, odl. o 17 w. od Płocka.
Ma 2 dm., 59 mk., 144 mr. gruntu. W 1827
r. wś duchowna, 5 dm., 40 mk. 2.) £., wś i
majdan, pow. ostrowski, gm. Komorowo, par.
Ostrów, o 14 w. od rz. Narwi. W 1827r. 138
dm., 107 mk. Według Tow. Kied, Ziems, do-
bra L. składają się z folw. L. i Pałapus, wsi:
L., Zakrzewek, Grądziki, Pałapus i Klimonty;
rozległość wynosi mr. 2298: folw. L. grunta
orne i ogrody mr, 723, łąk mr. 172, pastwisk
mr. 514, lasu mr, 461, nieużytki 1 place mr.
36, razem mr. 1706, bud. mur. 2, z drzewa 18;
folw. Pałapus grunta orne i ogrody mr. 154,
łąk mr. 1438, pastwisk mr. 67, lasu mr. 228,
nieużytki i place mr. 5, razem mr. 592, bud,
z drzewa 4. Wsie: L. os. 44, Zakrzewek os. f,
Grądziki os. 20, Pałapus os. 9 i Klimonty os.
3, z uposażeniem w ogóle mr. 1069. 3.) Ł.,
Lubowo, wieś, pow. kolneński, ob. Drożęcin-
Lrubiejewo. Br. Ch.

Lubiejki, Malenice i Dziatkowice, wsie w zie-
mi mielnickiej, par. dziatkowickiej. R. 1712
miały 22 włók szlach.

Lubiejki, Zlornowo, Choroszczewo, Wałki,
wsie tamże, r. 1712 miały 42 włók szlach.

Lubiejów, wś i folw., pow. sochaczewski,
gm. Chodaków, par. Sochaczew, o 4 w. od $0-
chaczewa. W 1827 r. 14 dm., 122 mk. Folw.
L. rozległy mr. 407: grunta orne i ogrody mr.
340, łąk mr. 25, pastwisk mr. 15, nieużytkii
place mr. 27, bud. mur. 5, z drzewa 15. Wieś
os. 19, z gruntem mr. 136. Br. Ch.

Lubiel, wś nad Narwią, pow. pułtuski, gm.
Obryte, par. Lubiel. Posiada kościół paraf.
drewniany, erygowany 1547 r. przez Annę
Nowodworską; obecny drewniany z r. 1776.
W 1827 r. było tu 15 dm., 118 mk. Par. L.,
dek. pułtuski (daw. wyszkowski), 3788 dusz.
Gmina L. zmieniona obecnie na gm. Obryte. Na
t. zw. Wólce Lubielskiej jest szkoła początko-
wa 1-kl. ogólna. Podług wiadomości z r. 1866 .
rozległość folw. L. wynosi mr. 1011: grunta
orne i ogrody mr. 271, łąk mr. 101, pastwisk
mr. 90, lasu mr. 329, zarośli mr. 30, nieużytki
i place mr. 190. WŚ L. os. 17, z grun. mr. 125;
wś Nury os. 19, z grun. mr. 429; wś Grodzi-
czno Stare 0s. 8, z grun. mr, 98; wś Grodziczno
Nowe os. 14, z grun. mr. 320; wś Grądy Po-
lewne os. 20, z grun. mr. 419; wś Grądy Za-
lewne os. 19, z grun. mr. 226; wś Nowa Wieś
os. 14, z grun. mr. 343; wś Ostrówek os. 11,

z grun, mr. 86; wś Aleksandrowo os. 5, z grun-
tem mr. 100. Br. Ch.
Lubielewo (dok.), ob. Zublewo,
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Lubień 1.) os. miejska, przedtem mko, nad
jez. t. n., pow. włocławski, gm. i par. Lubień,
odl. 28 w. od Włocławka. Posiada kościół
paraf. drewn. i dom schronienia dla starców i
kalek, szkołę początkową, sąd gminny okr. III
i urząd gminny. W 1827 r. było tu 64 dm.,
747 mk.; w 1860 r. 70 dm. i 1095 mk. (138
żyd.). Przeszłość dziejowa tej osady nieznana
dla braku dokumentów na miejscu. Stanowiła
zawsze własność prywatną; r. 15/8 mko posia-
dało 18 włók ziemi. Par. L. dek. włocławski
4060 dusz. Gmina L. należy do sądu gm. okr.
IM, obszaru 14478 mr., w tem gruntów domi-
nialnych 11105 mr. i 4520 mk. W gminie
znajduje się szkoła, 2 olejarnie, 8 kopalnie tor-
fu, cegielnia, 2 młyny wodne, 6 wiatraków.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra L. składają
się z folwarków L. i Stępka, z osadami mły-
narskiemi Bobek i Maćtabaka, os. dawniej mka
z przedmieściami Waliszew al. Walentynów i
Uchodź; rozległość wynosi mr. 1412: folw. L.
grunta orne i ogrody mr. 529, łąk mr. 58, lasu
mr. 170, nieużytki i place mr. 2/3, razem mr.
1030, bud. mur. 2, z drzewa 11, płodozmian
8-polowy; folw. Stępka grunta orne i ogrody
mr. 263, łąk mr. 27, lasu mr. 77, nieużytki i
place mr. 15, razem mr. 382, bud. mur. 2,
z drzewa 8, płodozmian 12-polowy; 2 młyny
wodne i cegielnia. Osada L. os. 66, z gruntem
mr. 828. Por. Gole. 2.) £., kol., karcz. i os.
leśna, pow. piotrkowski, gm. Łęczno, par. Mie-
rzyn (Łaski, Lib. ben. II, 192). W 1827 r.
par. Sulejów, 48 dm., 396 mk.; obecnie ko-
lonia. ma 47 dm., 359 mk., 517 mr., sąd gmin-
ny okr, VI-go; osada karcz. | dm., 5 mk,,
2 mr., własność rządowa — i 4 osady leśne
rządowe, 30 mk., 16 mr, Por. Koło, IV, 207.
Piła Lubieńska, 2 os. leśne rząd., 2 dm., 138.mk,,
51 mr., leżą w gm. Ręczno. 3.) Ł., folw. i wś,
pow. łęczycki, gm. Tkaczew, par. Łęczyca,
(Łaski, Lib. ben. II, 349), dawniej rządowe,
należały do ekonomii Tkaczew, dziś folw. stano-
wi donacyą jenerała Pęcherzewskiego, wraz
z innemi, folwarkami należącemi do majoratu
Tkaczew, Wś około 1840 r. kolonialnie urzą-
dzona. i oczynszowana, odznacza się dobroby-
tem, Folw. ma ogólnej rozległości mr. 384 a
w tych 329 gruntu ornego, | ogrodu, 2 łąk,
44 pastwisk, 8.mr. różnych nieużytków, pło-
dozmian 8-polowy, dm, folwarcznych 4. Osad
kolonialnych włośc. 25, obejmujących ogólną
przestrzeń mr. 49], a w tych gruntu ornego
442, łąk 6, pastwisk 37, różnych nieużytków
mr, 6, dm. 34; ogólna ludność 866, z tych płci
męs. 180, żeńs. 186. Przez wś przechodzi dro-
ga drugorzędna z Łęczycy do Parzęczewa; odl.
od Łęczycy w. 4, 0d Kalisza 84, od Kutna 25.
Jest tu szkoła element. |-kl. ogólna, we wła-
snem domostwie, z uposażeniem rocznem rs.
146 ze składek stowarzyszonychi 12 sążni 
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drzewa z lasów należących do majoratu Fka-
czew. 4.) ., wś, pow. włodawski, gm. Wy-
ryki, par. Włodawa (gr. obrz. Lubień). Posiada
cerkiew drewnianą po-unicką, niewiadomej
erekcyi, szkołę początkową. W 1827 r. było
tu 86 dm., 378 mk.; obecnie 65 dm., 478 mk.
i 1370 mr. obszaru. "Br. Ch.

Lubień. T. n. wś wymienia Łaski, Lib. ben.
II, 74, w par. Zbiersk.

Lubień, wś, pow. myślenicki, 0-48 kil. od
Krakowa, leży w uroczej kotlinie, utworzonej
przez dolinę rz. Raby i pot. Krzeczówki, wpa-
dającego na obszarze tej wsi z lew. brzegu do
Raby. Grunta i zabudowania znajdują się po
obu brzegach Raby, płynącej tutaj szerokiem
łożyskiem, zmieniającej po każdej powodzi ko-
ryto. Zazwyczaj stan wody w tej rzece w L.
jest mały, płynie kilkoma korytami po szero-
kim kamieńcu, które się w bród przejeżdża,
albowiem budowa mostu natrafia na zbyt wiel-
ką trudność wobec szerokości kamieńca i gwał-

towności wody w czasie wezbrania. Dla komu-
nikacyi pieszej jest zbudowana bardzo długa
i wysoka ława, mająca około 600 kroków dłu-
gości a trzy belki szerokości. Zazwyczaj na
wiosnę lub w jesieni zrywa rzeka tę ławę, roz-

bijając przęsła ogromnemi skałami, które uno-
si. Po takich powodziach, przerywających na
kilka dni komunikacyą obudwóch części wsi,

zmieniają się brody i przenoszą nową ławę na

inne miejsce. Kamieńce porastają z czasem ja-
łowcem i olszyną, próbowano także zasiewać
trawą i owsem, ale są mimo to zupełnemi nie-
użytkami. Po prawym brzegu znajdują się za-
budowania większej posiadłości i na stokach
górskich, zwanych działami, rozrzucone chaty
włościańckie; po lewym brzegu Raby obok
chat jest obszerny skład deszczek zamożnego
przedsiębierstwa izr. dla wyzyskiwania lasów
a dalej w dolinie Krzeczówki leśniczówka, za-
budowania plebańskie, kościół i jądro wsi.
Dalej wzdłuż gościńca wojskowego wzorowego,
znajdującego się teraz w rekonstrukcyi, ciągną
się domy na przestrzeni prawie milę długości
wynoszące. Grunta orne więk, pos. znajdują
się po większej części w równi, na prawym
brzegu Raby, ciągnąc się długim wąskim pa-
sem. (rleba jest namulistą i przepuszezalną,
z tego powodu lekką; rodzi się na silnych na-
wozach pszenica, żyto, jęczmień i kartofle; zbo-
ża jednak wydają bujną miękką słomę, a mniej
ziarna niż w nizinach. Część gruntów na zbo-
cząch Kiczory jest owsianą, bardzo trudną do

uprawy, z powodu nadzwyczajnej stromości
góry. Na lewym -brzegu Raby znajdują się
grunta plebańskie, około 80 mr. na podnóżach
góry Strzebla i część gruntów więk. pos. na
pagórku zwanym Warzechowice. Jestto głeba
przeważnie owsiana i kamienista. Zarówno
włościanie jak i więk, pos. używa obok ebor-
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nika kompostu z palonych kości, które sprowa-
dzają z Kieżmarku na Spiżu. Wprowadził to
ulepszenie długoletni proboszcz dawniejszy
w L. ks. Dziubek. Grunta włościańskie są
przeważnie po wzgórzach owsiane. Z powodu
braku paszy, mianowicie łąk, opłaca się więk.
posiadłości szczególniej uprawa koniczu na

paszę zieloną, która ma wielki popyt uwło-
ścian; obecnie także za staraniem teraźniej-
szego proboszcza ks. W, Solaka wpuścił prof.
dr. Nowicki znaczną ilość zarybku łososi a dla
ochronienia go wydzierżawił ks. proboszcz ry-
bołóstwo na przestrzeni czteromilowej tej rze-
ki. Z gadów pojawia się tutaj salamandra.
W L. znajduje się parafia rzym.-katol., szkoła
ludowa, urząd poczt., 8 domy zajezdne, w po-
równaniu z karczmami naszemi bardzo porząd-
ne, dla przejeżdżających do Zakopanego lub
Szezawnicy, którym w L. nocleg wypada,
wreszcie 2 młyny i 2 tartaki wodne (na Rabie
1 Krzeczówce) i stacya meteorologiczna na ple-
banii; co roku odbywają się w tej wsi 2 jar-
marki, Ludność wynosi 1971 mk., prócz 8-ch
rodzin żydowskich, rzym.-katol. Ludność jest
polska, należąca do rodu góralskiego kliszcza-
ków, sprytna ale do uprawy roli leniwa. Głó-
wnem źródłem zarobku jest dla mieszkańców
zatrudnienie w obszernych i postępowo pielę-
gnowanych lasach i zwożenie deszczek do Kra-
kowa. Oharakterystycznym zwyczajem ludu
jest używanie imionisk od dawna wygasłych
rodzin, posiadających role teraźniejszych wła-
ścicieli. Kościół jest drewniany z wieżą ize-
garem, erygowany w r. 1863, przy którym
przechowują się metryki od r. 1669. Obok
kościoła, opasanego murem, znajduje się mały
emętarz. Z powodu braku głębokiego pokładu
ziemi, gdyż wszędzie pod dwu lub trzystopo-
Wą warstwą ziemi jest lita skała, istnieje tutaj

zwyczaj składania w jednym grobie kilku ciał
L w tym celu przykrywają trumnę tylko pro-

Wizorycznie tarcicami i ziemią, dopókąd się
grób nie wypełni zupełnie. Parafia należy do
yec. tarnowskiej, dek. myślenickiego. Są do

niej przyłączone wsie: Tęczyn, Krzczonów i
rzeczów. Cała ludność składa się z 5078

Tzym.-katol. i 28 izrael. Podług odpisu wyję-
tego z aktów grodzkich krakowskich, przecho-

Wanego w aktach plebańskich, założył Lubień
Sól Kaźmierz W. w lasach zupełnie nieużyte-
cznych w r. 1863, Później należała ta ws do
ststwą lanckorońskiego; obecnie jest pos, więk.
attynencyą klucza myślenickiego ks. Jerzowej
ubomirskiej, ordynatowej przeworskiej. Pos.
U: ma obszaru 103 roli, 6 łąk, 25 pastw.

12 mr. lasu; pos, mniej, 2406 roli, 124 łąki
"grodów, 526 pastw. właściwie nieużytków i
i 2 mr, lasu. Zabudowania gospodarcze pos.
vięk, są po większej części murowane, kryte
achem gontowym; chaty włościańskie są dre-  
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wniane, pokryte dachami z deseczek, albowiem
słoma jest drogą i cenną paszą. Z L. prowadzi
przez Rabę droga powiatowa do Mszany dol-
nej. Po nad wsią wznoszą się: po praw. brzegu
Raby Kiczora 726 m., po lew. brzegu Raby a
praw. Krzeczówki, od strony południowej
Strzebel 977 m., od północnego zachodu Cyr-
hla 630 m. bezwzględnej wysokości. Wszyst-
kie góry pokrywa las świerkowy, a tylko
małą część Kiczory młody las modrzewiowy.
W kamieniołomach licznych znajduje się pia-
skowiec drobnoziarnisty, przydatny do bude-
wy. Używają go do robienia tam dla zabez-
pieczenia gościńca, Dla zabezpieczenia ról nad-
brzeżnych zazwyczaj lud nie nie robi, ałbo
robi płotki, w które wsypuje drobniejsze ka-
mienie, lub, co najczęściej, zrzuca z brzegu do
wody świerk, na którego koronę zwala ciężkie
kamienie, zostawiając wykończenie tamy wez-
braniu wody. Co roku znaczna część roli za-

mienia się w kamieniec. Na Strzeblu wskazują
pieczary, w których, według podania, mieli prze-
bywać opryszkowie i chować skarby; w rze-
czywistości są to przepaście podziemne, utwo-
rzone przez wymycie ziemi znajdującej się
między ukośnemi pokładami kamienia, Wszę-
dzie są źródła dobrej i zimnej wody. Lubień
graniczy na płn, z Pcimem, na południowy
wsch. z Krzeczowem, na płd. z Tęczynem, a
południowy zach. z Kasinką. Mac.

Lubień 1.) Mały (al. Lubieńko, Lubińko), wś,
pow. gródecki, o 12 kil. na płd. wsch. od sądu
powiat. w Gródku, tuż na płd, od urzędu poczt,
w Lubieniu Wielkim. Na płn. i zach. leży
Lubień Wielki, na płd. zach. Porzecze zadwór-

ne (w pow. rudeckim) i Kosowiec, na płd.
Burcze (w pow. rudeckim), na płd, wsch. Ser-
dyca, na wsch. Mostki (obie w pow. lwow-
skim). W płn. zach. stronie obszaru leżą za-
budowania wiejskie, pola i łąki (najwyższe
wzniesienie 310 m.); w stronie płd. las Płoska,
a w stronie płn. las Garby. W r. 1880 było
606 mk. w gminie, 5 na obsz. dwor. (30 obrz.
rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-
katol, w Gródku, gr.-katol. w Lubieniu Wiel-
kim. We wsi jest cerkiew pod wezw. św.
Trójcy. 2.) L.-Wzelki (po rusku Ziubiń), wś,
pow. grodecki, o 7 kil. na płd. wsch. od sądu
powiat. w Gródku, 20 kil. na płd. zach, od
Lwowa, 8 kil. na płn. zach. od stacyi kolei
arcyks. Albrechta w Szezereu. Na płn. leżą
Stawczany, Kiernica i Małkowice, na zach.
Czerlany i Porzecze gródeckie (w pow. rude-
ckim), na płd. Porzecze zadwórne (w pow. ru-
deckim) i L.-Mały, na wsch. Polanka (w pow.
lwowskim). Na płn. zach. leży na granicy
Małkowic, Qzerlan i Porzecza gródeckiego,
staw lubieński, utworzony przez Wereszycę,

zwężający się od płn. ku płd. Wypłynawszy
ze stawu płynie Wereszyca na płd. wzdłuż
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zach. granicy wsi od Porzecza gródeckiego. Na
płd. wsch. od stawu leżą prawie w środku ob-
szaru zabudowania wiejskie, w równinie od
2/5 do 298 m. wzniesionej, okolonej małemi
wzgórzami. Płn. wsch. część obszaru jest le-
sistą. Na płn. leży las Kalinowec (wzgórze
Melkiu 308 m., na granicy wsch. punkt jeden
314 m., na płn. koło folwarku Dobaniowskiego
321 m.), na płd. las Garby. Położenie zdro-
we, klimat dobry, z powodu braku gór i znacz-
nej odległości Karpat bardziej jednostajny.
Nie ma tu nagłych zmian ciepłoty. Bliższych
danych o klimacie nie posiadamy, dotąd bo-
wiem nie robiono tu żadnych spostrzeżeń ani
klimatycznych, ani meteorologicznych, które,
jako dla miejsca kąpielowego, byłyby bardzo
pożądane. Przez wieś idzie gościniec lwow-
sko-samborski. Własn. więk. tutaj i w L.-
Małym (barona Brunickiego) ma roli ornej 702,
łąk i ogr. 625, pastw. 79, lasu 2988; własn.
mniej. roli ornej 1588, łąk i ogr. 839, pastw.
166, lasu 25 mr. W r. 1880 było 2258 mk.
w gminie, 207 na obsz. dwor. (522 obrz. rzym.-
katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Gródku, gr.-katol. w miejscu, dek. gróde-
cki, archidyec. lwowska. Do tej parafii nale-
ży L.-Mały i Kosowiec, We wsi jest cerkiew
pod wezw. św. Mikołaja, kaplica publiczna
w zakładzie kąpielowym i prywatna we dwo-
rze, szkoła etat. jednokl., urząd poczt. połączo-
ny ze stacyą telegraficzną i sklep korzenny.
Główne znaczenie miejscowości polega na ist-
nieniu źródeł siarczanych i zakładu kąpielowe-
go. O tych źródłach siarczanych nie znacho-
dzimy w dawniejszych opisach Polski naj-
mniejszej wzmianki. Nawet sławny ze swego
dzieła przyrodniczego ,„Historia naturalis Re-
gni Poloniae, Rzączyński nie o L. nie wie-
dział, Dopiero po zajęciu Galicyi przez Au-
stryą odkryto siarkę w tem miejscu, a w roku
1778 wyszła krótka rozprawa, napisana przez
ówczesnego przedsiębiorcę wydobywania siar-
ki, niejakiego Serza. Niektóre wzmianki geo-
gnostyczne o L. i znachodzącem się tu źródle
siarczanem znajdujemy w dziele Hacqueta:
,„„Neueste physikalisch politische Reisen in den
Jahren 1/94—1795 in den nordlichen Kar-
pathen* w t. IV, na str. 24 do 28. Nieco
później umieścił Walchner w czasopiśmie nie-
mieckiem Molls Jahrbuch, t. IV, str. 195, roz-
prawkę pod tyt.: „„Nachricht von der Lubie-
nier Schwefelquelle in Ostgalizien.* Urządze-
niem i uporządkowaniem pierwszych w tem
miejscu łazienek zajął się podobno głównie
lekarz lwowski Karol Kroczkiewicz, a wiado-
mości o ówczesnym ich stanie podał w bro-
szurze „Allgemeine Baderegeln fiir Lubien*
1798. Drugą po nim rozprawę ogłosił apte-
karz lwowski Kar. Salomon w Rozmaitościach
lwowskich z r. 1823 M 85 p. t. „Krótkie wia-  
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domości o wodach siarczanych w Lubieniu.*
Podaje on tu początek urządzenia łazienek sta-

raniem hr, Jabłonowskich. Salomon dokonał
także pierwszego dokładniejszego rozbioru che-
micznego wody tutejszej w r. 1822, a rozbiór
ten przytacza dr. Ressig w r. 1827 w swem
dziełku: ,„Dissertatio inauguralis medica si-
stens brevem expositionem aquarum mineral.
Reg, Galicis,* na str. 22, W r. 1828 wydał
T. Torosiewicz broszurkę p. t. „Physikalisch-
chemische Analyse der mineralischen Schwe-
felquelle zu Lubień.* Jest to pierwsza do-
kładniejsza rozprawa o składzie mineralnym
wody siarczanej w L., oraz jej właściwości
leczniczej. Rozbiór tego dziełka znajduje się
w czasopiśmie „,Buchners Repertorium fir
Pharmacie,* t. 28; wyimek z tej recenzyi u-
mieszczony jest w Rozmaitościach lwowskich
zr. 1828 Ne 36, a obszerniejsza rozprawa J.
Zychlińskiego o dziełku Torosiewicza w czaso-
piśmie Ossolińskich z r. 1828, zesz. II, str.
122. Kuryer warszawski z r. 1829 Ne 309
podaje krótką wiadomość o źródle lubieńskiem,
a lwowskie czasopismo niemieckie Mnemosyne
zr. 1830 Ne 21 zawiera artykuł p.t. „Kritik
uber die Schwefelquelle zu Lubień.* Dr Fr.
Simon w dziele „Die Heilquellen Europas etc.,*
Berlin 1886, wspomina na str, 136 także 0 źró-
dle w Lubieniu i składzie jego według analizy
Torosiewicza, W r. 1849 podał Torosiewicz
nową wiadomość o rozbiorze wody tutejszej
w dziele „„Zródła mineralne w Galicyi i Buko-
winie,** str. 138. W r. 1860 umieścił prof,
E. Czyrniański z Krakowa w 27 Roczniku To-
warzystwa nauk. krakowskiege pracę p. t.
„„Rozbiór chemiczny wód siarczanych Lubień-
skiej i Bwoszowiekiej (o lubieńskiej, na str.
75 do lll), W r. 1858 zwiedzał kąpiele tu-
tejsze dr. Dietl, o czem umieścił w „Przeglą-
dzie lekarskim* M 13i14zr. 1868 rozprawę
p. t. ,,Wzmianka o wodach siarczanych w Lu-
bieniu.* W r. 1866 ogłosił dr, Jan Chądzyń-
ski broszurę p. t. „O zdroju siarczanym w L.
i o jego zastosowaniu i skuteczności ze wzglę-
du na jego skład chemiczny," Kilkuletnia pra-
ktyka autora w tem miejscu dozwoliła mu ze-
stawić porównawczo zastosowania wody lu-
bieńskiej z imnemi, Jest to jedna z najdokła- -
dniejszych dotąd monografii o L. pod względem
fizycznym i leczniczym. W r. 1880 ogłosiła
„Oprawozdanie o Lubieniu* komisya, wybrana
z łona sekcyi lwow. towarz, lek, gal. W r.
1882 ogłosił dr. Bronisław Radziszewski, prof.
chemii w uniwersytecie lwowskim, broszurkę
p. t. „Wynik rozbioru chemicznego zdroju
„Ludwika w Lubieniu,* a w r. 1883 dr, Sta-
nisław Jana broszurkę p. t. „Zdroje siarczane
w L.*, Zdrojów siarczanych jest tutaj pięć:
trzy w samym zakładzie lub obok niego, dwa
na przyległych łąkach, Zródło Ludwika, try-
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skające w środku zakładu, najbogatsze w skła-
dniki znamionujące wody siarczane, stósowane
bywa do celów leczniczych, obfitość jego wy-
starcza bowiem do przygotowania około tysią-
ca kąpieli dziennie. Przed dwoma laty ujęto

je w wąską kamienną oprawę, w około tejże

poprowadzono kolisty chodnik o posadzce ce-
mentowej, a całość nakryto dachem w kształ-
cie przypłaszczonej kopuły, wzniesionej na 6
filarach. Podziemnym drenem odpływa woda
zdrojowa do czterometrowej powierzchni zbior-
nika, nakrytego drzwiami oszklonemi. „Cie-
płota źródła,* mówi Radziszewski „wynosiła
we wrześniu r. 1881 w różnych porach dnia
od -- 10.190. do +- 10.39. W r. 1827 wy-
nosiła ona wedle Torosiewicza -|- 8.27 R.
(- 10.59 C.), w r. zaś 1860 wedle Czyrniań-
skiego -- 1090. Jak więc widzimy, w tak
stosunkowo długim okresie czasu, ciepłota
zdroju nie uległa znacznej zmianie, Równieź
toż samo powiedzieć moźna i o jego obfitości.
Wedle oznaczeń Czyrniańskiego z r. 1860 zdrój
lubieński dawał na godzinę 17.280 litrów,
czyli na dobę 414.720 litr. Wedle moich,
uskutecznionych w początkach września r.
1881, przypływ wody wynosił na godzinę
18.000 litr. czyli na dobę 430.000 litr. Woda
zdrojowa lubieńska jest bezbarwną, przezro-
czystą, woni siarkowodorowej, ciężaru gatun-
kowego 1.00216. Zostawiona na powietrzu
najprzód opalizuje, a następnie nieco mętnieje,
w skutek wydzielającej się siarki, Jakościo-
Wwy rozbiór chemiczny, przeprowadzony po-
dług Freseniusa i Classena, wykazał obecność
soli potasowych, sodowych, litowych, amo-
nowych, wapniowych, strontowych, magno-
wych, żelazawych, manganawych i glinowych,
które znajdują się jako siarkany, podsiarczy-
ny, dwuwęglany, chlorki ifosforany. Prócz
tego znaleziono wolny kwas siarkowodorowy,
bezwodnik węglowy, kwas krzemowy i ślady
gazu bagiennego. Z punktu widzenia chemicz-

nego, wolno mi jest orzec, iż woda lubieńska
znaczną zawartością siarkanów i gazów doró-
wnywa najznakomitszym wodom siarczanym,
przewyższa je zaś wszystkie znaczną ilością
ałunu.* Zieleniewski w swej „,Balneologii*

(str, 233) nazywa Lubień „księciem wód pol-
skich siarczanych,* a prof, dr. Dietl postawił
$0 również na pierwszem miejscu. „„Lubień-
skie zdroje siarczane działają leczniczo w ró-

źnych formach goścca, w nerwobólach, pora-
zeniąch i niedowładach po przebytych choro-
bach gorączkowych lub urazach i t. d. Oprócz
zdrojów siarczanych znajdują się w L. obfite
pokłądy borowiny i osady mułu siarczanego.
uż wolnem okiem można w nich dostrzedz
mnóstwo drobniutkich cząstek żółtawej siarki,
Awoń mułu siarczanego, silna, dowodzi istnie-
nia w nim znacznej ilości gazu siarkowodowe- 

Lub 407

go, i nie dziwnego, gdyż muł ten znajduje się

obok odpływów źródeł siarczanych, lub nagro-
madza się na dnie koryt, któremi wody Sial-

czane ku Wereszycy płyną. Produkta te,
szczególnie w nowszych czasach, stósowane
bywają z wielkim pożytkiem dla cierpiących,
jako t. zw. kąpiele borowinowe i szlamowe.
Zakład kąpielowy kryje się w 30-morgowym

parku, tuż obok drogi krajowej. Park ten

tworzą okazałe drzewa liściaste, naprzemian

z aleami młodych drzew szpilkowych. W środ-

ku znajduje się kamienny basen z wodotry-

skiem. Woda basenu, sprowadzona rurami

z odległego miejsca, nie ma przymieszki siarki

i słaży do picia. Nieopodal żródła Ludwika,

kilkanaście kroków od niego, długi parterowy

dom łaziebny. Schody kamienne z dwoma ta-

rasami prowadzą do obszernych poczekalni,

z tych schodzi się na korytarz, środkiem łazie-

nek biegnący. Po obu stronach korytarza 50

łazienek z waanami porcelanowemi i drewnia-

nemi. Po stronie lewej zabudowania, łaźnia

parowa z tuszami nowo urządzona. Po za ła-

zienkami przybudowano skrzydło, a w niem

mieszczą się przyrządy, służące do ogrzewania

wody. Woda zdrojowa za pomocą ssących
pomp, do siedmiu wielkich, szczelnie zamknię-

tych, dębowych zbiorników wprowadzana, o-

grzewana bywa parą, przechodzącą wężami

metalowych rur, krzyżujących się w zbiorni-

kach. Ze zbiorników ogrzana woda rozprowa-

dza się rurami do pojedyńczych łazienek. Do-

mów mieszkalnych posiada zakłąd dwanaście,

pokoi jest sto kilkadziesiąt. Największym bu-

dynkiem jest dwupiętrowy hotel „Concordia,

z 5 werandami, z których piękny widok na

zakład. W domu tym służy 40 pokoi dla no-

woprzybyłych gości, zanim ci znajdą odpowie-

dnie mieszkanie. Oprócz tego są jeszcze do-

my: „Alojzówka* piętrowy; „„Adolfówka'

parterowy, w stylu szwajcarskim; „dom bia-

ły, „dom żółty,* „dom czerwony” naprzeciw

łazienek, zamieszkały przez urząd pocztowy

i telegraficzny. Za hotelem są dwa domy

mieszkalne. W jednym z nich mieści się ku;

chnia zakładowa, w drugim sale restauracyj-

ne, okazała sala balowa z galeryą dla muzy-

ki, pokoje dla gier towarzyskich, czytelnia.

Naprzeciw hotelu, między . aleami młodych

drzew szpilkowych, kaplica, Zakład cały ota-

czają piękne spacery w parku. Po za parkiem

płynie Wereszyca. Na jej brzegu stoją tazien-

ki. Obok zakładu stoją wzdłuż drogi krajo-

wej szeregi domów włościańskich. Włościanie

odnajmują znaczną ilość skromnych pokoi.

Sezon kąpielowy rozpoczyna się 25 maja. Po-

dzielony jest na 3 okresy: pierwszy do 20

czerwca, drugi do 15 sierpnia, trzeci do „końca.

W pierwszym i trzecim okresie SĄ pomieszka-

nia zakładowe i kąpiele tańsze, a ubodzy do-
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stają kąpieli bezpłatnie, W r. 1882 odwie-
dziło zakład 915 osób od 20 maja do 16 wrze-
śnia. Przeważnej części gości dostarczyła Ga-
lieya wschodnia, Lwów, mniej Galicya zacho-
dnia. Z Królestwa Polskiego było osób 14,
z Rumunii 6. Kąpieli siarczanych wodnych
wydano 18,500, szlamowych 130, parowych
200, rzecznych 520.* (Jana, Zdroje siarczane
w L. 1888). O wymoczkach tutejszego źró-
dła siarczanego podał krótką wiadomość kś. A,
Baczyński w Kosmosie lwowskim z r. 1877,
str. 527. Zdaniem Schneidera (Monografia wsi
Lubienia, Lwów, 1877) była cała okolica Lu-
bienia niegdyś zupełnem jeziorzyskiem, które-
go wybrzeża stanowiły wzgórza ciągnące się
po pod Nawaryą i Szezerzec ze strony wsch.,
a po za Gródkiem i Komarnem od strony zach.
Ziwamoje „Czarnem jeziorem. Nazwa ta za-
trzymała się dotąd w tem miejscu, ale na bez-
dennych niegdyś trzęsawiskach i moczarach
widzimy dziś rozkoszne pola iłąki. Kępyi
ostrowia, rozszerzające się coraz bardziej przez
opadanie wód, były już w czasach przedhisto-
rycznych bezpiecznem schronieniem dla miesz-
kańców przed nieprzyjaciółmi i drapieżnemi
zwierzętami, zatem pomimo błotniszcz pożąda-
nem siedliskiem, gdyż dostarczały zarazem
w owych czasach, gdy się jeszcze pługa nie
imano, najniezbędniejszych potrzeb do życia, to
jest ryb i ptactwa wodnego. Wiarogodność
tego mniemania znachodzimy w odgrzebywa-
nych tu wykopaliskach kamiennych. Znacho-
dzono tu rozmaitemi czasy narzędzia kamienne,
kliny, młoty, noże krzemienne i zatopki do
sieci, Mieszkańców ówczesnych, z powodu, że
na drzewach i pniakach zakładali swe siedli-
ska i mieszkania, nazywano „„drewlanami.*
Z pozostałych nazwisk niw i pól, oraz wzgórz
i potoków, tak w L. jak i w okolicy, można
wnioskować, iż okolica tutejsza została dopiero
za rządów Kolomana w Haliczu, około r. 1220,
stale zasiedloną. On, chcąc sobie zabezpieczyć
dłuższe panowanie w Haliczu, sprowadził
z Węgier mnóstwo osadników, obcoplemien-
nych, Romuńców czyli Bołochów, jak ich pod-
ówczas nazywano, oraz Węgrów i zaludniał
nimi puste okolice i miejsca. Świadkiem tego
są dotąd jeszcze istniejące nazwy pochodzenia
rumuńskiego, po części poprzemieniane: Mel-
kiu, Kaliu, Talkiu, Zeuwin czyli dziewin, Zau-
reć, SBydyneć, Pleskiui t. p. Zresztą, gdy się
zastanowimy nad nazwą wsi samej , to jest Lu-
byn, jak ją początkowo nazywano, to się prze-
konamy, że i ta nazwa jest pochodzenia ru-
muńskiego. Nazwę Lubyn lub Lubycz nada-
wano osadzie wolnej, pochodzenia rumuńskie-
go, rozsiedlonej dworzyszczami na dość znacznej
przestrzeni, z obowiązkiem służby wojskowej,
pod jurysdykcyą wójta czyli kniazia, jak go
wtenczas nazywano (ob. Zaudycza). Siedliskiem  
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kniazia czyli wójta w Lubyniu był wspomina-
ny w dawnych pamiętnikach ruskich Lubyn-
horod, zbudowany śród niedostępnych moczarów
istawu. [Lubynhorod zniszczył książę Daniel
w r. 1241 wraz z wielu innymi, z powodu
sprzeniewierzenia się mu kniaziów bołochow-
skich w wojnie z Rościsławem, pretendentem
do tronu halickiego. Odtąd znowu dłuższe
lata leżało pustką to miejsce, z powodu czę-
stych wojen bratobójczych między książętami
ruskimi i napadów tatarskich. Dopiero po za-
jęciu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wiel-
kiego zaczęło się na nowo osiedlać. Jako kró-

lewszczyzna nadane zostało to miejsce za rzą-
dów Władysława Jagiełły rodzinie Parawa.
Wtedy nazywano je jeszcze Lubyn czyli Lu-
bynyc. Sławny był też dziedzie Lubynia na
początku wieku XIV, Mikołaj Parawa, piszą-
cy się z Lubynia, ssta halicki i rohatyński,
który wieś tę osadnikami nowymi z Rusi i Ma-
zowsza wielce rozprzestrzenił, Po nim roz-
padła się włość lubyńska na dwie części, to
jest na Wielkie i Małe Lubynie, poczem zaczę-
ła upadać dawna nazwa Lubyń: i przeistaczać
się w Lubienie Wielkie i Małe, a nowszemi
czasy w Lubień. W drugiej połowie XV w.
aż do początku XVII byli dziedzicami Lubie-
nia Wielkiego sławni patrycyusze lwowscy,
rodzina Wilezków, z których Jan Wilezek, pi-
szący się z Lubienia, stolnik lwowski, zasiedlił
tę wieś na nowo po dokonanem spustoszeniu
jej przez Tatarów r. 1624. W drugiej poło-
wie w. XVII przeszła włość lubieńska w ręce
rodziny Humieckich, która prawie do końca
XVIII w.ją dziedziczyła, Po nich dziedzi-
czyli ją krótki czas Jabłonowscy, a od tych
nabyli ją baronowie Brunnicy. Za dziedzictwa
Wilezków i Humieckich odgraniczano kilka-
krotnie wieś Lubienie Wielkie od sąsiednich
włości, przyczem używano w dokumentach
wyżej podane nazwy rumuńskie, jako miejsca
odgraniczenia. W r. 1580 uregulowano gra-
nice L.-Wielkiego od wsi królewskiej Mostki,
w r. 1667 rozgraniczono L.-Wielki od L.-Ma-
łego, a w r. 1724 L.-Wielki od wsi Czerlany,
Małkowice i Ozuczenosy (dziś Kiernica). Ar-
cheologiczne poszukiwania czynił tutaj Schnei-
der w r. 1877 i 1878, a wedle jego zapisków
(Muzeum Ossolińskich, Teki Schneidera) znaj-
dowało się w obrębie dzisiejszego folwarku
iurowszczyzna cmentarzysko pogańskie, miej-
sce ofiarnicze i gród bołochowski. Schneider
wydobył tu z ziemi i popielnieę małą, stożko-
watą, z popiołem i amuletem, t. j. krzemykiem
barwnym, podługowatym, zaokrąglonym; małą
łzawnicę formy baniastej i kilka większych
popielnic formy baniastej, ale popękanych z po-
wodu, że wszystkie te naczynia z gliny czer-
wonej, niewypalanej, i nader cieńkie. Znalazł
on tu również narzędzia krzemienne (noże,
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strzałki, kliny) i odłamy szkła rzymskiego
z ornamentami, W polu Melkiu znachodzono
także dawniejszemi czasy narzędzia kamienne
1 pierścienie bronzowe. Niedaleko Grurowszczy-
zny znajdują się okopy w kształcie niefore-
mnego czworoboku. Są to zabytki nowszych
czasów. "Tu wyorywano kafle, rozmaite żela-
ziwa, a niekiedy znachodzono pieniądze pol-
skie. Na grobli przy stawie lubieńskim, a przy
drodze do Porzecza, stoi niewielka, okrągła ko-
lumna ze statuą św. Jana Nepomucena i z na-
pisem u dołu: „Ex voto Qathar. Com. Jabło-
nowska A. 1807.* Zdaje się, że kolumnę tę
postawiono na pamiątkę powodzi zaszłej w tym-
że roku. Druga podobna kolumna, lepiej zacho-
wana, znajduje się między drzewami przy da-
wnej, dziś zaoranej drodze, wiodącej z Lubie-
nia do Obroszyna. Króciutki opis Lubienia
z widokiem zakładu kąpielowego podała Strze-
cha lwowska z r. 1870. Fotograficznych zdjęć
ważniejszych przedmiotów dokonał lwowski
totograf Richter w r. 1882. Ob. też Tyg. ill.
z 1871 r. Ne 185. Lu. Dz.

Lubień, ob. Zabiń.
Lubień. T. n. wś wymienia Łaski, Lib. ben.

> 318 w par. Graboszewo.
Lubień, niem. Zubin, dok. Lubdenz, Globen,

Głowno, Glowa, Glofe, Glafe, dwie miejscowo-
_S6Gl w pow. Świeckim. a) Z.-Wielki, niem.
Gross-Lubin, wś włośc. parafialna, śród nizin
ewego brzegu Wisły, naprzeciwko Grudzią-
dzą, dokąd odległość wynosi około pół mili, na
atym trakcie grudziądzko-warlubskim. Ob-
Sząru liczy mr. 2792, bud. 54, dm. 37, katol.

60, ew. 234. Kościół paraf. katol. i szkoła
Ww miejscu, poczta Grudziądz. b) Z.-Mały,
nem. Kl-Lubin, także śród nizin położony,
Włośc, wś, liczy obszaru mr. 770, bud. 19, dm.
8, katol. 15, ew. 51. Parafia L.-Wielki, szko-
A Tragoszcz, poczta Grudziądz. L. śród ży-
znej nizinnej gleby osiadły jest wsią prastarą.

- 1246 książę Świętopełk, zapisując biskupo-
WI kujaws. Michałowi wieś Komorsk, i tę
Część dodaje, którą Nasław odłączył był do
ubienia. Ob. Perlbach, Preuss, Regesten.

R. 1277 książe Mestwin II potwierdza, jako
Świętopełk dał Wojciechowi bisk. kujaws. wś

« Wrąz z M.i W. Komorskiem i Warlubiem.
b. Rzyszczewski, Cod. Pol. II, 109. R. 1294
eodoryk, kan, kruświcki i prokurator biskupi

Pomorski, kupuje od Zulisława Cesarzewicza

WŚ L. (zapewne późniejszy folw.) dla siebie
(w gruncie jak w takich przypadkach zazwy-
SZA] dla swojego pana i bisk, kujaws.). Ob.
"Zyszczewski 1. c. str. 127. R. 1295 biskup
a” Wisław przeznacza dla kościoła w Ko-
x dziesięciny z L., po czem poznać, że tu
W, jeszcze kościoła nie było, tylko wieś

> Szała do parańi w Komorsku., Ob. Rzysz-
SWski 1. c., str. ]55. Perlb. Preuss, Rege- 
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sten. Za późniejszych krzyżakom oddanych
Wacławów, królów polskich i pomorskich, wś
L. nie utrzymała się przy kujaw. biskupach.
R. 1305 Wacław ITI potwierdza, jako jaż oj-
ciec jego zapisał był wś L. i Bzowo (Globen i
Zubessow) na własność krzyżakom. Ob. Voigt,
Cod. dipl. II M 48. Krzyżacy wydawali M.
i W. Lubień na czynsz osadnikom, oprócz tego
mieli tu swój folw., do komturyi grudziądzkiej
należący. W księgach czynszowych krzyża-
ckich czytamy o dochodach i stratach. L.-Ma-
ły zawiera włók 38 i pół, z tych 7 pustych,
sołt. 2 wolne, od innych dają po 1 /ę m. i po 2
kury, suma 49 m. bez 4 skot. Ogrody są 4
obsadzone, pustych 6, każdy czynszuje 10
skot.; przed naszym folw. leżą 4 ogrody, czyn-
szują po 1 wiard. Karczma daje 2 m. L.-
Wielki ma 49 wł. obsadzonych, 39 /, pustych,
czynszu dają od włóki po 1 wiard. i 2 kury.
Także mają 175 mr. lądu, z tych solt, ma wol-
nych 12 mr., prob. 4, od reszty płacą 10 mrk.
Także mają 17 wł. nadmiaru, z tego dają 8'/,
mrk. i '/, wiadrd. Suma 28 mrk. 97, skot.
Nadto od włóki dają po 6 kor. żyta, 3 kor.
owsa i 3 jęczm.; suma 296 kor. żyta, 145 owsa
i 145 jęczm. Są także 2 karczmy, jedna daje
2'/, mrk., druga pusta. Względem folw. lu-
bieńskiego podnoszą skargę krzyżacy r. 1418,
że polskie wojsko zabrało im z dworu 6 sta-
dnych koni. R. 1441 zachodzi Krzysztof de

Gloffe, z czego wynika, że krzyżacy także
szlachcie folw. swój w L. wydawali. Ob. R.
Wegner, Ein pommer. Herzogthum i t. d. Za
polskich rządów L. był dobrami starościńskiemi.
Podczas reformacyi luterscy holendrzy tutejsi
kościół opanowali; także i włóki pleb. zaginęły.

Drugim fundatorem dla katolików jest tu król

Zygm. III, za którego usilnem staraniem nie-

tylko kościół oddany został i z gruntu napra-
wiony, ale i włóki 4 pleb. przywrócone. Stąd
portret tego króla zawieszony był dawniej
w kościele ze stosownym (niestety niepoda-
nym do wiadomości) podpisem (epitaphium).
Ob. akta kościelne w arch. w Peplinie. Parafia
lubieńska w dekan, nowskim, pomiędzy luter-

skimi kolonistami położona, jak z dawna po re-
formacyi, tak i teraz w podupadłym znajduje
się stanie. Dusz liczy 144, kościół tyt. św.
Jakóba więk., patronatu królewskiego, nie wia-
domo kiedy założony i konsekrowany. Przy
nim szpitala nie masz, bractwo trzeźw. za-
prow. r. 1857. Proboszcza także tu nie masz
osobnego, tylko z Bzowa ksiądz przyjeżdża
z naboż. Wsie paraf.: L.-Wielki, L.-Mały,
Tragoszcz, Rachanshof, Zajączkowo folw., Za-

jączkowo W. i M., Mątawy. Szkoły katol.

nie masz Żadnej w parafii, 12 katol. dzieci

odwiedza odnośne szkoły luterskie, którym

nauka religii dotąd nie wykłada się. W osta-

tnich latach urządziła biskupia władza wika-
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ryą lokalną w L., która jednak dla ustaw ma-
jowych (kulturkampfu) nie utrzymała się, Ob.
SBzem. dyecezyi chełmińskiej z roku 1867,
str. 177, Ró.

Lubień, rz., ob. Przedpolna,
Lubień, jezioro przy osadzie t. n., w pow.

włocławskim. Jest to naj większe jezioro w łań-
cuchu drobnych jeziór, ciągnącym się w kie-
runku od południa ku północy, w dolinie wy-
tworzonej przez rzeczkę Przedpolnę (Dyabe-
łek), biorącą początek z jez. Lubień, wpadającą
do rz. Zgłowiączki pod Przyrudą, niedaleko jej
ujścia do Wisły. Jezioro L. ma do 3 wiorst
długości, a blisko */, w. średniej szerokości;
brzegi wyniosłe, tylko od południa łączy się
z podmokłą doliną rzeczki Ochni, biorącej po-

czątek o 2 w. na wschód od jez. L. pod wsią
Czaple i uchodzącej do Bzury. Jak między
Wartą i Wisłą, tak między gorną Bzurąa Wi-
słą istniało dawniej połączenie wodne.

Lubień, mylna nazwa góry i działu górskie-
go Lubania w Gorcach. Ob. Zubań i Gorce.

Lubjene, niem. Mehliheuer, wś serbska na
saskich Łużycach, w powiecie budyszyńskim.
W r. 1875 dm. 8, mieszk, 52, w tem 31 ser-
bów. A.dŁ.

Lubieńce (po rusku Ziubynci), wś, pow.
stryjski, 18 kil. na płd, wsch. od sądu powiat,
w Stryju. Na płn. leży Chromohorb, na płd,
zach. Stynawa niżna, na płd. wsch. Rozhurcze,
na wsch. Siemiginów, na płn. wsch. oddziela
płd. wsch, kończyna Dołhołuki od wsi Hurnie.
Z, zach. części obszaru płynie kilka małych po-

- toków na wsch, do Stryja, płynącego w nie-
znacznem oddaleniu od granicy wsch, z płn. na
płd. Potok płynący przez płn. część obszaru
zwie się Kiernicą (al. Głuskowcem); wzdłuż
granicy płd. wsch. płynie jedno z ramion Sty-
nawki, t. zw. Młynówka. Zabudowania wiej-
skie leżą w środkowej części obszaru, w doli-
nie jednego z potoków (368 m.). W zach.
stronie wsi leży las Dąbrowa (415 m. na wsch.,
wznoszący się coraz wyżej ku zach,), Wsch.
część wsi przebiega gościniec stryjsko-skolski
(341 m.), Własn. więk, ma roli ornej 478,
łąk i ogr. 84, pastw. 12, lasu 264 mr.; własn,
mniej. roli ornej 481, łąk i ogr. 120, pastw. 28,
lasu 4 mr. W r. 1860 było 52] mk. w gmi-
nie, 98 na obsz. dwor. (obrz. gr.-katol.). Par,
rzym.-katol. w miejscu, dek, stryjski, archi-
dyee, lwowska. Do parafii należy Chromohorb.
We wsi jest cerkiew pod wezw. św. Eustache-
go i urząd pocztowy. Do Lubieniec należą
kopalnie żelaza (Dembina i Sehła) obejmujące
przeszło 180 metr, kwadr.; folwarki: Dworysz-
cze, Goralnia Dołhołucka i Goralnia Stynawa
(z gorzelniami); młyny: Pod piłą i Pyłypcziata
(koło Truchanowa); leśniczówki: Tarny (ko-
ło Dołhołuki) i Rogatka (koło Synowudz-
ka). Rozmaitości z roku 1882 (str, 365)  
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zawierają następującą notatkę: „W L., dobrach

Pietruskiego, zabłąkały się 4 pelikany (Peli-
canus-Onocrotalus), z których 3 zabito, jeden
uciekł. Jest to w Galicyi nie pierwsze, ale
dość osobliwe zdarzenie; zwłaszcza, że ptaki
ogromnie wielkie, Lu. Dz.

Lubienia, wś i os., pow. iłżecki, gm. Lubie-
nia, par. Krynki; odl. 13 w.od Iłży. Wś ma
68 dm., 545 mk. i 1259 mr. ziemi (2 morgi
rządowej); os. leś, ma 5 dm., 20 mk.i 2298
mr. ziemi należącej do towarzystwa zakładów
górniczych starachowieckich. W 1827 r. wś
rządowa 42 dm., 389 mk. Istniała tu zdawna

kopalnia rudy żelaznej nazwiskiem Józef, na-
leżąca do rządu. Od 1816 do 18338 dobywano
rocznie po 80000 kibli rudy, później wydaj-
ność się zmniejszyła. Gmina L. należy do są-
du gm. okr. IV w os, Wąchocku, st. poczt.
w lłży, urząd gminny w Jasieńcu iłżeckim.
Gmina ma 6862 mr. obszaru (2988 mr. dwors.
i 3924 mr. włośc.), 319 dm. i 1990 mk. (1004
męż. i 986 kob.). W skład gminy wchodzą:
Budy-Brodzkie, Henryk (kolonia i kopalnia).
Jasieniec Iłżecki, Lipie, Lubienia, Małyszyn i
Nowe Lipie. Por. Złża. Br. Ch.

Lubienica (u Wolskiego), Czarna (na mapie
hydr.), rz. w pow. biłgorajskim; początek pod
wsią Hucisko; płynie w kierunku południowo-
zachodnim i wpada z praw. brzegu do Tanwi,
naprzeciwko wsi Dorbozy. Długa w. 14.

Lubienie (po rusku Ziubini), wś, pow. ja-
worowski, o 15 kil. na zach. od Jaworowa, 7
kil. na płd. wsch. od sądu powiat, i urzędu
poczt. w Krakowcu, 14 kil. na płn. wsch. od
najbliższej stacyi kolej. w Mościskach. Na
zach. leżą Sarny, na płn. Morańce i Wulka
Rosnowska, na wsch, Bonów, na płd. Arła-
mowska Wola i Sokola (obie w pow. mości-
skim). Płn, część obszaru przepływa potok
Szczan i tworzy rozległe moczary, Do niego
płyną wody z całego obszaru za pośrednictwem
strug małych, płynących od płd. na płn.
W części płd. wznosi się jedno wzgórze do 263
m. Ku płn. opada obszar; w środku wznosi się
wzgórze Lubienie do 255 m. Zabudowania
wiejskie rozrzucone i tworzą następujące części
wsi: Hłuchów, Koniec, Lipnik, Na Błoniu |
Wola Lubieńska. Własn. więk. ma roli ornej
292, łąki ogr. 172, pastw. 48, lasu 491 mr.;
własn. mniej. roli ornej 1254, łąk i ogr. 290,
pastw. 427, lasu 34 mr, W r. 1880 było 1230
mk. w gminie, 16 na obsz. dwors. (obrz. gr.=
katol., z wyjątkiem 45 rzym.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Krakowcu; gr. katol. w miej-
scu, dek. jaworowski, dyec. przemyska. We
wsi jest cerkiew. Lu, Dz,

Lubienie, ob. Zubina i Lubień,
Lubieniec 1.) wś i folw., pow. włocławski,

gm. i par, Chodecz, o 10 w. od Kowala, 5 dm.,

19 mk, katol, Folw., ma 660 mr. gruntu, 110
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mer. lasu, 27 mr. nieuż.; włościanie, 11 osad,

mają 9 mr. gruntu. W 1877r. istniała tu fa-

bryka tasiemek. W 1827 r. 138 dm., 107 mk,
Do folw. należały wsie: Mycielno osad 4, zie-
mi mr. 64; Ruda Lubieniecka os. 24, ziemi mr.
106; Końce os. 3, ziemi mr, 143; Piotrowo os.
5, ziemi mr. 46. 2.) ., os. włośc., pow. lu-
belski, gm. Łuszczew, par. Mełgiew. W 1827
r. 4 dm., 28 mk. Por. Krzesimów. Br. Ch.

Lubieniec, niem. Wilkelmskof, tolw., pow.
szamotulski, ob. Duszniki.

_ Lubieniec, niem. Zubenz, wś, pow. lęborski
ziemi pomorskiej.

Lubieniec, ob. Zużenz (dok.).
Lnbieniec, dział górski, lesisty, i potok na

obszarze Sołotwiny, w pow. bohorodezańskim,
ob, Zubieniec, Br. G.

Lnbieniecka Ruda, wś, pow. włocławski,
gm. i par. Chodecz, 26 dm., 159 mk., 131 kat.,
28 ew., 104 mr. gruntu. ZAM:

Lubienieckie jezioro, niedaleko rz. Skrwy,
lewego dopływu Wisły.
„Lubieniek, wś, pow. gostyński, gm. Szcza-

win Kościelny, par. Trębki. Ma dm. 19, mk.
155, ziemi ornej żytniej mr. 250, łąk lądowych
sredniej dobroci mr. 60. W. W.

Lubieniszki, zaśc. pryw., pow. dzisieński,
© 64 w, od Dzisny, 2 okr. adm, 1 dm. 6 mk.
katol. (1866).

Lubienka, wś, pow. bialski, gm. Lubienka,
par. (grec, obrz.) Łomazy. Posiada urząd gmin-
ny, 48 dm., 385 mk., 1446 mr. obszaru.
W 1827 r. wś rząd. 43 dm., 342 mk. Gmina
L. graniczy z osadą Łomazy; ma 4148 mk.,
rozl. 17052 mr., sąd gm. okr. II w Łomazach
032 w., st. p. Biała o 177, w. W skład gm,
wchodzą Burwin, Dębów, Dziechciarka, Hulan-
ka, Huszcza, Jusaki, Kopytnik, Korczówka,
Korczewska Wólka, Koszoły A. i B., Lubien-
ka, Młyniec, Rogatka, Stasiówka, Studzianka
1 e.

ubieńk ść Piatk o] -Ma” część Piątkowej, pow. dobro

= Lubienka. Tak zowią także pot. Krzeczów-
ę (ob. t. TV,774). Br. G.
Lubieńka, znaczne wzgórze, pod 49? 46 45”

plne. sz. g.a 4092 38” wsch. dłg. F., na ob-
SZArzę gm. Piątkowej, w pow. dobromilskim,
na północ od wsi; tuż nad granicą z Połchową.
ółnocno-zachodnie zbocza, pokryte lasami,
akże Lubieńką zwanemi, opadają dość stromo
s Sanu, a południowo-wschodnie do rzeki Ja-
» orniką, uchodzącego pod Iskaniem do Sanu
a brzegu (ob.). Wody jego spływają
żto do Sanu, juź też do Jawornika. Na

się4 ęreberga mapie Galicyi (sekcya 19) zwie
a 0 wzgórze Łopienką, Wzniesienie 453 m.
pm,(szt.gen.). Br.
Lubienko, rzeczka, ob, Zubienko,
Lubieńko, ob. Lubień Mały.  
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Lubiennik, os. leśna, pow. opatowski, gm.

i par. Kunów, od Opatowa 25 w. Gruntu mr.

15, dom drew. 1, mk. 5.
Lubieńska Wola, ob. Wola Z.

Lubieński staw, w pow. gródeckim, w płn.

zach. stronie Lubienia Wielkiego. Tworzy go

Wereszyca, płynąca ze stawu Czerlańskiego

od pln. zach. na płd. wsch. Szerszy w stronie

płn. (przeszło kil.), zwęża się on cokolwiek ku

płd. Długość jego wynosi blisko 3 kil. Nad

brzegiem jego płn. wsch. leżą zabudowania

Małkowie, do brzegu płn.-zach. przypierają za-

budowania Czerlan, do brzegu płd.-zach. Po-

rzecza gródeckiego a do brzegu płd. wsch. Lu-

bienia Wielkiego. Wzdłuż brzegu płd. idzie go-

ściniec lwowsko-samborski, Lu. Dz.

- Lubierzyn, niem. Zubierszin, dok. Lubersyn,

rycer. dobra, pow. tucholski, pół mili od bite-

go traktu tucholsko-chojniekiego, 1'/, mili od

Tucholi. Obszaru liczy roli ornej hekt. 248,

łąk 7, pastw. 16, nieuż. 5, wody 20, ogółem

obszaru hekt. 292; bud. 19, dm. 5, katol. 59,

ew. 15. Parafia i szkoła Raciąż, poczta Silno

(Frankenhagen); dziedzic Franc. Antoni Ostrow-

ski. R. 1360 Winryk von Kniprode, mistrz

w. krzyżacki, wystawia pierwszy znany przy-

wilej dla tej wsi, podług którego nadaje dobra

Lubersyn na własność dziedziczną prawem

chełmińskiem wraz z jeziorem Dabey Wolfra-

mowi. Za to czynić nam będzie służbę wojen-

ną zbrojno na koniu, także zamki budować do-

pomoże i t. d. A że rola tam podła, zamiast

płużnego dawać nam będzie od włóki po 1 kor-

cu OWSa, a na uznanie panowania naszego 1

funt wosku i 5 denarów. Za polskich czasów

należała ta wieś do star. tucholskiego; lustr.

tegoż star. z r. 1570 zapisuje, jako L. posiada

Adam Żaliński, sędzia; osiadłych było włók 8,

ogrodn. 2. Ob. Odpisy Dregera w archiwum

w Peplinie, str. 105; Odpisy przywil. tuchol-

skich w Belnie, str. 39. Kś. F.

Lubieś, niem. Zeubusch, trzy wsie, pow.

brzeski na Szląsku: a) Z.-Mała, niem. Kl.-L.,

1284 r. Lubsch, ma kościół paraf. ewang.,

w którym, według Knie, odprawia się utrakwi-

styczne nabożeństwo. Tu należy osada leśna

Barutke. b) L.-Nowa, niem. Neu-L., mała ko-

lonia. ©) £.- Wielka, niem. Gr.-L., z podleśni-

ctwem książęcem zwanem Niwa, ma od 1717 r.
kościół paraf. katol., do 1840 dwujęzyczny,
później tylko niemiecki. Par. W. L. dek.

brzeskiego w r. 1869 liczyła: 748 katol., 6000

ew., 10 izr. F. 8.

Lubieska, strumyk, pow. krotoszyński, do-
pływ Lutyni po lewej, ma źródło na północ od

Jarocina; płynąc w kierunku północno-wscho-

dnim uchodzi do Lutyni niedaleko wsi Kąty;
długość cała wynosi około dwóch mil. M. St.

Lubiesza, wś, pow. sokołowski, gm. Ol-
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szew, par. Ceranów. Ma 12 dm., 126 mk.,|
385 mr. rozl. W 1827 r. 9 dm., 75 mk.

Lubieszów, ob. Zubiszewo.
Lubieszów al. Nowy Dolsk, mezko i dobra,

niegdyś w województwie brzeskiem, w pow.
pińskim, w dyec. łuckiej, teraz w pow. piń-
skim, do r. 1840 wdyec. mińskiej, odtąd w wi-
leńskiej, nad rzeką Strumieniem albo Stocho-
dem, przy gościńcu pocztowym, wiodącym
z Fińska na Wołyń, do Równego i Łucka,
z zarządem gminy lubieszowskiej, składającej
się z 18 starostw wiejskich, 29 wsi, 2350) wło-
ścian płci męskiej. Mko ma kościół popijarski
parafialny, liczący 882 katol., w dekan. piń-
skim; w podziemiach groby uczonych pijarów
i niektórych dygnitarzy okolicy; dwie cerkwie,
szkołę żydowską, pocztę, 240 domów, przeszło
2000 mieszk. obojga płci; mieści w sobie za-
rząd policyjny lubieszewski, szkółkę wiejską
i szpital gminny. Założenie miasta sięga koń-
ea XVII stulecia, bo przedtem mogła tu być
zaledwo drobna jakaś osada. W r. 1684 Jan
Karol, kniaź Dolski, marsz. w. litew., mający
rezydencye w Zabierzu i Dolsku, zaczął pierw-
szy zabudowywać mko i fundował klasztor
pijarów z kościołem, i temuż w r. 1698 nadał
fundusz, mianowicie: wsi Pniowno i Wólkę
Pniowską, z prawem wyderkafu za 90000 zło-
tych. Pijarowie utrzymywali tu szkołę, w któ-
rej pobierał naukę: Kościuszko Tadeusz, 20-
stający przez pięć lat w tem kolegium. Znako-
mitszymi pijarami, których wydał L., byli:
Jerzy Ciarpiński, Michał Frąckiewicz, Ber-
nard Syruć, Andrzej Puczyński, Maciej Tu-
kałło, Michał Charkiewicz, Ferdynand Śerafi-
nowicz, Aleksy Kotiużyński, Maciej Dogiel,
Kazimierz Narbutt, Stanisław Bonifacy Jun-
dziłł i dziś żyjący ostatni rektor, kś, Antoni
Moszyński, Wszystkie te nazwiska dawno
Już zapisała bibliografia narodowa i dzieje oj-
czystej nauki, więc w specyalnych źródłach
znajdzie czytelnik o nich wiadomości szczegó-
łowe. Dodajmy, że szkoła pijarska, założona
w r. 1698, została zamkniętą razem z kasatą
zakonu w r. 1834, zatem istniała lat 140,
roznosząc światło po kraju. Posiadała wybor-
ną bibliotekę, gabinet fizyczny, wszelkie po-
moce naukowe i konwikt dla ubogich uczniów,
a przytem była przy kościele dobrana orkie-
stra. Na miejscu pierwotnego drewnianego
kościoła pijarowie własnym kosztem wznieśli
wspaniałą świątynię z muru, którą w przecią-
gu lat 17 budowano; ostatecznie wykończona
w r. 1762, do dziś dnia jest prawdziwą ozdobą
tego zakątka Polesia, zwłaszcza, że ją we-
wnątrz upiększają piękne freski Łukasza Hii-
beta pijara (ob. Słown. Mal. Polsk, Rastaw,,
t. I, str. 199—202). Nadto w L. była cer-
kiew unicka i drugi kościół murowany z kla-
sztorem kapucynów, fundowany przez Jana 
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Czarneckiego, kaszt. bracławskiego, zniesiony
w 1832 r. Wiadomości szczegółowe o L. i ko-
legium pijarów podali: 1) Eustachy Tyszkie-
wicz (ob. Tekę Wileńską za rok 1857, zeszyt
LI, str. 200—268); 2) kś. Antoni Moszyński,
w tak zwanej Kronice lubieszewskiej, wyda-
nej w Krakowie nakładem akademii jagieloń-
skiej 1876 r., u nas w kraju mało znanej. Nad-
mienimy, iż w chwili, gdy to piszemy, wzmian-
kowany ex-rektor, kś. A. Moszyński, został
mianowany proboszczem lubieszowskim. Dobra
lubieszowskie, przechodząc przez ręce różnych
właścicieli, od r. 1858 są dziedzictwem rodziny
Czarneckich, mają obszaru 5325 mr.; gotowy
grosz z młynów, propinacyi, czynszów miej-
skich, cegielni i rybołówstwa wynosi do 3000
rs.;, grunta lekkie, łąk niezmierna obfitość;

miejscowość poleska, ale żyznai z PARY
dzeniem lepszych dróg, a może i kolei żelaznej,
dobrą przyszłość wróży właścicielom. Od gub.
miasta Mińska 325 wiorst, od powiatowego
Pińska 71 wiorst. Nadmienimy, że L. w po-
łowie jeszcze wieku XVIII należał do Dol-
skich i gdy po śmierci ostatniej z rodu Anny
z Dolskich ks. Wiśniowieckiej różne skoalizo-
wane familie z Dolskiemi, jak Mniszchów, Sa-
piehów, Ogińskich i inne rościły pretensye do
fortuny Dolskich, naznaczono lustracyjno-kom-
promisową komisyą i wtedy jej prezesem był
ów sławny Marcin Matuszewicz, autor zna-
nych pamiętników, w których o powyższem
wzmiankuje (ob. Pamiętniki, t. I str. 173).
Okrąg policyjny lubieszowski, w pow. pińskim,
mą biuro w L., obejmuje gminy: Zabczyńską,
Dubojską, Lubieszewską, Uhrynicką, Kuche-
ckowolską i Choińską, 205 wsi. 41. Jelski.

_ Lubieszowe, niem. Ziebischau, wś i dobra,
pow. kozielski, par. Stare Koźle; 37 bud., 58
dm., 471 mk. Folw. z attyn. Franzdorf ma
434 mr. rozl.; wś z młynem na rz. Odrze 57
osad, 662 mr. ziemi. Gleba bardzo nieuro-
dzajna. F. S.

Lubieszowo, jezioro we wsi Bolesław (wś
kościelna niedaleko Wisły). Wspomina o niem
Długosz, jako należącem do probostwa w Bo-
lesławiu (Dług. II, 433).
Lubieszowska Wóika, wś i dobra w pow.

pińskim, w gm. lubieszowskiej, przy gościńcu
wiodącym z Pińska do Równego i Łucka, nad
rzeką Stochodem; wieś ma cerkiew, osad 26,
grunta piaszczyste, łąk obfitość, rybołówstwo
znaczne, miejscowość odludna poleska; dobra,
dziedzictwo Korsaków, mają obszaru przeszło
2430 mr. Al. Jel,

Lubieszyn, niem. Gr. Lipschin, rycer. do-
bra i wś włośc., pow. kościerski, na bitym
trakcie kościersko-gdańsko-starogródzkim, nad
strugą Wietcisą. Do rycer. dóbr należy folw.
Lubieszynek i Nowe Hornikowy, do wsi przy-
łączone są wybud. Ellerbusch i Kalteborn; we
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Wsi jest gbur. 15, zagr. 5. Cały obszar L.
z przyległościami wynosi mr. 4317; katol. 318,

ew. 62, dm. 36. W miejscu znajduje się szko-
ła katol. i karczma; parafia Garczyn, poczta
Nowa Karczma. Odległość od Kościerzyny
23/, mili. Dobra ryc. L. osobno dla siebie li-
czą obszaru ornej roli hekt. 382, łąk 63, lasu

2.55, nieuż. 10, ogółem obszaru 459.57 hekt.;
r. 1880 dziedzie Julian Wolszlegier, obecnie
znów niemiec. R. 1789 posiadacz Ignacy Lni-
ski, wice-rejent. RE.
Lubieszynek, inaczej Halka, niem. Ktł.-

Lipschin, folw. do Lubieszyna, pow. kościerski,
opodal traktu bitego kościersko-zblewskiego.
R. 1789 dziedzic Ignacy Liski. Ks. F.
Lubieszyńska kolonia, niem. Zipschinko-

lonie, wieś włośc., powiat kościerski, przy
trakcie bitym kościersko-gdańskim, o 2.25 mil
od Kościerzyny. Obejmuje osady Nowa karcz-
ma i Parowa. Obszaru mr. 13837, gbur. 27,

zagr. 9, katol, 114, ew. 271, dm. 45. Parafia
arezyn, szkoła i poczta Nowa karczma.
Łubietowo, po niem. Ziiptow, wś w pów.

ęborskim, ziemi pomorskiej,
Łubiewko al. Zubiewo, niem. Lubiewken, WŚ,

Pow. lecki, na prusko-luterskich Mazurach,
przez ludność polską (jak sama nazwa wskazu-
Je) założona. O pierwszym jej początku nie
Wiądomo. R. 1663 książę Fryd. Wilhelm za-
twierdza byłemu plebanowi wileńskiemu Jano-
Wi Andrzejowi Jurskiemu, posiadłości przez
Przodków jego nabytewe wsi ziemiańskiej L.
l to 3 morgi i 10 mr. kupionych r. 1582, oraz
$wł. 19 mr. r. 1602 nabytych, nadając je
Prawem chełmińskiem. Ob. Kętrz., Ludność
polska w Prusiech, str. 488.
, Lubiewo 1.) wś włośc. parafialna, pow.
Świecki, blisko granicy pow. tucholskiega,
W okolicy lesistej, Obszaru liczy mr. 6988,
bud. 350, dm. 147, katol. 882, ew. 88. Kościół
katol, paraf. i szkoła w miejscu, poczta By-

sław, Jako okolica tutejsza od dawnych cza-
sów była zaludniona, świadczy stare cmenta-
tzysko pogańskie, w północnej stronie wioski
na lekkiej wyniosłości przy małem błotku
„ajdujące się na gruncie plebańskim. Przed
Ulkunastu laty natrafiono na groby skrzynko-

we, z których kilka popielnie wydobyto, przez

nieumiejętne jednak obejście się niebawem
Zmiszezono. Ob. G. Ossowski, Mapa archeol.
| zach., str. 36. Pierwotnie była ta wieś
„powa. Około r. 1344 Ludolf Kónig, mistrz

- krzyżacki, zapisał ją na własność arcyb.

Snieźn, Jarosławowi w zamian za dziesięciny,
Óre mu tenże biskup ' z dóbr swoich opuścił.

Arazem darował mu mistrz wielki dwie służ-
s, Wojenne z tej wsi, krzyżakom według. za-
zg dzonego zwyczaju przysługujące. Za to

5 owiązał poddanych wioski dó wypraw
zeciw najazdzeom i do: naprawiania grodu. 

Lub 413

Odtąd należała ta wieś do arcyb. gnieźn. aż do

czasów pruskiej okupacyi; wydawana była

gburom na czynsz, do klucza arcybiskupiego

w Kamieniu przyłączona. Pod r. 1570 zapi-

suje (nie wiadomo jakiem prawem) lustr. star,

tucholskiego: we wsi L. włók 40, z których

prob. posiada 2; 20 leżą pusto, 8 włók tego

dopiero roku obsadzono, 2 ma Andrzej Łuko-

cki, podstarości kamieński, zdawna osiadłych

10, karczmę także tego roku budowali. Roku

1729 arcyb. Teod. Potocki wystawia nowy

przywilej dla Jana i Gertrudy Dubielców na

sołectwo w Lubiewie prawem wieczystem.

Prawa i obowiązki te same mieli, jak i mm

sołtysi w kamieńskim kluczu. Mianowicie

zobowiązani byli 3 podwód dostarczyć pod

zboże do Gdańska w stosownym czasie i przy

dobrej drodze; także powinni pilnie uważać,

aby dorośli uczęszczali w niedzielę i święta do

kościoła pod zagrożeniem kary, którą ssta ka-

mieński albo komisarz arcybiskupi wyznaczał.

Za to mógł sołtys trzymać owczarka i chować

100 owiec. Następować po ojeu miał zawsze

najstarszy syn, a gdyby nie było synów, cór-

ka. Ob. X. Kujot o majątkach biskupich na

Pomorzu w II Roczn. tow. nauk. w Toruniu,

str. 71 i t. d. Sumaryusz prow. król. ręk.

w Peplinie, str. 13. Po okupacyi pruskiej r.

1772 zabrał rząd pruski wieś tę biskupom i

wydał ją później na własność prywatną o0sa-

dnikom. Parafia L. w dekan. świeckim liczy

dusz 2600; kościół tyt. św. Mikołaja, patrona-

tu kiedyś arcyb. gnieźn., nie wiadomo kiedy

założony, obecny r. 1841 nowo pobudowany;

jest. poświęcony tego samego roku d. 24 list.

Szpitala przy nim nie masz; bractwo istnieje

św. Jana Nepom. od r. 1817 i trzeźw. od roku

1852: Prob. Jan Reymann. Wsie paraf.: Lu-

biewo, Sucha, Koźlinki, Lubowo, Klłonowo,

Trutnowo, Briiekenau, Zamrza imłyn. Szkoły

katol.: w Lubiewie dz. katol. 186, w Suchy
115, w Klonowie 80; 28 dz. katol. odwiedza
ew. szkołę w Lubowie, którym nauczyciel z L.

nauki religii udziela. Ob. Szemat. dyec. cheł-

mińskiej z r. 1867, str. 246. 2.) ., niem.

Lubjewen, wś, pow. ządzborski, st. poczt. Mi-

kołajki, ma obszaru 1407 mr.; w r. 1857 mk.

40. 3.) L., ob. Zubiewko. 4.) Ł. (dok.), ob.
Lublewo. | KS. P..

Łubij,niem. Zoebau, miasto na saskich gór-
nych Łużycach, w pow. budyszyńskim, nad
rz. Lubiatą (Loebauer Wasser); u stóp góry

Lubijskiej (Loebauer Berg), 1371 stóp wyso-

kiej. Ma przeszło 5000 mk., trzy kościoły pa=

raf. ewang., szkołę miejską, źródło wody mine-

ralnej, przemysł b. rozwinięty. Jest też tu

st. dr. żel. Wrocław-Drezno, o 188 kil. od
Wrocławia; stąd rozchodzą się też drogi do

Zittau i Bodenbachu. Ku Dreźnie pierwszą

stacyą za L. jest Budyszyn. F, $,
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Lubijów, zabudowania gospodarskie na ob-
szarze dworskim Wasylów, pow. Rawa Ruska,

Lubiki, Z4dżki (por. Kamionna), niem. Zubi-
cki, wś włośc., pow. starogrodzki, o pół mili od
bitego traktu starcgrodzko-chojnickiego, o 4
mile od Starogrodu, w okolicy lesistej, w po-
bliżu stacyi kol. żel. Czarnawoda. Obszaru
wraz z os. Kamionną mr. 1801, gbur. 15, zagr.
7, katol. 235, dm. 29; szkoła katol., urządzona
głównie staraniem dyecezyalnego towarzystwa
św. Wojciecha i Bonifacego, Parafia Zblewo,
poczta Frankifeld. Kś. F.

Lubikorz, dok. Zubecors, nazywała się kie-
dyś osada na pograniczu ziemi świeckiej a wiel--
kopolskiej; r. 1349 stanowiła granicę Pomorza
zabranego przez krzyżaków a Polski. Była to
mała tylko zapewne wioszezyna, najprawdo-
podobniej folw., i należała do prob. w Siero-
cku. Odnośny ustęp w opisie granie brzmi
Jak następ.: od granicy wsi Łowina do grani-
cy Brzeźna, do Sierocka, Jasieńca, Dębogóry,
wtedy pustej, która klasztorowi . byszowskie-
mu należy, do granie wsi Lubecors, proboszczo-
wi w Sierocku należącej; stąd dalej do wsi Su-
cha. Wieś L. oddawna nie istnieje. Chyba
jezioro, także zw. Lubikorz al. Lubchora, nad
którem leżała, osadę tę jeszcze przypomina.

- Ob. Wegner, Gresch. des Kreises Schwetz (Ein
pommer, Herzogthum i t. d.), str. 22. Poró-
wnaj także artyk. Lubchora. Ks. F.
Lubików, wś, pow. gostyński, gm. Kierno-

zia, par. Luszyn. Ma dm. 35, mk. 369 katol.,
zajmują gruntu żytniego mr. 588, łąk około
mr. 30. Mieszkańcy drobna szlachta. W. W.
Lubikowe (dok.), ob. Zubkowo.
Lubikowicze, wś, pow. rówieński, gm. L.,

okr. polie. dąbrowicki, o 9 w. od Dąbrowicy.

Lubikowo, niem. Ziebuch 1.) wś, pow. mię-
dzychodzki, 27 dm., 244 mk., 119 ew., 125 ka-
tol., 58 amalf. Poczta, tel. i gośc. w Przy-
toczni o 2 kil.; st. kol. żel. w Landsbergu nad
Wartą o 33 kil. 2.) L., dom., 6141 mr. rozl.;
5 miejsc.: a) L., dom.; folwarki: b) Amalienhof;
e) Emilienhof; d) Helenenhof; e) Piskorowo; 12
dm., 247 mieszk., 55 ewang., 192 katol., 84
analf. M. St.
Lubim, miasto w gub. jarosławskiej, 754 w.

od Petersburga a 96 od Jarosławia odległe;
2982 mk., st. poczt.
Lubimowo, 0s., pow. sejneński, gm. Kra-

snowo, par. Puńsk; odl. 14 w. od Sejn, ma 1
dm., 7 mk.

Lubin, wś i folw., nad jez. Kikoł, pow. li-
pnowski, gm. Kikoł, par. Wola, odl. o 12 w.
od Lipna, ma 25 dm., 276 mk., 1025 mr. grun-
tu, 42 nieuż., w tem 918 mr. ziemi folwarcznej.
Wiatrak i karczma. W 1827 r. było tu 14
dm., 157 mk. Według Tow. Kred. Ziems. do-
bra L. (z wsiami L., Lubinek i Szczekarzewo),
rozległe mr. 1225: grunta orne i ogr. mr. 604,  
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łąk mr. 181, lasu mr. 320, pastw. i zarośli mr.
52, nieuż. i place mr. 66. Wś L. osad 52,
z grun. mr. 281; wś Lubinek os. 19, z gruntem
mr. 273; wś Szczekarzewo os. 20, z grun.
mr. 185. R. 1329 Wład. książę łęczycki (bra-
tanek Lokietka) ustępuje Pawłowi podkomo-
rzemu łęczyckiemu wś L., oraz Dąbrówkę,
Wolę, Murzynowo z przyległościami i lasami,
pozwalając mu rządzić się prawem chełmiń-
skiem. Br. Ch.

Lubiń, ob. Zubień,
Lubin (niem.), ob. Zubień.
Lubin 1.) folw., pow. ihumeński, okr. polie.

puchowicki, o milę na płn.-zach. od mka Bło-
nia iod stacyi Maryi-Góra libawsko-romeń-
skie) drogi żelaznej, w parafii katolickiej błoń-
skiej, własność uprzednio Pelikszów a teraz
przez wiano Hrehorowiczów, ma obszaru 2373
mr., w glebie dobrej, lasu dostatek, łąk obfitość,
gospodarstwo porządne. 2.) Ł., wś i folw.,
pow. piński, gm. moroczańska, nad rzeką Wie-
siełuchą; wś ma osad 10; folwark, własność
Jancewiczów, ma obszaru 318 mr.; miejsco-
wość nizinna, odludna, poleska. 3.) Ł., wś,
pow. piński, 2 okr. polic., mk. 26, ziemi 1376
dz., własność Andrzejkowicza. Al. Jel.
Lubiń |.) wś, dom. i gm., pow. kościański;

dom. ma 2 miejsc.: a) L. dom.; b) Zmysłowo,
folw.; 8178 mr. rozl. W r. 1880 było 670
mk.; w roku zaś 1871: 54 dm., 544 mk., 70
ew., 4/4 katol.*126 analf. Kościół paraf. ka-
tol. należy do dekan. śremskiego; protestancki
do dyecezyi leszczyńskiej. Szkoły elementarne
katolicka i protestancka. Poczta i gośc. na
miejscu, tel. w Krzywiniu (Kriewen) 0 5 kil.;
st. kol. żel. w Kościanie (Kosten) o 23 kil.
Dzisiejszy kościół protestancki jest to dawna
fara, którą rząd w pierwszej połowie wieku b.
zabrał, pozostawiając kościołowi katolickiemu
na nabożeństwo parafialne dawny klasztor be-
nedyktyński. Fara i klasztor należą do naj-
starożytniejszych świątyń kraju naszego. Po-
dług tradycyi fundatorem fary miał być Piotr
Dunin. Łukaszewicz zaś, z którego szczegóły
o lubińskich kościołach czerpiemy, dowodzi, że
fara jest dziełem opatów lubińskich; w dawnem
archiwum księży benedyktynów lubińskich
o fundacyi Piotra Dunina bowiem żadnej
wzmianki nie masz, chociaż dokumenta zaczy-
nały się od końcu XII wieku, zatem prawie
spółcześnie z Piotrem Duninem. Długosz tak-
że w spisie kościołów przez Dunina wystawio-
nych o lubińskim nie wspomina. Niezawodnie
opaci lubińscy wystawić go kazali i zapewne
Już istniał w XIII wieku. Najdawniejsze pi-
śmienne wiadomości o nim pochodzą jednakże
z XV wieku. Jeden dokument znajduje się
w archiwum kapitulnem poznańskiem z r. 1414.
Dokumentem tym opat lubiński zobowiązał się
przed sądem polubownym Pełki kantora, Mi-
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kołaja Górki kanclerza, Janusza ze Słomowa
1 Bartłomieja Pinconis, kanoników poznańskich,
dawać plebanowi w L. 6 bochenków chleba
l ćwierć piwa, i dozwolił mu wolnego porębu
w borach klasztornych na zawsze. Drugi do-
kument z r. 1445, należący do dawnego archi-
wum księży benedyktynów lubińskich, zawiera
sprawę pomiędzy ówczesnym opatem lubińskim
a plebanem miejscowym, która się umarza do-
browolną ugodą. Fara lubińska była do XV
lub XVI wieku z drzewa. W tym dopiero
czasie stanął gmach murowany; w r. 1556 Pa-
weł Chojnacki, ówczesny opat, powiększył ko-.
Ściół nowem przybudowaniem, także murowa-
nem. Pomimo starożytności kościół zawierał
mało dawnych pomników. Łukaszewicz wy-
mienia cztery popiersia mężczyzn, na blasze

tynowej malowane, z których trzy z napisami
łacińskiemi, jedno bez napisu, opatrzone tylko
trzema herbami; przy dwóch są początkowe li-
tery: P.O., D. K.; przy trzecim zaś: A.O. i
D. K. Z napisów popiersi trzech pozostałych
Widzimy, że umieszczono je ku pamięci Olendz-
kich de Krzymosze, z których jeden umarł r.
1648, drugi r. 1660; trzeciemu, wojownikowi
z pod Chocima, umieściła małżonka popiersie
r. 1687. Na drzwiach do sklepu czyli grobów,
z ramami dębowemi, czytamy jeszcze napis:
Andreas Olendzki signavit monumentum fra-
traum A. D. 1675. Maii 31. Starszym jeszcze
od fary był kościół i klasztor księży benedy-
ctynów. Obszerną wiadomość o tym kościele
umieścił ostatni przeor lubiński, ks. Szulcze-
wski, w Archiwum teologicznem, które przed
laty kilkudziesięciu wychedziło w Poznaniu.
Benedyktynów sprowadził podług świadectwa
Szezygielskiego w r. 1176 z Kluniaku (Olugny)
we Francyi Michał hrabia (comes) na Górze
Skarbek, nadał im własne dobra Lubin i ko-
Ściół wraz z klasztorem wystawił na wynio-
słem wzgórzu, panującem nad całą okolicą.

ciągu sześciowiekowego istnienia klasztor
nabył następujące dobra: Lubin, Cichowo, Mo-
Sciszki, Bieżeń, Łagowo, Dalewo, Wyrzekę,
Nowydwor, Gierlachowo, Szczodrochowo, Jer-
tę, Łuszkowo, SŚwienciec, Wławie, Garby,
órkę Duchowną, Targowisko, Stankowo, Zbę-

Gl); miasteczka: Krzywiń, i Swięciechowę,
Stężycę, Ossowią, Żelazno, Wieszkowo, Kosso-
wo, Wonieść, Gniewowo. Prawie na wszyst-

tle te posiadłości archiwum klasztorne miało
owody nabycia ich prawnego. Do najda-

Mniejszych się liczy przywilej Przemysława I,
A wielkopolskiego z r. 1246, na wieś Ci-

c” przysądzający ją klasztorowi przeciw
szczeniom do niej prawa jakichś Gryskona i

: rystyna; z tegoż roku jest przywilej Prze-
nysława I na Mościszki; na Krzywiń był
a pale Przemysława I z r. 1257; na Swię-

owę akt darowizny z r.1277/ przez Przemy- 
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sława II, ks. wielkopolskiego; na wś Wieszko-

wo przywilej tegoż Przemysława z r. 1281 it.

d. Prócz dokumentów nabycia posiadał jesz-

cze klasztor wielki zapas przywilejów, nada-

nych przez ks. wielkopolskich, mazowieckich,

królów polskich, papieżyi biskupów poznańs.

Najdawniejszy tego rodzaju dokument był z r.

1181 Władysława Odonicza, którym książę

ten uwolnił dobra lubińskie klasztorne od wszel-

kich ówczesnych ciężarów krajowych, jako to:

„stróże, podworowe, powozowe, podimne, pod-

wodowe, naraz i przewód”. Archiwum jednak-

że nie posiadało oryginału, lecz potwierdzenie

przez wnuka księcia Bolesława z r. 1258, któ-

re Łukaszewicz uważa niestety za podrobione.

Wymienione powyżej dobra posiadali opaci

lubińscy do r. 1797. Prócz nich własnością ich

było jeszcze miasto Jeżów i kilka wsi w wcje-

wództwie rawskiem, nadanych przez Konrada

i Ziemowita książat mazowieckich. Kazimierz

Sprawiedliwy i Przemysław, ks. wielkopol., by-

li największymi dobrodziejami klasztoru. Prze-

mysław nadał r. 1295 opatom władzę sądowni-

czą w sprawach cywilnych i kryminalnych.
Pomiędzy opatami wielu było ludzi uczonych,
około kraju zasłużonych, wielu wysokie pia-
stujących urzędy. Ksiądz Krzywiński, jeden
z członków zgromadzenia, pisał kronikę kla-

sztorną, którą do r. 1630 doprowadził i z któ-

rej się pokazuje, że pierwszy opat polak był

wybrany dopiero r. 1190. Z tego zgromadze-

nia wyszli: Mikołaj Wilczyński, słynny ka-

znodzieja; łukasz Kościelski, bisk. poznański;

Stefan Lipski, sekretarz Władysława IV i

Stefan Piasecki, arcyb. lwowski, krewny króla

Jana III. W kościele w L. spoczywają zwłoki

bogobojnego Bernarda z Wąbrzeżna, którego

żywot opisał i wydał 1881 r. kś. Chwalisze-

wski. Kosztem klasztoru utrzymywano pewną
liczbę młodzieży na akademii w Krakowie.
Mimo rozległych dóbr, kościół lubiński był aż

do XV w. drewniany, W księdze przywilejów

katedry pcznańskiej jest wzmianka, że opat

Mikołaj r. 1414 wzniósł kościół klasztorny

w L. z palonej cegły. Opat Stefan wybudował
r. 1444 także z palonej cegły przednią część

kościoła, to jest presbiteryum, zakrystyą i nad

tą kaplicę ś. Stanisława, Mikołaj, kiskup Mol-
dawy, sufragan poznański, poświęcił ten ko-
ściół r. 1462. W połowie XVI w. opat Miko-

taj na Wyleżynie Wyleżyński, podniósł kościoł

znacznie w górę i na nowo dachówką przykryć

kazał. Najtrwalszą część kościoła wystawił

Wołłowicz, biskup wileński i opat lubiński, na
początku XVII wieku, Władysław IV kazał

(swoim kosztem wymurować wieżę kościoła,

WXVIII w. Antoni Rozdrażewski, h. Doliwa,

opat, i przeor Floryan Balicki przybudowali

do kościoła kaplicę $, Benedykta. Klasztor,
który także pierwotnie był z drzewa, równo-
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cześnie z kościołem zapewne stanął z palonej
cegły. Kształt, jaki obeenie ma, otrzymał od
przeora ks, Floryana Balickiego, zmarłego r.
17/8. Posiadał niegdyś bogatą i starannie
utrzymaną bibliotekę, umieszczoną w trzech
salach. Biblioteka ta uległa zniszczeniu w czę-
ści przez Szwedów, uszezuploną została nastę-
pnie przez Załuskich, a za czasów księstwa
warszawskiego z licznych swych rękopisów
obrana, zawierała jednakże do końca istnienia
zakonu dobór ważnych dzieł teologicznych. Po
rozwiązaniu zakonu zabrano ja w znacznej czę-
ści w wieku bieżącym do rejencyi poznańskiej.
W. kościele klasztornym znajdują się nagrobki
następujących opatów, Z ciosowego kamienia
opatrzone łacińskiemi napisami, wyobrażające
kapłanów w ornacie i infule: Pawła Chojnac-
kiego z r. 1570, Stanisława Chrzczonowskiego
zr. 1585, Stanisława Kiszarskiego z r. 1604,
Jana Trach Gnińskiego, sufragana z r. 1626.
Najważniejszym jest wspomniony nagrobek
blisko chóru umieszczony, błogosławionego
Bernarda z Wąbrzeżna, zmarłego r. 1603. Mię-
dzy ludem utrzymuje się legenda, że za sprawą
tego błogosławionego wyschła w Grodzisku
studnia cudownie obfitą napełniła się wodą,
od którego to czasu piwo grodziskie słynąć
zaczęło; że przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy
Grodziska corok z procesyą do L. chodzili i
tam na grobie błogosławionego Bernarda skła-
dali w ofierze beczkę swego piwa. Łukasze-
wicz zaś dowodzi, że sławne niegdyś piwa
grodziskie i lwoweckie mieszkańcy tych mia-
steczek zawdzięczają Janowi Wolanowi, który,
będąc zarządcą dóbr Ostrorogów, do których
w XVI w. Lwówek i Grodzisk należały, zało-
żył tu browary, do których piwowarów z za-
granicy, zapewne z Czech, sprowadził. Iiwo-
weckie browary z czasem upadły, grodziszcza-
nie zaś, mędrsi, nie zatracili nigdy sposobu
warzenia dobrego piwa, podanego im przez
Wolana. Zachowany także jeszcze jest nagro-
bek osoby świeckiej, wyobrażający rycerza
w zbroi, z kamienia ciosowego, znapisem pol-
skim i łacińskim; jest to nagrobek Adama Bie-
lewskiego, zmarłego r. 1602. Na jednej z we
wnętrznych ścian klasztoru nareszcie znajduje
się kamień marmurowy z łacińskim napisem,
z którego wypływa, że Eustachy Wołłowicz,
biskup wileński i opat lubiński, kościół lubiń-
ski z gruntu przebudował r. 1618. Napróżno
szukano w kościele lubińskim nagrobku Wła-
dysława Laskonogiego, księcia wielkopolskiego,
syna Mieczysława Starego, zmarłego r. 1228
w Srodzie i pochowanego w L.; nie masz w ko-
ściele klasztornym żadnęgo śladu. Na końcu
XVI w. istniała w L. szkoła muzyki. Dyrektor
Lambert, francuz, powołany: został na dwór do
Dymitra cara, męża Maryny Mniszchównej, i
tamże w czasie rzezi zginął. Aryanie mieli  
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w L, drukarnię, która w r. 1655 upadła, Kla-
sztor w ciągu istnienia doznawał także dość czę-
sto klęsk wojennych i łupiestw. I tak w roz-
ruchach wielkopolskich r. 1382; w r. zaś 1474
w czasie napadu na Wielkopolskę Jana księcia
Zegania (Saganu) wiele wsi klasztornych złu-
piono i spalono, a klasztor sam był przez długi
czas opuszczony; zakonnicy się rozproszyli.
Podczas 30-letniej wojny r. 1627 wpadł do
L. ze Szląska jenerał szwedzki Bondis i kla-
sztor ze wszystkich bogactw kościelnych i in-
nych zabytków obdarł, Również ucierpiał od
Szwedów r. 1655 i nakoniec podczas siedmio-
letniej wojny. Pod wsią Lubiniem odkryto
cmentarzysko pogańskie, w którem znajdowa-
ły się urny i brązowy naramiennik, złożone
w zbiorach Towarz. Przyjaciół Nauk Poznań-
skiego. 2.) ., wś i dom., pow. mogilnicki;
dom. ma 819 mr. rozl.; 25 dm., 244 mk.; 37
ewang., 207 katol.; 87 analf. Poczta, tel. i st.
kol. żel. w Trzemesznie (Tremessen) o 5 kil.
Dom. było własnością Bolesława Mlickiego,
w r. 1881 sprzedane Niemcowi za 165000 mrk.
8.) L. Wielki, niem. Gross-Lubin, nad strumy-
kiem płynącym do Lutyni, wś, pow. pleszew-
ski; 22 dm., 210 mk.; 53 ewang., 157 katol.;
84 analf, Poczta najbliższa w Robakowie, st.
kol. żel. w Kotlinie o 15 kil. 4.) Ł. Wiełki,
dom. tamże, 1567 mr. rozl., 9 dm., 135 mk.;
14 ewang., 121 katol.; 57 analf. Dzierżawcą
jest Edmund Cichorzewski. 5.) Ł. Mały, niem.
Klein-Lubin, nad strumykiem płynącym do
Lutyni, wś, pów. pleszewski, 19 dm., 146 mk.;
l ewang., 145 katol.; 36 analf. Poczta naj-
bliższa w Sierszewie (Breitenfeld), st. kol. żel.
i tel. w Kotlinie o 10 kil. W okolicy bliżej
Zerkowa odkryto szaniec szwedzki. 6.) Ł.,
Mały, dom., tamże, ma z Suchą 5386 mr. rozl.,
16 dm., 289 mk.; 54 ewang., 185 katol.; 92
analf. 7.) IŁ. Wzelki, niem. Gross-Lubs, wś i
gm., pow. czarnkowski; w r. 1800: 565 mk.,
w r. zaś 1871: 68 dm., 540 mk.; 513 ewang.,
20 katol., 7 żyd.; 74 analf. Poczta najbliższa,
tel. i st. kol. żel. w Krzyżu (Kreuz) 07 kil.
8.) IL. Mały, niem. Klein Tubs, wś i gm.; 42
dm., 544 mk.; 34] ewang., 3 katol.; 53 analf.
Poczta, tel. i st. kol. żel. w Krzyżu (Kreuz)
o 9 kil. M. St.

Lubiń, według Lompy Bukowa, niem. Zue-
ben, m. pow. na Śląsku, okr. reg. lignicki, nad
strugą Kaltenbach, o 20 kil. na płd.-wsch. od
Lignicy, ma 5000 mk., fabryki sukna i słyn-
nych biszkoptów, 4 jarmarki, zamek na grun-
tach przyległej wsi Malmitz z r. 1170, kościół
paraf. katol. (styl ostrołukowy) i ewangelicki.
Powiat lubiński obejmuje 33216 mk. na 11.85
miląch kwadr. rozl., głównie ewang., glebe
ma piaszczystą, torfiastą. W nielicznych hu-
tach wyrabiają z rudy łąkowej żelazo. Główne
osady: L., Kotzenau, Barschau i Kaltwasser.
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Lubin, niem. Zuebben, m. pów. w Branden-
burgii, w okr. reg. frankfurckim, 5500 mk. To
miasto nazywane też inaczej Zdbin, leży nad
Szprewją w zniemczonej części dolnych Łużyc.
W końeu XVIII w. w okolicy mówiono jeszcze
bardzo wiele po serbsku. R. 1791 pastor Zu-
chold w SŚlopiszczach musiał się uczyć po serb-
sku, ażeby miewać kazania dla ludu zrozumia-
łe. Około r. 1840 już tylko słabe szczątki
narodowości serbskiej istniały w okolicznych
wsiach, jak Lubolce, Kruszwica, Slopiszeze.

Lubin, jez. w stronie południowej pow. piń-
skiego, ku granicy gubernii wołyńskiej, o 3 w.
na płd. od wsi Borowe, w miejscowości bdgni-
stej i całkiem samotnej, ma około 20) mr.
Lubin, niem. Tkronberg albo Drohmlerg,

szczyt w paśmie gór łużyckich na południe od
Budyszyna. Na wierzchołku, według podania
ludowego, pogrzebiono ciała siedmiu królów
serbskich. ArdzP.
Lubina al. Zubienia, niem. Sacken, kol.,

pow. opolski, par. Pokój i Stare Szalkowice,
6 milę od Kup, założona przez husytów za Fry-
deryka W.; 65 bud., 66 dm., 648 mk. (w tem
tylko 53 katol.), 64 osad, 900 mr. ziemi, 12
tkaczów. PF. S.
. Lubina, rz., ob. Karpaty, t. III, str. 857
1 875,

Lubińce, wś w pobliżu Wiśniowca, pod
ttórą Dwernicki przeszedł do Galicyi w roku
1831 d. 24 kwietnia.
_Lubinehien al. Zubinochlen (niem.), wś, pow.

piłkalski, st. p. Lasdehnen.
_Lubinek, wś nad jez., pow. lipnowski, gm.
Kikoł, par. Wola, odl. o 13 w. od Lipna, ma
ewang. dom modlitwy, 14 dm., 79 mk., 262
mr. gruntu.
p pow. pleszewski, inaczej Lubin

Labiniec lub Zubieniec, niem. Wilhelmshof,
olw., pow. szamotulski; 1 dm., 23 mk.; należy
do królewszczyzny Dusznik, niem. Kaisershof.
Lubinka al. Zubinka, wś, pow. tarnowski,

W lesistej i pagórkowatej okolicy, 321 m. npm.
Między Dunajcem a Białą, należy do parafii
tzym. katol. w Jodłówce i ma 340 mk. rzym.-
atol. Do okoła otaczają wś jodłowe lasy na

Pagórkach wznoszących się od 391 do 506 m.
bezwzględnej wysokości. Pos. więk. (Strzałko-
Wski i Dąbski) ma obszaru 115 roli i 403 mr.
asu; mniejsza 265 roli i 34 mr. lasu. L. gra-
uiczy ną wsch. z Rychwałdem, na płn. z Ple-
SWą a na zach. z Janowicami. Mac.
, Lubinka, rzeczka, wytryska ze żródeł le-
ych z pod góry Wału (526 m.), w południo-
ai, „Stronie wsi Rychwałdu, w pow. tarno-
skim, płynie zrazu na północny zach., potem

"a południowy zach. przez wś L., a w końcu
»anowicach zwraca się na płn., uchodząc we

SI Zabełeczu do Dunajca z prawego brzegu.

Słownik geograficzny, Tom V. — Zeszyt 54.
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W Janowicach przyjmuje z lewego brzegu zna-
czny strumień bezimienny, wypływający u
południowych stóp góry Wału w Bukowym
lesie. Źródła leżą na wys. 400 m., ujście 207
m. npm. Długość biegu 8 kil. Br. Q.

Lubinki, pow. rypiński, ob. Zubżanki,
Lubińko, ob. Zubień Mały.
Lubinkowskie, jez. na płn. od wsi Lubinek,

w dobrach Kikoł, w pow. lipnowskim. Ma ob-
szaru 16 mr., dwie strugi łączą je z jez. Zaje-
zierskiem, przy wsi Zajezierze, i jez. Sikorzem.

Lubinowicze, folw. w pow. pińskim, wła-
sność Maciejewskich, ma obszaru 384 mr.
Lubibowo, folw. szlach., pow. dzisieński,

3 okr. adm., o 46 w. od Dzisny, 1 dm., 10 mk.
(1866).

Lubińsk, według Kętrzyńskiego wś w pow.
tucholskim. Nie wymieniają jej nowsze sko-
rowidze.
Lubiński wierch, ob. Karpaty, t. LLL, 857.
Lubiny 1.) wś, pow. kolski, gm. Budzisław

Kolski, par. Osiek Wielki, odl. 5 w. od Koła.
Ma 7 dm., 68 mk. Leży obok góry bez nazwy.
2.) L., kol., pow. koniński, gm. Dąbroszyn,
par. Zbiersk; leży na płd. o w. 24 od Konina,
od szosy kaliskiej w. 1, ma powierzchni 353
mr., ludności mięszanej polsko-niemieckiej 322,
grunt szczerkowaty. J. Chor.
Lubionka, niem. Zubionke, kol., pow. szu-

biński, 5 dm., 39 mk.; należy do gminy i wsi
Kobylarnia.

Lubionka, ob. Zubianka.
Lubisco (dok.), ob. Zubiszewo.
Lubiska, wś włośc. nad rz. Rewicą, pow.

piotrkowski, gm. Popień, par. Jeżów. Ma 17
dm., 149 mk., 242 mr. obszaru.

Lubisz, por. Jasudańce.
Lubiszcze, wś w pow. bielskim, gub. gro-

dzień., przy drodze z Brańska do Drohiczyna.
Lubiszczyce, najludniejsza wś w pow. sło-

nimskim, okr. pol. kosowski, gm. L., o Ż0 w.
od Kosowa, o 44 od Słonima, 118 dm., 1076
mk., nad rz. Issą.

Lubiszewice, kol. i trzy osady, pow. turec-
ki, gm, i par. Niemysłów (Łaski, Lib. ben., I,
398); odl. od Turku w. 281/,; kol. dm. 20, mk.
184; 3 osady dm. 38, mk. 18. W 1827 r. 21
dm., 167 mk.
Lubiszewo 1.) al. Zabiszewo, niem. Lieb-

schau, dok. Liubessov, Liubessew, Tubeschow, Lu-
besewo, Lubesow, Trubessowo, Lubesvo, Lubisseu,
Lubisco, Lubisow, Tubissow, Tubissowo, Lubsow,
włośc. wś kościelna, pow. starogrodzki, na bi-
tym trakcie skarszewsko-tczewskim, 1 milę od

Tezewa, w okolicy górzystej, nad jez. Lubisze-
wskiem; z pod L. rz. Motława bierze swój po-
czątek. Obszaru obejmuje mr. 2160; gbur. 5,
zagrod. 16, katol. 513, ewang. 388, żyd. 8; dm.

34. Parafia i szkoła w miejscu, poczta i stacya
kol. żel. Tezew. Odległość od Starogrodu 2*/,

a
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mili. L., w okolicy z natury obronnej, na wzgó-
rzu lewego brzegu Wisły, należy do najstar-
szych osad Pomorza, miało oddawna gród wa-
rowny książąt pomorskich. Kościół także od
niepamiętnych czasów tu istniał; prebendę przy
nim z dwoma kapelanami ufundował w drugiej
połowie XII w. książę Grzymysław; biskup
kujawski Stefan, konsekrując nowo wtedy za-
pewne wzniesiony (dotąd stojący) kościół, na-
dał mu tytuł św. Trójcy i dziesięcinami swemi
ze wsi Thescov i Beale (Turza i Bałdowo ?) ob-
darzył. Pierwszy znany proboszcz Wilhelm
zachodzi tu. r. 1198. Tegoż r. 1198 Grzymy-
sław, jeden (jak się nazywa) z książąt pomor-
skich, zapisuje joanitom kościół w L., na cześć
św. Trójcy konsekrowany, wraz z prebendą

przez siebie założoną dla dwóch kapelanów
z dziesięcinami ze wsi Lubiszewa, Thescov i

Beale, które nadał biskup Stefan, kiedy kościół
konsekrował. Na książęcym zamku lubisze-
wskim zachodzą jako dygnitarze i urzędnicy:

- kasztelan (r. 1248 Varesous, 1253 Domaslaus),
cześnik, podczaszy, stolnik, podkomorzy i woj-
ski. R. 1229 książę Sambor II obrał na zamku
tutejszym stałą rezydencyą swoją i dla tego
księciem lubiszewskim, princeps de Liubesow,
nazywał się; tak i Mestwin II tytułuje się
później księciem lubiszewskim. R. 1232 pojął
Sambor księżniczkę Matyldę za żonę, córkę

Henryka II, księcia meklemburskiego. R. 1238
papież Grzegorz IX potwierdza nadanie joani-
tom L. Z przyczyny, że położenie zamku tu-
tejszego nie było dogodne, przeniósł stąd ks.
Sambor w r. 1248 rezydencyą do pobliskiego
Tczewa, gdzie nowy zamek sobie wystawił i
miasto założył. Opróżniony teraz gród książę-
cy lubiszewski, zdaje się, że joanici zajęli, któ-
rzy przy nim osobną komturyą z pewnym za-
stępem rycerzy i duchownych urządzili. Na
cmentarzu przy kościele posiadali także własną
kaplicę, w której nabożeństwo swoje regułą
przepisane odprawiali. R. 1288 Mestwin II
pozwala joanitom utrzymywać targi w L. na
odpust św. Trójcy i św. Jana. Pod on czas
joanici już konwent swój mieli w L., książę
bowiem zowie ich wyraźnie: fratres ordinis s,
Joannis Bapt. in L. R. 1289 tenże Mestwin
pozwala joanitom w L. założyć młyn na rzece
Spęgawie, której brzeg prawy im darowuje aż
do Sliwna. Tego samego r. 1289 Jam, komtur
joanitów w L., ma proces z bisk. kujawskim
o pewne dziesięciny z pobliskich wiosek, które
w r. 1290 przyznano biskupowi. R. 1305 za-
chodzi Jam, komtur lubiszewski. R. 1358 Hen-
ricus de Wartenburg (Starogród), rycerz, za-

pisał kaplicy joanitów w L. na lepsze uposa-
żenie 4 włóki i wolne rybołóstwo w rzeczce
Spęgawie. R. 1359 Piotr, komtur lubiszewski,
wspominany. R. 1378 wykupili krzyżacy L.
jako i inne dobra i zamki od joanitów. Zamek 
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tutejszy, jako odtąd niepotrzebny (bo krzyżacy
komturów tu nie trzymali), zaniechany został.
Za polskich czasów L. było dobrami do ststwa
starogrodzkiego należącemi. R. 1570 był te-
nutą L. Jan Dulski. R. 1577 4d. 17 kwietnia
w wojnie Stefana Batorego przeciwko krną-
brnym gdańszczanom stoczono pod L. walną
bitwę pod wodzą Jama Zborowskiego, kaszte-
lana poznańskiego. Wojsko polskie w liczbie
zaledwie 2500 ustawiono po nad jeziorem Lu-
biszewskiem; gdańszczanie zaś wyszli nam na-
przeciw «w więcej niż 5000 chłopa. Wypadek
bitwy był tak pomyślny, że nie mniej jak
2500 nieprzyjaciela legło trupem; nadto dosta-
ło się w ręce polskie 900 jeńców, cała amuni-
cya, prowianty i t. d. Naczelnik gdański ob-
rist von Cóllen zaledwie zdołał na niewłasnym
koniu ratować się przez jezioro. W początku
miesiąca czerwca przybył też król Stefan do
L. zwiedzić pole walki. Zborowski ustawił
wojsko w tym samym porządku, jaki zajmo-
wało podezas bitwy. Pełen zadowolenia po-
chwalił król męstwo i rostropność oficerów i
potem dał ucztę dla wojska. R. 1596 biskup
Rozrażewski, głównie żeby przysporzyć do-
chodów zubożałemu w czasie reformacyi pro-
boszczowi tczewskiemu, przyłączył kościół
w L. jaką filią do Tczewa; aż dotąd był ten
kościół od początku parafialnym. Roku 1627
w miesiącu lipcu Polacy, odparłszy Szwedów

z pod Gniewu, nadciągnęli tu z jenerałem
swoim Koniecpolskim i zajęli wzgórze między
jeziorem Lubiszewskiem a Rokitkami. Nieba-
wem przyszło do bitwy. Sam król szwedzki
Gustaw Adolf swoimi dowodził; długo ważyło
się szczęście, i już w największem niebezpie-
czeństwie znajdowali się nasi, w tem kula pol-
ska ramię i szyję przeszyła królowi i Szwedzi
się cofnęli, W kościele lubiszewskim znajduja

się dwa obrazy, św. Trójcy i N. M. Panny, za
cudowne uznawane, osobliwie w dawniejszych
czasach: te dzięki bojom owym szczęśliwym,
pod L. staczanym, szczególniejszego, jak się
zdaje, znaczenia nabrały u ludu. Rzeźbiona
figura Trójcy Św., z mistrzowskiego wykonania
swego i wieku wysokiego od znawców ceniona,
jest 6 stóp wysoka. Ludzie teraz jeszcze po'
wiadają, że wiele kalek bywało tu uzdrawia”

nych, a wiernych na odpusty ze wszystkich
stron tak licznie przychodziło, że gdy cała w$
pie starczyła na ich przyjęcie, to górę pobliska
pozajmowali, którą tydzień, nie raz i dwa tygo”
dnie jakby w oblężeniu trzymali. O bitwach

lubiszewskich także jeszcze pamiętają, że wte-
dy nabożeństwa i modły bezustannie działy Si%

w tym kościele. Pan jakiś bogaty, szczęśliwie
w bitwie ocalony, podarował piękną figure
rzeźbioną na ołtarz, z drzwiczkami małemi do
otwarzania urządzoną: która, kiedy zamknięta;
przedstawia cudowny obraz Trójcy św., otwar”
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ta zaś cudowny obraz Ń. M. Panny. O Matce
Boskiej krążą powieści, że się kiedyś bogoboj-
nej rodzinie szlacheckiej w pobliskiej wsi Sta-
nisławiu objawiła, i że potem do tutejszego
kościoła został obraz przeniesiony. W Stani-
słąwiu mieszkali najprzód Stanisławscy; w ko-
Ściele lubiszewskim, gdzie chorągwie pamią-
tkowe mieli, pogrzebani. Po nich w XVII w.
osiedli tu QCzarlińscy. Jan Franc. a Szedlen
Czarliński, dziedzic na Stanisławiu, kiedy mu
żona umarła, r. 1687 stan kapłański obrał;
został potem proboszczem tczewskim, lubisze-
wskim i kanonikiem włocławskim: tenże wiele
się przyczynił, jak akta kościelne piszą, do
ożywienia nabożeństwa w L. Studzienka także
istniała tu przy drodze koło cmentarza, której
wody chorzy i kalecy używali. Ale potem,
mówią, przyszedł żyd i koniowi ślepemu oczy
wymył. I to się stało, że koń przejrzał, ale.
żyd zaślepł, a woda zbezczeszczona moc swoję
utraciła. Kościół w L., przedtem parafialny, od
r. 1596 jako filia do Tezewa (w nowszym cza-
sie jest przy nim osobna wikarya lokalna
utworzona), tytułu św. Trójcy, patronatu rzą-
dowego. Przy nim bractwo Pocieszenia Matki
Boskiej od r. 1787. Wsie parafialne: L., Pi-
wniee, Stanisławie, Rokocin, Małżewo, Mał-
żewko, Owczarki, Ludwigsthal, Goszyn, Młyn-
ki, Swarożyn, Zabagno, Liniewko, Wętkowy.
Szkoły katol.: w L. dzieci kat, 5l, w Swaro-
Żynie 37; 42 dz. kat. odwiedzają luter. szkołę
w Wętkowach. Dawniej istniał w tej parafii
kościół w Swarożynie i kaplica prywatna w
Stanisławiu. Ob. Perlbach, Pommer. Urkun-
den; Utracone kościoły w dyec. chełmińskiej;
Obrazy cudowne w dyec. chełmiń. 2.) IL., os.
do Lipusza, pow. kościerski. Kś. F.
Lubiszewskie jezioro, niem. Ziedschauer-

See, pow. starogrodzki, śród wyżyn lewego
brzegu Wisły, przeszło milę od Tczewa, ze
wsch. i zach. górami otoczone, ciągnie się z płd.
na płn. w długości około ćwierć mili. Przez
Jezioro przechodzi młyńska struga tczewska
(Dirsehauer Miihlenkanal). Na wschodniej stro-
nie wiedzie kolej żel. bydgosko-tczewska przy
Wsi Rokitkach. L. jezioro znane jest z dwóch
walnych bitew, które tu z pomyślnym sku-
tkiem stoczono. Por. Zubiszewo.

Lubiszki 1.) wś, pow. władysławowski,
8m. i par. Gryszkabuda, odl. 28 w. od Włady-
sławowa, ma 5 dm., 35 mk. Por. Ześnietwo.
2.) IL. folw., pow. wyłkowyski, gm. i par. Po-
Jewoń, odl. Ż2 w. od Wyłkowyszek, ma 2 dm,,

mk. Br. Ch.
Lubiszów. WŚ t. n. wymienia Łaski (Lib.

ben, LI, 657) w opoczyńskiem, w par. Kunice.
. Lubiszyn, wś poleska, pow. ihumeński, .gm.
Jurewicka, o milę na płn. od Thumenia, w głu-
hej miejscowości położona. Osad 12, grunta
Piaszczyste. A. Jelski.  
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Łubitów, wś, pow. kowelski, okr. police.
Hołoby, gm. L., o 15 w. od Kowla, o 12 od
st. Hołoby.

Lubitz (dok.), ob. Zubicz.
Lubitzky (niem.), ob. Zubiki.
Lubizna, także Zubiźnia, pot. górski, wy-

tryska na obszarze Pasiecznej, w pow. nadwór-
niańskim, w lesie Zubizną zwanym, z pod Stu-
dennej Klewy (1067 m.); płynie na lekki pół-
nocny wschód przez obszar Pasiecznej, poczem
tworzy granicę gminy Pniewa i Delatyna i
w końcu przechodzi na obszar Delatyna, pły-
nąc tu na południowy wschód. W Delatynie
zwraca się na północny wschód i połączywszy
się przed ujściem z lew. brzegu z Łojowcem,
wpada do Prutu z lewego brzegu. Nad doliną
górską, którą płynie, wznoszą się od płn. góry:
Borowacz horyszny (948 m.), Koniacz (953
m.), Czertene (755 m.) i Strahora (885 m.); od
płd. zaś Kremenosa niźnia (1070 m.), Swiniar-
ka (872 m.) i Dumaczów (799 m.). Długość
biegu 15 kil. Spad wód podają liczby: około
1000 m. (źródła); 661 m. (u płd. stóp Borowa-
cza); 424 m. (ujście). Zabiera liczne strugi
górskie bezimienne. W wodach tego potoku
żyje pstrąg. HroG.
Lubka 1.) wś, pow. kijowski, o 4w. od

Bielicz, śród lasu. Mk. 14 (sadyb 3); trudnią

się wypalaniem węgli. Dawniej należała do
ławry kijowskiej, dziś do rządu. 2.) L.,
karczma między Miastkówką a Haraczkówką,
pow. olhopolski, gm. i par. Miastkówka.

Lubka, rz. prawy dopływ Irpienia w pow.
kijowskim. E. R.
Lubkerose (dok.), ob. Zubchora,
Lubki, wś rząd., pow. święciański, 4 okr.

adm., o 5l w. od Swięcian, 19 dm., 282 mk.
(1866).

Lubkiszki, okolic szlachecka, pow. lidzki,
5 okr. adm., od Lidy o w. 44, od Ejszyszek 8,
dm. 3, mk. katol. 25 (1866).

Lubkiszki, wś i dwór, pow. rossieński, par.
widuklewska. Dwór jest własnością Łopattów.
Lubków, wś, pow. grójecki, gm. Kąty, par.

Góra Kalwarya.
Lubkowce (po rus. Zubdkiwci), wś w pow.

śniątyńskim, 15 kil. na zach. od sądu powiat.
w Sniatynie, 7 kil. na wsch. od urzędu poczt.

i stacyi kolej. w Zabłotowie. Na płn. i wsch.
leżą Wołczkowce, na płd Rudniki, na zach.
Oleszków. Płd. kończynę obszaru przepływa
Prut od zach. na wsch. Na płn. od niego pły-
nie jego dopływ QCzerniawa, na małej prze-
strzeni wzdłuż granicy Oleszkowa od płn. na
płd., a potem środkiem obszaru od zach. na
wsch. do Wołczkowiec. Wzdłuż granicy wsch.
płynie pot, Łuczka, dopływ Czerniawy, od płn.
na płd. Zabudowania wiejskie leżą po obu bo-

kach Czerniawy. Przez wś idzie gościniec ko-

łomyjsko-śniatyński na płn. od ząbudowań, a
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na płd. od nich kolej lwowsko-czerniowiecka
w tym samym kierunku. Własn. więk. ma

roli or. 122, łąk i ogr. 6, pastw. 28 mr.;
własn. mniej, roli or. 391, łąk i ogr. 91, pastw.
34 mr. W r. 1880 było 601 mk. w gminie, 21
na obsz, dwor. (obrz. gr.-katol.). Par. gr.-kat.
w Oleszkowie. We wsi jest cerkiew p. wez. Ś.
Michała, szkoła niezorganizowana, młyn ifolw.
Lubkowicze, ob. Koszany.
Lubkowo al. Zipkowo (Kętrz.), po staropol.

Lubichowo, niem. Zdibkau, dok. Zyubecou, Liu-
bekow, Lubikow, Lubicowe, włośc. wieś, pow.
wejherowski, w lesistej i piaszczystej okolicy,
nad jez. Piaśnicą, wielkiem i rybnem, którego
właściciel tu mieszka. Obszaru liczy włók 221,
gbur. 5, zagr. 5, katol. 180, dm. 15. Parafia
i szkoła w Zarnowcu, poczta Krokowo. Odle-
głość od Wejherowa 3'/, mili. Wieś Lubkowo
oddawna należała do klasztoru pp. cystersek
(następnie benedyktynek) w Żarnowcu, daro-
wana albo raczej zamieniona, jak się zdaje, na
imną wś Gowino przez księcia Świętopełka. R.
1235 tenże ks. Świętopełk potwierdza tę wieś
pannom, i konwent wypuszczał ją włościanom
na czynsz. Przy końcu XVI w. pisze wizyta-
tor: Lubkowiadnie powinni dać po grz. 8 z bie-
leniem i dań starą; starosta równo z gburami;
karczmarz dani grz. 8 i kur po parze. Ogro-
dnicy po1 grz. i starą dań; ogrodnicy, któ-
rzy bielą, po 2 grz. i starą dań. W XVII w.
oprócz sołectwa reszta roli zowie się pustą. R.

1766 płacili czynszu i innych podatków: Jakób
Gawk, sołtys zł. 36; gburzy: Andrzej Gawk,
Bened. Kalk, Andrzej Mach, Paweł Orzeł,
Piotr Białk po 2 zł., hiberny porówno z sołty-
sem po 8 zł. 24 gr., włókowego po 6 zł.; ogro-
dnicy Jan Szur i Adam Borchman czynszu po
2 zł., hiberny po 1 zł. 22 gr. Dla wołów mieli
wspólne pastwisko zw. Kołcie, za które dawali
klasztorowi po 2 gęsi. Także wolno im było
ryby łowić w jeziorze mrzeszkami. Szarwark
odrabiali w żarnowieckim folw. Niedaleko za
wsią na wzgórzu lesistem znajdują się dotąd

resztki starego zamku: lud tutejszy teraz na-
zywa to miejsce „Zamkowisko* i powiada, że
kiedyś rycerz pobożny mieszkał, ktory kla-
sztor pp. cystersek w pobliskim Żarnowcu
ufundował. Wszystką cegłę zaniechanego swe-
go zamku oddał do budowy kościoła klasztor-
nego. Mówią też, że i ganki podziemne tam
się znajdują. Ob. Klasztory żeńskie w dyec.
chełmińskiej. Por. Gowino. KP.
Lubkowszczyzna, wś w pow. słuckim, przy

granicy pow. mińskiego, w gm. howieżniań-
skiej, nad rzeczułką wpadającą do Kunoski,
przy drodze wiodącej z Howiezny do Pohore-
łego; ma osad 11 w miejscowości bezleśnej.

Lubla, wś, pow. jasielski, leży w okolicy
pagórkowatej, lesistej, nad pot. Lublą, ucho-
dzącym do Wisłoka, przy gościńcu z Kołaczyce  
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do Frysztaka. Zabudowania stoją po obudwu
brzegach rzeki, kościół po prawym a cmentarz
po lewym. Ze wsi prowadzi droga do Jasła.
Od płn. i płd. zamykają widnokrąg lasy. L.
liczy 1645 mk., z których 47 przebywa stale
na obszarze więk. pos.; są oni prócz 20 izrael.

religii rzym.-katol. Tutaj znajduje się parafia
rzym.-kątol., szkoła ludowa i kasa pożyczkowa
gminna z kapitałem 597 zł. w. a. Niegdyś na-
leżała Lubla do dyec. krakowskiej i była wła-
snością opactwa koprzywnickiego. W aktach pa-
rafialnych znajduje się kopia fundacyi kościo-
ła z 8 lipea 1314 r. przez Wiesława Bonara,
dziedzica tej wsi; jednakowoż ten dokument
jest prawdopodobnie podrobionym, gdyż w spi-
sach kościołów z r. 1826 i 1828 nie ma tego
kościoła wymienionego. Długosz (Lib. ben. LI,
208) wymienia tylko nazwę wsi „Lublya.
Przeciw prawdziwości przemawia i ta okolicz-
ność, że na nim podpisuje się Wiesław (Vi-
slavs) Bonar własną ręką, zamiast przyczepie-
nia pieczęci, co nie było ówczesnym zwycza-
jem. Zdaje się, że kościół teraźniejszy dre-
wniany fundowali opaci pokrzywniccy. W r.
1669 (do 1818) połączył kanonicznie biskup
przemyski Andrzej Trzebicki parafie w L. i
Sieklówce. Par. należy do dyec. przemyskiej,
dek. frysztackiego. Pos. większa p. Ludwika
Dzianotta ma obszaru 365 roli i 281 mr. lasu;
pos. mniej. 1433 roli, 191 łąk i ogr., 218 past.
i 165 mr. lasu. Graniczy na zach. z Sieklówką,

na wsch. z Widaczem, na płn. z Glinnikiem śre-
dnim, a na płd. z Nieplą i Birówką. Mac.

Lubla, pot., ob. Zubłica.
Lubłau (niem.), Zublewo, wś, pow. lęborski,

na Pomorzu.
Lublau (niem.), ob. Zubowla.
Lublewo al. Zebława, niem. Lóblau, dok.

Lubiewo, Lubielewo, Loblow, wś włośc. kościel-
na, pow. gdański, w pięknem położeniu, na bi-
tym trakcie gdańsko-kościerskim, przy granicy
kartuskiego powiatu, 380” npm. Obejmuje ob-
szaru mr. 3755, gburów 24, zagrod. 15; katol.
216, ewang. 572, żyd. 11, dysyd. 5; dm. 70.
W miejscu jest kościół luterski paraf., szkoła
i poczta; parafia dla katol. Prągowo. Odległość
od Gdańska 2 mile. Przy wsi znajdują się gro-
by skrzynkowe, z których urn kilka twarzo-
wych wydobyto; między innemi znaleziono
w popielnicach ozdoby złote i kółka bronzowe
z paciórkami. L. jest osadą prastarą, oddawna
własność miasta Gdańska; pierwszy raz wspo-
minane r. 1349. Podówczas kościół tu już ist-
niał. Patronat gdański rychło go sprowadził
na luteranizm. R. 1582 pastor tutejszy Wawrz.
Grrassmann stanowczo oparł się wizytacyi bisk.
Rozrażewskiego, który. go chciał odebrać. R.
1668 srogi pożar niemałe poczynił szkody we
wsi: zgorzało 13 zabudowań gburskich, szkoła
i kościół, Następnego r. 1684 zbudowano no-
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wy kościół, który dotąd stoi. Od r. 1772 oto-
czona była tu posiadłość gdańska naokoło za-
branemi dobrami pruskiemi i wiele przez to
ucierpiała przez dłuższy czas, osobliwie co się
tyczy wywozu wszelkiego i dowozu, które
ełom wysokim, inspekcyi szorstkiej i t. d. pod-
legały: Prusacy bowiem uważali wtedy posia-
dłości gdańskie jako nieprzyjacielskie. Ob.
Brandstater, Landkreis Danzig, str. 185, 248.

Lublica 1.) wś, pow. jasielski, należy do
parafii rzym.-katol. w Biezdziedzy, przy dro-
dze z Kołaczyce (6 kil.) do Frysztaka, ma 377
mk. rzym.-katol. Pos. więk. Stan. hr. Romera
mą obszaru 188 roli, 40 łąk i ogr., 12 pastw. i
403 mr. lasu; pos. mniej. 315 roli, 81 łąk, 21
pastw. i 58 lasu. Graniczy na płn. z folwar.
Ewesławem i lasami, na wsch. z Sieklówką, na
płd. z Bezdziatką a na zach. z Beździedzą.

2.) L., przys. do Lubli, pow. jasielski, leży
nad pot. Starą rzeką, na płn. od Lubli, na zach.
od Glinika dolnego a na płd. od Glinika śre-

. dniego. Mac.
Lnblica, także Zublą zwany potok, wypły-

wa na obszarze Bieździatki, w pow. jasielskim,
płynie na południowy wsch. przez obszar Bieź-
dziadki, poczem przechodzi na obszar gm. Lu-
blicy, gdzie przyjmuje kierunek wschodni; na-
stępnie zrasza obszar Sieklówki i Lubli, a przy-
Jąwszy z lew. brzegu Starą Rzekę, uchodzi do
Wisłoku, na granicy gm. Widacza i Twierdzy,
po 14 kil. biegu, z lewego brzegu. Br. G.

Lublin, główne miasto gubernii i powiatu
lubelskiego, leży na wzgórzach wrozległej doli-
nie, utworzonej śród lubelskiej wyżyny w punk-
cie zbiegu rz. Bystrzycy z wpadającemi doń
rzeczkami: Czechówką i Qzerniejówką, pod
510 14'3 szer. płn. i 40? 18/8 dłg. wschod. (od
Ferro), a 26” 14 (od Paryża), przy wzniesie-
niu 571.6 stóp paryskich nad poziom morza;
odl. od Warszawy 163 w., od granicy (esar-
stwa 89'/, w. Obronne położenie i rozległe
łąki nadrzecznej niziny ściągnęły tu w przed-
dziejowej już epoce osadnikow. Wzgórza pa-
nujące nad okoliczną niziną nadawały się na
założenie grodu, który tu zdawna istnieć mu-
siał. Stanowiąc pożądaną stacyą dla kupców
I wędrowców podążających od doliny Bugu ku
dolinie Wisły, L. zdawna nabrał znaczenia
w stosunkach handlowych i ruchu prądów ko-
lonizącyjnych i cywilizacyjnych. Jako pla-
cówka zachodniej cywilizacyi i targowisko
handlowe, ściągał do siebie różnoplemienną lu-
dność wschodu, południa i zachodu, a przez to
stał się jednem z najludniejszych i najbogat-
szych miast dawnej Polski. Dziś stracił wiele
ze swej cywilizacyjnej i handlowej doniosłości;
mimo to, jako ognisko obszaru bogatego w przy-
todzone zasoby, niewyzyskiwane należycie
brzez nieliczną, ciemną i ubogą stosunkowo lu-
ność, ma przed sobą jeszcze piękną przyszłość  
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t doniosłe posłannietwo do spełnienia. W obe-
enym stanie L. posiada katedrę biskupią kato-
licką, kościół katedralny i 11 kościołów kato-
lickich, dwie cerkwie prawosławne, kościół
par. ewangielicki, synagogę; szpital św. Win-
centego na 50 łóżek, szpital dla syfilitycznych
na 50 łóżek, szpital św. Jana Bożego dla obłą-
kamych na 30 chorych, szpital starozakonnych
na 50 łóżek, dom schronienia dla starców i ka-
lek, trzy ochrony dla sierot, seminaryum ka-
tolickie, gimnazyum męskie klasyczne, gimna-
zyum żeńskie, szkołę ewangielicką, szkołę sta-
rozakonnych (początkowa), szkołę techniczną
dr. żel. nadwiślańskiej, szkołę niedzielno-han-
dlowa, 5 szkół początkowych 1-klasgwych (1
męs., | żeń., 8 ogól.). Z władz mieszczą się
tu: rząd gubernialny z kasą gubernialną, ko-
[misyą włościańską, archiwum, drukarnią rzą-
dową iredakcyą „Gubernialnych Wiadomo-
ści;* urząd powiatowy, konsystorz generalny
dyecezyi lubelskiej, sąd okręgowy, zjazd sę-
dziów pokoju okręgu I gub. lubelskiej, dwa
sądy pokoju (okr. I i IT), rada gubernialna do-
broczynności publicznej, oddział Banku pol-
skiego, Izba obrachunkowa i Izba skarbowa na
trzy gubernie, zarząd akcyzy na trzy guber-
nie, dyrekcya szczegółowa Towarz. Kredyt.
Ziemskiego, intendentura wojskowa, magistrat
z archiwum, kasą miejską, strażą ogniową, biu-
rem policmajstra, zarządem straży ziemskiej,
urząd pocztowy gubernialny (na trzy guber-
nie), stacya telegraficzna, archiwum akt da-
wnych (ma być zniesione w 1884 r.), towa-
rzystwo dobroczynności rosyjskie, towarzy-
stwo dobroczynności polskie, towarzystwo le-
karskie. Kolej nadwiślańska łączy Lublin
z Warszawą i zachodnimi guberniami (esar-

stwa. Stacya kolei w L. odl. od Warszawy
163 w., od Kowla 150 w. Ogólny obszar L.
wraz z przedmieściami i folwarkami wynosi
1540 mr., samo miasto według pomiaru z 1863
r. zajmowało 670 mr. i 225 pręt. Dzieli się na:
stare miasto, nowe i dolne przez żydów za-
mieszkałe. Przedmieścia są: Czwartek, Kali-
nowszczyzna, Piaski, Kazimierz, Czechowskie,
Wieniawa (niedawno odrębne mczko). Fol-
warki miejskie są: Ponigwoda, Tatary, Firle-
jowszczyzna, Bronowice, Rury, Qzechówka
dolna i górna, Bielszczyzna, Lemszczyzna i
Sierakowszczyzna. Miasto ma 10 placów, 51
ulie, 891 dm. W 1827 r. było w L. 773 dm.
i18159 mk.; w 1860 r. 811 dm., 19745 mk.
(11300 żyd.), a z niestałą ludnością do 25000.
W 1880 r. 25916 mk. stałych i 3855 niestał.,
ogółem 29771 mk. (w tem 14648 żydów); obe-
cenie (w 1883 r.) jest 36546 mk. W 1859 r.
budowle miasta ubezpieczone były na sumę
1061730 rs., a dochód kasy miejskiej wynosił
30874 rvs.; w 1877 r. kasa miała 75800 rs.
Z zakładów fabrycznych istniały tu w 1879 r.
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2 fabr. tytuniu z prod. na 809181 rs.; 2 my-
dlarnie na 58618 rs.; 38 fabr. narzędzi rolni-
czych na 51757 rs.; 4 dystylarnie z prod. na
319670 rs.; 4 browary na 64130 rs.; 1 młyn

' parowy z prod. na 81575 rs.; 1 garbarnia na
28719 rs.; 1 fabr. wód gazowych 1740 rs.; 1
fabr. sztucznych nawozów na 640 rs. Cyfra
produkcyi rzemieślniczej nie znana. O życiu

- 1 zamożności miasta mogą dać pojęcie następne
dane. Hoteli pierwszorzędnych ma L. 4, zaja-
zdów zwanych hotelami 8, pismo peryodyczne
codzienne, handli win i towarów kolonialnych
20, restauracyj 7, traktyernii garkuchni 7, cu-
kierni 4, sklepów galanteryjnych 7, wyrobów
platerowanych 3, szkła i porcelany 6, narzę-
dzi optycznych 2, księgarni 3, drukarnii lito-
grafij 5, jubilerów 8, składów futer 3, ma-
gazynów mód damskich 12, składów sukna 8,
dystrybucyj i skłądów cygar 18. (Co do zajęć
liczono w L. 23 lekarzy, 22 adwokatów, 6 re-
jentów, 7 inżynierów i budowniczych, 7 geo-
metrów, 6 aptekarzy. Rynek, 100 kroków
długi i 80 szeroki, otaczają kamienice, w któ-
rych późniejsze restąaurącye cechy starożytno-
ści zatarły. W pośrodku rynku wznosi się:
ratusz, który r. 1889 w miejsce drewnianego
Władysław Jagiełło z muru wznieść kazał.
Pierwotnie był to gmach jednopiętrowy, lecz
za panowania Stanisława Augusta (r. 1787)
przez architekta Marliniego w dzisiejszym
kształcie przebudowany został. Tu odbywały
się od r. 1578 trybunały koronne. Tu (r. 1584)
Jam Kochanowski, tknięty apopleksyą, nagle
życia dokonał. R. 1836 dopełniono grunto-
wnej restaurącyi gmachu całego. W archi-
wum trybunalskiem i w archiwum kaneelaryi
ziemiańskiej znajdują się dokumenty dotyczą-
ce dziejów miastai rodzin pojedyńczych. W sa-
lach trybunalskich na pierwszem piętrze miesz-
czą się portrety królów: Augusta III, Stani-
sława Augusta i Fryderyka Augusta księcia
warszawskiego; dalej: prymasa Poniatowskie-
go, marsz. Małachowskiego i wielu innych mar-
szałków trybunału koronnego. Oprócz tego
gmachu, w Rynku zwraca uwagę: kamienica
o 12, którą wzniósł dziadek Marka Sobieskie-
go wojew. lubelskiego. Za panowania Zy-
gmunta III r. 1610 w kamienicy tej dni kilka
przemieszkiwał car Wasil Szujski z braćmi
swymi Dymitrem i Iwanem, prowadzony tędy
z Moskwy do Warszawy. R. 1703 Karol XII,
król szwedzki, zatrzymał się tu przez dni trzy,
a r. 1716 przez kilka miesięcy Piotr Wielki.
Nadto w tymże samym domu za każdorazową
bytnością w L. mieszkał Jan III. W głębi
ulicy Złotej wznosi się kościół św. Stanisława,
należący do klasztoru 00, dominikanów. Ko-
ściół ten założył (r. 1342) Kazimierz W.
w miejscu drewnianej kaplicy św. Krzyża.
Biskup Andrzej kijowski, otrzymawszy od  
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Iwana, kniazia kijowskiego, relikwią drzewa
Krzyża Św., złożył tu znaczną jej część (r.
1420). R. 1505 kościół i klasztor spłonęły,
a klasztor wznosić poczęto na nowo r. 1618.
Restauracyi dokonano ostatecznie 1660 r. Na
początku XVI stulecia Firleje z Dąbrowicy

wybudowali kaplicę św. Dominika, gdzie są
ich groby. R. 1658 Janusz Tyszkiewicz, wo-
jew. kijowski, wzniósł za wielkim ołtarzem chór
zakonny bardzo piękny, a na początku XVII
wieku Eleonora z Rzewuskich Krasińska do-
kończyła rozpoczętej kaplicy Krzyża $-go.
W kościele tym jest dziesięć kaplie, z tych go-
dne widzenia są następne: 1) kaplica Matki
Boskiej Trybunalskiej; tu jest piękny staroży-
tny obraz Matki Boskiej, a na ścianie u wcho-
du nagrobek marmurowy fundatora kaplicy:
Feliksa Czara Szaniawskiego, sędziego ziem-
skiego lubelskiego. 2) kaplica św. Tomasza
z Akwinu, z kamieniem grobowym w posadzce
Adamą z Babina Pszonki, podkomorzego lubel-
skiego, syna Stanisława fundatora rzeczypo-
spolitej babińskiej (z r. 1677). 8.) kaplica
św. Dominika, z piękną sztukateryą na skle-
pieniu i podwójnym pomnikiem Firlejów: Pio-
tra, wojew. ruskiego (z r. 1558) i Mikołaja
fundatora kaplicy. 4) kaplica Niepokalanego
Poczęcia N. M. Panny z wielkiemi obrazami
historycznemi na ścianach, oraz pięknie rzeź-
bionemi odrzwiami. Kaplicę tę fundowali Fir-
leje; lecz ostatecznie ukończoną została przez
Eleonorę z Rzewuskich Krasicką, kasztćlanowę

chełmską. 5) kaplica Ruszlowska, ze staroży-
tnym bardzo obrazem Matki Boskiej Ruszlow-
skiej; obraz ten należał do ks. Pawła Ruszla
dominikanina (r. 1658). 6) kaplica św. Ja-
cka z ładnym obrazem i zasuwą przedstawia-
jącą męczeństwo św. Sadoka w Sandomierzu
(r. 1260). Naprzeciw kaplicy św. Jacka znaj-
duje się piękny pomnik Piotra Firleja, wojew.
lubelskiego (z r. 1619). W posadzce zaś, tuż
obok, jest starożytny kamień grobowy z wy-
tartemi prawie herbami. Chór zakonny przez
Janusza Tyszkiewicza wzniesiony, zdobny sztu-
kateryą i pięknemi obrazami. Na ścianach
wiszą portrety Janusza Tyszkiewicza i Stani-
sława z Popowa Witowskiego, kaszt. sando-
mierskiego. Jest tu także pulpit (z r. 1645)
rzeźbiony, w którym są przechowywane per-
gaminowe psałterze z miniaturami, Nadto
przed wielkim ołtarzem znajduje się w po-
sądzce osadzony duży kamień grobowy, pokry-
wający wejście do grobu, gdzie spoczywa ciało
biskupa Andrzeja zmarłego r. 1434 i Iwana
Gieorgiewicza, kniazia kijowskiego, z żoną je-
go Maryanną i synem Ignacym, którzy, zmu-
szeni do ustąpienia z Kijowa, przybywszy do
L. na zamku aż do śmierci mieszkali. W za-
krystyi, oprócz obrazów odnośnych do history!
Krzyża $-go, znajduje się jeszcze duży obraz
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przedstawiający widok L. z r. 1710; nadto są
tu piękne starożytne ornaty z herbami Firle-
jów i innemi, oraz cenne relikwie, a między
temi najkosztowniejsza: drzewo Krzyża ©-go,
na oprawę którego Janusz dał 6666 dukatów
w złocie. Oprawę tę zabrali Szwedzi i dopiero
r. 1794 Matuszewiczowa dała pięćdziesiąt

grzywien srebra i sztabkę złota, z czego zro-
biono dzisiejszy relikwiarz ważący 30 funtów.
W klasztorze jest biblioteka ze znaczną ilością

cennych dzieł i inkunabułów. W dolnej czę-
ści klasztoru, tuż pod biblioteką, mieści się ar-
chiwum akt dawnych, które uważać można za
jedno znajbogatszych w kraju naszym; obecnie,
na mocy rozporządzenia władzy, ma być prze-
niesione do Warszawy. W kościele tym od-
bywały się sejmy koronne i sejmiki woje-
wódzkie i tutaj r. 1569 ogłoszono akt unii.
Wyszedłszy z kościoła dominikanów i prze-
szedłszy wzdłuż ulicę Archidyakońską, widzi-
my małą kamieniczkę M 56 zwaną Ratuszek,

która była własnością archidyakona lubel-
skiego, skąd powstała nazwa ulicy; idąc dalej
wchodzi się na place św. Michała, dziś zasadzony
drzewami. Tu wznosiła się dawna fara, fun-
dowana r. 1282 przez Leszka Czarnego, który,
idąc na Jadźwingów, tu pod rozłożystym dę-
bem zasnął i miał sen zwycięstwo zapowiada-
jący. Pobiwszy Jadźwingów, niezwłocznie ko-
ściół pod wezw. św. Michała przez zabranych
jeńców wznosić kazał. Kościół ten był kole-
giatą lubelską i dopiero w latach 1858—1855
ze szczętem go rozebrano, a z cegły pozostałej
wystawiono w ogrodzie miejskim domek dla
ogrodnika; nadto pod wielkim ołtarzem znale-
ziono pień dębu, pod którym Leszek Czarny
miał owo senne widzenie, oraz jednę cegłę

w kształcie krzyża. Naprzeciw tego placu

już przy ulicy Grodzkiej pod Ne 92 wznosi się
dom, dawniej należący do kolegiaty, w którym
mieściło się seminaryum. Na jednym z dy-

mników tego domu zamieszczona jest figura
św, Michała, wycięta z blachy, i na niej rok

1516; postać ta pochodzi z wieży fary. Z pla-
cu tego piękny przedstawia się widok na za-
mek, Tatary, Firlejowszczyznę, Kalinowszczy-

zmę i t.d. Idąc w dół ulicą Grodzką przy-

chodzimy do bramy grodzkiej, wzniesionej
przez Kazimierza Wielkiego r. 1842, która,

przez odnowienie jej za Stanisława Augusta,
zupełnie cechę swej starożytności utraciła.
Przez bramę tę, jeszcze w końcu zeszłego stu-

ecia, wchodziło się na most zwodzony, łączą-

cy się bezpośrednio z ulicą Zamkową. Wró-
Giwszy na Rynek, zaraz u wstępu z ulicy
irodzkiej, gdzie dziś rozpoczyna się ulica Ry-
na, wznosiła się do niedawna Brama Rybna,
stanowiąca połączenie dwóch pobocznych gma-
chów, lecz nie należąca do fortyfikacyj miej-
skich, Dalej zaś przeszedłszy ulicę Bramową, 
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wchodzimy w Bramę krakowską. Bramę tę

Kazimierz W. r. 1842 wznieść kazał, a odno-
wił ją Stanisław August, którego eyfra u
szczytu błyszczy. Na wieży tej jest zegar
i czatownia straży ogniowej. Nad bramą, ni-
sko sklepioną, wznosi się 180 stóp wysoka
wieża, z kopułą baniastą i gankiem żelaznym;

przed bramą od Placu Królewskiego przybu-
dowaną jest wystawa czyli poterna. Ze szczy-
tu wieży widok na całe miasto i jego okolicę.
Brama ta była punktem środkowym fortyfi-
kacyi miejskiej na drodze wiodącej do Krako-
wa. Zygmunt III r. 1611 dozwolił rozebrać
wały i mury, począwszy od gmachów jezuł-
ckich aż do bramy krakowskiej, i w miejscu
tem powstała dzisiejsza ulica Jezuicka i Kró-
lewska. Od bramy tej rozpoczyna się Plac
Królewski; minąwszy gmach magistratu, wcho-
dzimy w ulicę Krakowskie-Przedmieście. Otóż,
u wejścia do tej ulicy, spotykamy gmach ma-
gistratu miasta L., tak zwany Ratusz nowy.
Tu mieści się urząd magistratu, na pierwszem
piętrze klub rosyjski z piękną salą koncerto-

wą, na dole zaś kasa miejska, zarząd poliemaj-
stra m. L. i archiwum miejskie; w oficynie po-
mieszezone są więzienia policyjne. Gmach ten
r. 1610 Jan Mikołaj Daniłowicz, syn Mikołaja,
podskarbiego wielkiego koronnego, fundował
jako kościół i klasztor dla karmelitów bosych,
lecz, po pogorzeli r. 1803, kościół i klasztor
przerobiono na pomieszczenie magistratu. W tym
byłym kościele pochowany był Mikołaj Łada
Moczarski, pułkownik Lisowczyków, r. 1688
poległy pod Kumejkami. Tuż obok znajduje
się kościół św. Ducha r. 1342 wzniesiony z do-
browolnych ofiar; w domu przytykającym do

tego kościoła mieścił się szpitał miejski. Ko-
ściół św. Ducha spalił się był r. 1421, lecz go

na nowo odbudowano; r. 17388 pożar zniszczył
go po raz wtóry, i ksiądz Ludwik Burnel, ka-
pelan św. Ducha, kosztem go swoim wraz ze
szpitalem odrestaurował. Obok tego kościoła
wznosiły się zabudowania szpitalne, która

wraz z nim otoczone były murem obronnym
z bramą św. Ducha, która do r. 1858 istniała
i w tym czasie zupełnie rozebraną została. Se-
bastyan Klonowicz (Acernus) był pochowany
na cmętarzu św. Ducha, w miejscu gdzie dziś
targ za magistratem. Przy regulacyi tegoż
placu, kości sławnego poety wraz z innemi
przeniesiono na emętarz Rurski; pomnik zaś,
który mu jeden z przyjaciół położył w farze,
przeniesiony został do katedry. Minąwszy
gmach komendy pożarnej, ulicę św. Duskąi
miejsce gdzie się wznosiła brama, idące dalej

Krakowskiem-Przedmieściem, za hotelem Eu-
ropejskim, przychodzimy na plac tak zwany

Litewski, czyli, jak go dziś nazywają, Rządu

gubernialnego. Tu, śród zieleni drzew 1 kwia-

tów, na wyniosłym kopcu, wznosi Się pomnik
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unii; jest to kolumna żelazna, 46 stóp wysoka,
na której od strony ulicy są postacie Jadwigi
i Jagiełły z herbami łączących się narodów,
po bokąch zaś rok założenia 1569 i rok odno-
wienia 1825, Pomnik ten, w miejsce dawnego
kamiennego, postawionego przez Zygmunta
Augusta, wznieść kazał cesarz Aleksander I
kosztem swoim. Na placu tym, w pobliżu pa-
łacu Radziwiłłów (dziś pałace gubernatorski),
szlachta litewska przez cały ciąg sejmu roku
15681 1569 obozowała, Pałac ten w onym
czasie był własnością Zygmunta Augusta, któ-
ry go w posagu za żoną swą Barbarą był do-
stał. Obok wznosi się gmach rządu gubernial-
nego, już ostatniemi czasy zbudowany. Dalej
za kolumną, otoczoną ogrodem gubernatorskim,
na obszernym placu, wznosi się cerkiew pra-
wosławna. Na placu litewskim był do r. 1816
kościół i szpital bonifraterski, otoczony cmęta-
rzem; kościół i klasztor fundował Mikołaj
Swirski, sufragan chełmski (r. 1649). Idąc
dalej ciągle wzdłuż Krakowskiego-Przedmie-
ścia, prawą stroną ku rogatkom warszawskim,

widzimy kościół ewangelicki, fundowany roku
1785 przez zgromadzenie ewangelików lubel-
skich. Obok tego kościoła jest stary cmętarz
ewangelicki z kilku pięknemi pomnikami od r.
1787 aż po rok 1831. Wracając od rogatek
warszawskich, naprzeciw kościoła ewangeli-
ekiego widzimy dom podłużny, zajęty obecnie
przez fabrykę narzędzi rolniczych. Był to
niegdyś pałac Morskich; tuż obok, w ogródku
zwanym Tivoli, znajdował się tymczasowo wy-
stawiony teatr letni. Wyszedłszy stąd, mijamy
ulicę Wizytkowską, dziś Szpitalną, i widzimy
w głębi szpital wojskowy z kaplicą prawosła-
wną, wzniesioną na gruzach kościoła wizy-
tkowskiego, fundowanego r. ]723 przez Jana ze
Słupowa Szembeka i Ewę z Leszczyńskich,
oraz Stanisława i Dorotę z Tarłów Chomętow-
skich; klasztor i kościół ten zwinięto r. 1809.
Idąc dalej, mijamy nowy gmach pocztowy i
dochodzimy do kościoła po-kapucyńskiego.
Kościół ten r. 1728 wzniósł książę Paweł San-
guszko, Grodną jest tu widzenia kaplica Ma-
tki Boskiej. Kaplica ta wzniesioną jest w czy-
stym gotyckim stylu, z kolorowemi oknamii
stątuą Matki Boskiej, rzeźbioną przez Olesz-
czyńskiego. W zakrystyi są liczne portrety
i inne obrazy niezłego pędzla; tuż pod chórem
pomieszczony jest stary obraz, przedstawiający
sen Leszka Czarnego, Wyszedłszy z kościoła
i minąwszy hotel Victoria, przeszedłszy potem
ulicę po-Kapueyńską, wchodzimy w ulicę Na-
miestnikowską, gdzie zaraz na wstępie spo-
strzegamy starożytny kościół Panny Maryi,
dawniej Brygidek, dziś Wizytek zwany, fun-
dowany przez Władysława Jagiełłę (r. 1426),
na pamiątkę zwycięstwa pod Grunwaldem.
Kościół ten kilkakrotnie ulegał pogorzeli w la-  
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tach 1640 do 1650. R. 1732 pożar gwałtowny
zniszczył kościół i klasztor, lecz niebawem od-
restaurowany, zajmowany był przez brygidki
aż do r. 1818. R. 1886 gmach ten zajęły
w posiądanie pp. wizytki, które dotąd mieści-
ły się u karmelitek. Kościół cały jest w sty-
lu gotyckim i mieści w sobie kilka pięknych
obrazów; otacza go mur obronny i duży ogród.
Tuż obok wznosi się gimnazyum męskie, gmach
bardzo piękny, w stylu nowożytnym; jest tu
sala mieszcząca do 1000 osób, w której znaj-
duje się gabinet zoologiczny, oraz bogata bi-
blioteka, Dążąc stąd do środka miasta, zbliża-
my się do gmachów po-pijarskich; dawniej pa-
łac hr. Olizara marsz. trybunału, dziś w części
własność prywatna. Za czasów austryackich
mieścił się tutaj trybunał cywilny, później
Dyrekcya Szczegółowa Towarz. Kredytowego,
a ostatecznie lazaret wojskowy. Część tych
gmachów zajmuje gimnazyum żeńskie; przed
niem rozciąga się nowozałożony skwer z pię-
knym marmurowym kompasem, postawionym
w r. 1875 na pamiątkę miastu przez profesora
Jana Baranowskiego, b. dyrektora obserwato-
ryum astronomicznego warszawskiego. Obok
wznosi się kościół po-bernardyński wraz z by-
łym klasztorem, fundowany r. 1460 dzięki
wspaniałomyślności króla Kazimierza Jagielloń-
czyka, oraz rajców lubelskich: Jakóba Kwan-
ty, Macieja Kuninogi, księdza Mikołaja Kry-
styni i doktora Mikołaja z L. R. 1557 kościół
1 klasztor, zniszczony przez pożar, na nowo ze
składek publicznych odbudowano; ostatecznie
r. 1858 dopełnioną została gruntowna restau-
racya, R. 1864 klasztor został zwinięty.
W klasztorze tym przemieszkiwali czas dłuż-
szy synowie króla Jana III, dopełniając działu
familijnego. W kościele po-bernardyńskim
znajdują się piękne pomniki, jak: Andrzeja
Osmólskiego (z r. 15998), Waleryana Trembiń-
skiego (z r. 1754), Jana i Eremiasza braci Ko-
chanowskich (z r. 1618), Mikołaja Brodow-
skiego (z r. 1618), Teodora Krzyckiego (z r.
1609) i Wojciecha Oczko, doktora medycyny
i sekretarza Zygmunta Augusta, oraz kilka in-
nych w posadzce z wytartemi już napisami.
W grobach kościoła tego, mianowicie w kapli-
cy zwanej królewską, spoczywają: Marek S0-
bieski, wojew. lubelski, żona jego z domu
Snopkowska, Bernard ze Skrzyńca Sobieski
i inni członkowie rodziny Sobieskich. W skarb-
cu znajdują się bardzo piękne starożytne per-
gaminowe psałterze. Na placu, gdzie się
wżnosi statua Matki Boskiej, był dawniej cmę-
tarz bernardyński. Naprzeciw tego placu i
kaplicy pogrzebowej wznosi się kamienica
M 255; był to niegdyś pałac Parysów, gdzie
jeszcze na początku bieżącego stulecia dawano
publiczne bale i przedstawienia teatralne. Wy-
szedłszy z kościoła po-bernardyńskiego i prze-
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szedłszy przez plac na ulicę Bernardyńską, na
dziedzińcu klasztornym widzimy gmach ochro-
ny lubelskiego towarzystwa dobroczynności,
a idąc dalej tą samą ulicą ku ulicy Zamojskiej,
na lewo znajduje się klasztor pp. bernardynek,
na prawo zaś młyn parowy, wzniesiony na rui-
nach pałacu Radziwiłłów, dawniej Sobieskich;
tuż obok wznosi się dystylarnia wódek i bro-
war, przerobiony z kościoła i klasztoru po-re-
tormackiego, fundowanego (r. 1674) przez Mi-
kołaja Bieganowskiego, kaszt. kamienieckiego.
Na wzniesienie tych gmachów (r. 1660) Hele-
na z Prusinowskich Sapieżyna, kasztelanowa
wileńska i Maryanna Bogatko, kasztelanowa
sanocka, darowały swój pałac i ogrody. R.
1820, po ustąpieniu reformatów, którzy nie
mieli funduszów na utrzymanie, gmachy te za-
Jeli bonifratrzy, ustępując z placego Litewskie-
80; gdy zaś r. 16388 bonifratrów przeniesiono
na Qzechowskie, gmachy i kościół sprzedano.
Były tu pomniki Tarłów, Wyżyckich, Tretera
l innych osób. Przeszedłszy ulicę aż do jej
końca i zwróciwszy się na lewo już z ulicy
Zamojskiej, wchodzimy do kościoła po-misyo-
narskiego, fundowanego przez Annę z Stani-
sławskich ze Zbąszyna Zbąską r. 1696, w miej-
seu, gdzie był zbór aryański, Grmach klasztor-
ny zajmuje dziś seminaryum duchowne. Na
gmachu tym są zamieszczone bardzo starożytne
rzeźby, przedstawiające królów polskich. W o-
grodzie seminaryjskim była kaplica aryańska,
obecnie przerobiona na altanę. Do wzniesienia
kościoła przyczynił się wielce Jan Tarło, wo-
Jew. lubelski. Tuż obok kościoła, przy placu
zwanym pod Lipkami, z powodu, iż rosną tu
rozłożyste lipy, znajduje się dom starców i ka-
lek lubelskiego towarzystwa dobroczynności,
a dalej cokolwiek widzimy pałac biskupi i pa-
łac konsystoryalny, otoczone pięknym ogro-
dem. Pałace te wznoszą się na miejscu, gdzie

była niegdyś kamienica Suchodolskiej, chorą-
żymy lubelskiej, w której mieścił się zbór,
szkoła i drukarnia aryańskie; w latach już bli-
skich nowej epoce, przed r. 1830, kiedy ta po-
stadłośś naleźała do pułkownika Zawidzkiego,
była tu loża masońska, Wchodząc w ulicę
Królewską zaraz wprost ulicy Zamojskiej,
wstępujemy po niedawno urządzonych wscho-
ach, u szczytu których wznosi się kamienna

statua Matki Boskiej, fundaeyi pani Strojnow-
sKlej z Abramowie, i stajemy odrazu przed pię-
ną rzeźbą zdobnym portykiem katedry. Ka-
edra dzisiejsza, dawniej kościół 00. jezuitów
Pod wezw. Rozesłania Apostołów, a dziś św.
ama Chrzeiciela, była wzniesiona r. 1582

Przez Bernarda Maciejowskiego, kardynała,
" miejscu istniejącego tu domu Paklewskiego,
Śdzie był pierwszy zbór aryański. Kościół
*B, tak jak i miasto całe, ulegał kilkakrotnej
Pogorzeli, Po _ zniesieniu jezuitów, kościół  
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wraz z otaczającemi go gmachami oddany zo-
stał do użytku 00. trynitarzom; r. 1795 po
wkroczeniu Austryaków do L., jenerał komen-
derujący zajął go na magazyny wojskowe, co
aż do czasów księstwa warszawskiego trwało.

Po ustąpieniu Austryaków kościół po-jezuicki
przywrócono do dawnego stanu, a po zniesie-
niu fary św. Michała, podniesiono go do zna-
czenia katedry biskupiej i kościoła parafialne-
go, tembardziej, że od r. 1805, za zezwoleniem
kuryi rzymskiej, dyecezya r. l. chełmska znie-
siona, a dyecezya lubelska z siedzibą biskupa
w L. utworzoną została. Było to za biskup-
stwa Wojciecha Skarszewskiego, który po
34-letniem zarządzaniu dyecezyą chełmską
a następnie lubelską, prymasem mianowany
został. R. 1824 kościół katedralny ponownie
restaurować poczęto. Presbyteryum całe, oraz
nawa główna i kaplice, są malowane przez Jó-
zefa Majera (r. 1757). W wielkim ołtarzu
jest piękna rzeźba z drzewa przedstawiająca
Narodzenie Chrystusa Pana. W jednej z ka-
plie, w ołtarzu, umieszczony jest sławny
krucyfiks trybunalski, który przed rokiem
1839 z fary tutaj przeniesiono. Pomników
w kościele tym jest kilka: Marcina de Obory
Leśniowolskiego z r. 1618, Adalberta z Bie-
niowa Pruszak Bieniowskiego z r. 1781; były
tu także pomniki Jerzego Dołęgi Szornel'a z r.
1677, Izabeli Tęczyńskiej i jej siostry Agniesz-
ki Firlejowej z r. 1655, oraz księcia Słuckiego
zr.1590. Pomnik Sebastyana Acerna (Klo-
nowicza), wzniesiony mu przez jednego z przy-
jaciół jego, przeniesiono z fary i pomieszczono
w pierwszej kolumnie po prawej stronie. Za
kaplicą św. Michała znajduje się tak zwany
kapitularz, sala bardzo obszerna, malowidłami
ozdobiona i akustycznie zbudowana. Sta-
nąwszy mianowicie w jednym z rogów sali,
słyszy się najwyraźniej co druga osoba w prze-
ciwległym rogu stojąca zaledwie tylko szepcze.
Za tą salą jest jeszcze druga, znacznie mniejsza,
sklepiona, z krużgankami u góry; tu odbywają
się doroczne posiedzenia kapituły lubelskiej.
Obok katedry wznoszą się w czworobok gma-
chy niegdyś klasztorne, w których mieścił się
konwikt, później szkoły jezuickie, ostatecznie
zaś gimnazyum. (ały plac katedralny był
dawniej ze wszystkich stron otoczony takiemiż
gmachami i murami, do wnętrza których wcho-
dziło się tylko małą furtą, prowadzącą na dzie-
dziniec kościelny i do bramy jezuickiej, wznie-
sionej równocześnie z kościołem; przez nią było
wejście do wnętrza miasta. Bramę tę zowią
dzisiaj trynitarską, z powodu, iż w przyległym
pawilonie, dziś wikaryacie, mieszkali trynita-
rze. Przed r. 1582 była w tem miejscu furta
zwana dominikańską a dająca pieszym przy-
stęp do miasta. R. 1709 pułkownik Błędow-
ski w kilkanaście chorągwi napadłszy na L,
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zajęty przez Szwedów, uderzył z tej strony na
miasto, furtę jezuicką zdobył i wszedlszy do
komisarza wojennego komendanta załogi Lind-
ke, wziął go wraz z takową do niewoli. Na
wieży trynitarskiej są zawieszone dzwony ka-
tedralne; między temi jest jeden, zwany Jan,
lany r. 1627, ozdobiony 10 herbami fundato-
rów i napisem; dzwon ten ma 25 stóp obwodu,
18 stóp wysokości a 1-ą stopę grubości. W r.
1874 z powodu pęknięcia został na nowo prze-
lamy. Z krużganków tej wieży prześliczny
widok na miasto i okolicę. Przy ulicy Kró-
lewskiej, idąc już ku Krakowskiemu-Przedmie-
ściu, po lewej ręce, widzimy: b. gmach Dyrekcyi
Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego, wznoszący się na gruzach pałacu ksią-
żąt Sapiehów; tuż obok pod N 204 widzimy
dom dwupiętrowy, który do niedawna był tyl-
ko o jednem piętrze z ozdobnym gankiem. Był
to niegdyś pałac biskupi a poprzednio Jabło-
nowskich. "Tuż obok za murem wznosi się ko-

ściół i klasztor pp. bernardynek r. 1618 fundo-
wany przez Piotra Czarnego, chorążego lubel-
skiego, dziedzica Kijan i t. d., który kamienicę
swą dał na klasztor a kościół wzniósł z drze-

wa, dające nadto wieś Rozkopaczów na utrzy-
manie klasztoru. Siennieki, cześnik lubelski,
wzniósł kościół dziś istniejący w r. 1686 pod
wezw. św. Pawła Apostoła. Kościolek to pię-
kny, lecz ubogi. Przeszedłszy obok bramy
krakowskiej i częścią Krakowskiego-Przed-
mieścia, potem ulicą św. Duską i Zieloną, przy-
chodzimy do cerkwi prawosławnej, do nieda-
wna jeszcze greckiej. Cerkiew tę Grecy w L.
mieszkający r. 1/86 kosztem swoim wystawili;
jest tu piękny ikonostaz. Idąc dalej ulicą
Zieloną, po prawej ręce spotykamy frontem do
Krakowskiego-Przedmieścia piękny gmach, da-
wniej pałac Potockich, r. 1800 rządowi odstą-
piony. Tu mieściły się więzienia kryminalne
i poprawcze; dziś zajęty jest na odwach głó-
wny i koszary; znany zaś jest pod nazwą sta-
rego kryminału. Naprzeciw tego gmachu, już
przy ulicy Poczętkowskiej pod M 146a, znaj-
duje się w dziedzińcu piękny gmach, zwany pa-
łacem Czartoryskich; do niedawna mieściła się
tu fabryka tytuniu L. Kronenberga. Minąw-
szy ulicę Radziwiłłowską iidąc dalej ulicą
Poczętkowską, przychodzimy do kościoła i kla-
sztoru pp. miłosiernych czyli szarytek. Miko-
łaj Daniłowicz z żoną swą Zofią z Tęczyńskich
fundowali r. 1659 te gmachy pod wezw. Nie-
pokalanego Poczęcia dla pp. karmelitanek
czyli poczętek (stąd i nazwa ulicy). Obecnie
mieszczą się tu siostry miłosierdzia, szpital św.
Wincentego a Paulo i sala sierot lubelskiego
towarzystwa dobroczynności. W obocznej uli-
cy Radziwiłłowskiej jest szpital św. Józefa,
wzniesiony na gruzach pałacu Lubomirskich.
Idąc ulicą św, Duską ku Krakowskiemu-Przed-  
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mieściu, widzimy naprzeciwko kościół karme-
litów bosych, wzniesiony (r. 1624) przez Ka-
tarzynę z Kretków Sangużynę dla karmelita-

nek bosych. W r. 1809 umieszczono tu pp.
wizytki, a po przeniesieniu tychże (r. 1886)
do brygidek, klasztor i kościół oddano karme-
litom bosym, którzy dotąd mieścili się na Cze-
chowskiem. Piękny obraz św. Józefa, oraz
pomnik Stanisława Trojanowskiego (z r. 1680)
zdobią ten kościół, Naprzeciw niego, przy
zbiegu ulic Rybnej i Olejnej, na znacznem pod-
wyższeniu (Psiej górce), wznosi się dom Ne 70 */,
dawniej pałac Pawęczkowskiego. Był to nie-
gdyś kościół i klasztor fundowany (r. 1781)
przez Mikołaja Łosia, kaszt. lwowskiego, dla
00. trynitarzy, lecz po zniesieniu tego zakonu,
gmach ten już w ostatnich czasach przeszedł
na własność prywatną. Ulieą Nową, a nastę-
pnie przez Bramę Krakowską na prawo, wej-
dziemy w ulicę Jezuicką, gdzie w kamienicy

pod 4 40 ujrzymy starożytną basztę, należą-
cą niegdyś do murów obwodowych miasta L.,
a wzniesioną równocześnie z bramą Krakow
ską. Baszta wspomniana, wysoka na trzy pię-
tra, zaopatrzona jest w strzelnicę na łuki i ku-
sze. Naprzeciw tego domu na kamienicy NM 16,
po nad parterem, zamieszczony jest kamień
z rzeźbą przedstawiającą herb Tępa Podkowa
dawnym kształtem i cyframi S$. M., oraz ro-
kiem: 1 *5*2*5*, Idąc dalej, na rogu
ulicy Jezuickiej i Dominikańskiej spotykamy
teatr zimowy, wewnątrz brudny i ciasny,
a nadto w razie pożaru bardzo niebezpieczny.
Wyszedłszy na tak zwaną górkę Dominikań-
ską, zapuszczamy się w ulicę Podwale. Po
lewej ręce tej ulicy, pod kościołem i klaszto-
rem 00. dominikanów, widzimy szczątki da-

wnych murów miejskich ze strzelnicami.
W końcu tej ulicy wznoszą się ruiny kościoła
św. Wojciecha, fundowanego (r. 1611) przez
Stanisława (Grarwaskiego, sstę gostyńskiego.
Obok był klasztor i szpital sióstr miłosierdzia.
Kościół ten zamknięto r. 1880, pp. miłosierne
przeniesiono do karmelitek (poczętek), a ko-
ściół z klasztorem sprzedano. Minąwszy ko-
ściół św. Wojciecha i idące prosto ulicą Zamko-
wą, przychodzimy przed bramy zamku lubel-
skiego czyli grodu. Zamek ten pierwotnie
wzniesiony był z drzewa. Za czasów Bolesła-
wa Krzywoustego śród drewnianego zamku
wymurowano okrągłą wieżę. R. 1240 Tata-
rzy spalili zamek. Kazimierz W. kazał go od-
budować i otoczyć silnemi murami. Od tego
czasu zamek służył za czasowe mieszkanie kró-
lom i innym dostojnikom odwiedzającym L. Tu
mieściło się archiwum akt grodzkich, magde-
burskie sądy, a nim jeszcze ratusz wystawio”
no, były tu mieszkania sstów i odbywały 81%
sądy ziemskie i grodzkie. Gdy Jagiełło jechał
do Krakowa, tu był witany przez Spytkaz Mel-
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sztyna i Dymitra z Goraja. Następnie, gdy
po koronacyi z Jadwigą jechał na Litwę, zno-
wu zatrzymał się na zamku lubelskim. Roku

1395 kosztem swoim wznieść kazał kościół
a raczej kaplicę św. Trójcy. Sklepienie ko-
scioła tego, czysto gotyckie, spoczywa na je-
dnej wyniosłej kolumnie, sklepienie liczy 100
stóp obwodu. Pod kościołem są jeszcze dwa
Diętra piwnic, również jak kościół o jednej ko-
lumnie. Po bitwie grunwaldzkiej, część w nie-

wolę pojmanych krzyżaków długi czas na zam-
ku tym trzymano. Za Kazimierza Jagielloń-
czyka, który często na zamku lubelskim prze-
bywał, przybył około r. 1425 do L. kniaź
Iwon (Iwan Gieorgiewiez) z Kijowa wraz z żo-
ną swą Maryanną i synem Ignacym i tu przez
króla podejmowany do końca życia swego
przemieszkiwał. R. 1569 w sali zamku tego
odbyło się ostateczne zatwierdzenie aktu unii
i tu król Zygmunt August zaprzysiągł akt,
podpisawszy go poprzednio wobec zgromadzo-
nej polskiej, ruskiej i litewskiej szlachty. Jan
Kazimierz po abdykacyi, jadąc do Sokala, że-
gnał tutaj mieszczan lubelskich; tu nakoniec
August II witał na pomoc mu przybywającego
Menszykowa. Starostowie lubelscy mało dbali
0 utrzymanie zamku, który w XVIII w. po-
padł w ruinę. R. 1826 z rozporządzenia na-
miestnika księcia Zajączka kazano go z gruntu
odrestaurować.  Przerobiono go w tym kształ-
Gle, w jakim go dziś widzimy. 2 obrazu znaj-
dującego się w zakrystyi 00. dominikanów są-
zić możemy jak wyglądał zamek w r. 1710.
całego starożytnego gmachu pozostał dziś

tylko kościół św. Trójcy w stanie pierwotnym
! wieża, aczkolwiek wielce przekształcona.
Wieża zamkowa służyła za więzienie dla szlach-

ty. Zamek lubelski jest dzisiaj własnością
tządu; mieszczą się tu więzienia kryminalne
1 poprawcze, oraz warsztaty więzienne, mie-
szkanie nadzorcy i służby więziennej. Zamek
1 kaplicę zamkową zwiedzić można każdodzien-
me za piśmiennem pozwoleniem wydanem
Przez prezesa sądu kryminalnego. Archiwum
akt grodzkich i ziemskich, przed przeniesieniem
80 do gmachu oo. dominikanów, mieściło się
W kamieniczce na górze obok zamku. Tuż
Pod zamkiem, przy ulicy Jatecznej, wznosi się
Wielka synagoga, wymurowana r. 1688 przez
elenia Doletorowicza za pozwoleniem Wła-
dysława IV. Synagoga ta, r. 1858 na nowo
PoRdowana, przedstawia się obecnie jako

n mach ż ,
wszelkie. cechyaweEpoki
k świątyni znajdują się różne napisy w języ-
U hebrajskim, oraz liczne rodały. Stąd przez

s icę Jateczną i most na Czechówce, idąc drogą
Pomiędzy łąkami, dochodzimy do starożytnego
muru, okalającego stary kierkut, przywilejem
*Y. 1554 lokowamy na górze zwanej Grodzi- 
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sko, a darowanej w tym eelu izraelitom przez
Tęczyńskiego. Znajdują się tu pomniki nad-
zwyczaj stare, na których napisy są już zupeł-
nie zatarte, oprócz na jednym: rabina Jakóba
Lewity (z r. 1541). Na drodze ku Kah-
nowszczyźnie widzimy na prawo szpital staro-
zakonnych. Idąc dalej pomiędzy ogrodami,
wchodzimy na przedmieście zwane ,Kalinow-
szczyzna; tutaj wznosi się piękny kościół i
klasztor po-augustyański, r. 1646 przez księdza
Sługockiego, oficyała lubelskiego i Jana Re-
klowskiego, rajcę lubelskiego, dla augustya-
nów z Krasnegostawu sprowadzonych wybu-

dowany (r. 1624), na gruncie darowanym im
przez Macieja i Barbarę z Kuflów Wardziak.
R. 1831 kościół ten przez pożar zniszczony,
był zaraz odrestaurowany. Za kościołem
wznosi się wielka mogiła, na której stał wia-
trak; w niej spoczywają ciała wojowników,
poległych w bitwie z Tatarami stoczonej r.
1340. Naprzeciw tego przedmieścia za By-
strzycą leży wieś Tatary. Niedaleko stąd,
nad rzeką Bystrzycą, na łąkach naprzeciw zam-
ku, na górze zwanej Łysą, Tatarzy usypali
wielkie okopy (dzisiaj w znacznej części roze-
brane), U wjazdu do dworu tatarskiego Wi-
dać w ziemię wkopane dwie śmigownice, które,
wbrew podaniu, jakoby miały pochodzić od
Tatarów, są śmigownicami szwedzkiemi z cza-
sów Karola XII. Tatary przed r. 1532 były
przedmieściem L., później zamieniono je na
osadę wiejską, stanowiącą część wójtowstwa

lubelskiego, następnie należały do dóbr naro-
dowych, w czasach zaś ostatnich, miasto sprze-
dało tę wieś osobie prywatnej. Stanisław
August, jadąc na IL, do Kaniowa, był przyjmo-
wany w dworze Tatarskim przez sstę lubel-

skiego, podkomorzego Dłuskiego i tamże noco-
wał. Obok Tatar były kamieniołomy, skąd
brano materyał na budowę kamienic w L.
Stamtąd przez Kalinowszczyznę, nową szosą

obok starego kierkutu przychodzimy do fabry-
ki mydła i świec. Grmachy te były niegdyś
kościołem i klasztorem 00. franciszkanów. Ks.
Wojciech Zuziewicz, prebendarz kijański, 0-
dziedziczywszy po ojeu swoim Janie, ławniku
lubelskim, grunt wraz z zabudowaniami, osa-
dził tam franciszkanów (r. 1619). Kaplica
była najpierw w domu ks. Zuziewicza, nastę-
pnie wzniesiono kościół drewniany, a r. 1688
zakrystyą murowaną, Franciszek Łodzia Kos-
sowski, wojski lubelski, wzniósł swym kosztem
gmach klasztorny (r. 1700). Jednocześnie dał
fundusz na utrzymanie klasztoru i założenie
kursu filozofii w nowicyacie lubelskim. W by-
tym refektarzu tego klasztoru znajduje się ta-
blica marmurowa z r. 1693, poświadczająca Je-
go założenie, Po opuszczeniu klasztoru przez

franciszkanów (r. 1826), gmachy te wraz z ko-

ściołem sprzedano na własność prywatną. Idąc
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napowrót do miasta, widzimy zaraz u wstępu
w ulicę Ruską wznoszącą się po prawej ręce
cerkiew po-unicką, zwaną Bazylianów, wraz
z probostwem, Cerkiew tę fundował r. 1588
Zygmunt III, w r. 1857 była odnowioną. Są
tu piękne starożytne odrzwia i ładny ikonostas
oraz inne pamiątki. Przeszedłszy stąd na
przedmieście Czwartek, wstępujemy na górę
kościelną i wchodzimy do najstarożytniejszego
w L. kościoła św. Mikołaja, wzniesionego jesz-
cze przed r. 986 przez Mieczysława I, jak to
twierdzą podania miejscowe i niektóre kroni-

ki. Kościół ten r. 1837 odnowiono, zacierając
najzupełniej pozostałe resztki starożytności, za-
chowane w czasie gruntownej restauracyi, do-
pełnionej przed r. 1830; pomimo, iż już nawet
„wtedy zmieniono architekturę pierwotną. Wko-
ściele znajduje się w ołtarzu bardzo starożytna
stątua św. Mikołaja. Na jednej ze ścian po-
mieszczony jest pomnik z marmuru Walentego
Turobojskiego, oficyała lubelskiego (z r. 1676).
Wracając z góry, wchodzimy naprzeciwko na
przedmieście Czechowskie czyli Czeskie. Tu-
taj, na górze dominującej po nad miastem,
wznosi się kościół i klasztor po-bonifraterski,
oriz szpital św. Jana Bożego. Kościół ten
wraz z klasztorem wzniósł r. 1680 Jan Mni-
szek, sstą lwowski, dla karmelitów trzewicz-
kowych, którzy go aż do r. 1888 zajmowali;
potem mieścili się tutaj bonifratrzy mający pod
swą opieką szpital. Obecnie chorych w szpi-
talu tym (w którym jest główny oddział dla
cierpiących na umyśle) doglądają siostry mi-
łosierdzia. Kościół jest zbudowany w kształ-
cie rotundy, w stylu czysto włoskim z kopułą.
Kilka obrazów starożytnych zasługuje na uwa-
gę. OUmętarz, zwany na Lipkach a zwyklej: na
Rurach, jest starannie utrzymany i zdobny
w piękne pomniki, z których najstarszy jest
z r. 1800. Jest tu kaplica, przy niej znajduje
sie piękny pomnik biskupa Pieńkowskiego.
Obok cmętarza rzymsko-katolickiego mieści
się cmętarz ewangelicki i prawosławny. Na-
przeciw cmętarzy wznosi się niedawno wybu-

dowany dom przedpogrzebowy fundacyi do-
ktora Wasilkowskiego. Wracając z cmętarza
koło rogatek warszawskich, wchodzimy do
ogrodu miejskiego, zwanego powszechnie Sa-
skim, założonego w r. 1837 na gruntach przy-
ległego przedmieścia Wieniawa. Przy końcu
jednej z jego alei, zwanej lipową, znajduje się
na pagórku pomnik wzniesiony r. 1724 na pa-
miątkę morowej zarazy. Za szosą prowadzącą
na Wieniawę, śród gaju morwowego, wznosi
się baszta murowana ośmioboczna, pochodząca
zr. 1468 a może nawet wcześniejsza, jak to
świadczy jeden z przywilejów miasta. Nad
drzwiami tej baszty wyryty jest rok 1595; da-
wniej służyła ona za miejsce tracenia wino-
wajców, a za rządów dustryackich było na  
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wierzchu rusztowanie szubieniczne, Obecnie
jest tu skład prochu dla garnizonu lubelskie-
go. Wracając stamtąd ku miastu, naprzeciw

ogrodu miejskiego spotykamy koszary zwane
5w. Krzyskie, przerobione r. 1801 ze zwinię-
tego klasztoru dominikanów obserwantów. Ja-
cek Rawski, podstoli bracławski, fundował r.
1607 kościół i klasztor św. Krzyża dla domini-
kanów w miejscu, gdzie od r. 1434 wznosiła
się kaplica drewniana, wzniesiona przez Henry-
ka, mieszczanina gdańskiego. Wieniawa po-
wstała r. 1400 na ogrodach zwanych Niwa, na-
leżących do Jana Krydlera. R. 1582 była
własnością Jana Lubomelskiego. Około roku
1419 były tu winnice, należące do Mikołaja
Groreckiego, Klosmana i Mikołaja Brandilante-
go. Dziś osada ta jest zamieszkałą przeważnie
przez ludność izraelską i biednych chrześcian.
Za Wieniawą, na wzgórzach, rozłożyła się wio-
ska Czechówka Górna, za Kazimierza Wielkie-
go własność prywatna; w r. 1582 wraz z Cze-
chówką Dolną należała do Skarbka Piwko z Za-
stępów herbu Habdank. Czechówka górna sa-
ma była następnie własnością Jana Bychow-
skiego, w końcu zaś XVIII stulecia przeszła
do Tarłów. W miejscu, gdzie się teraz wznosi
dwór Czechowski, były do niedawna ruiny pa-
łacu tychże Tarłów. Za rogatkami zamojskie-
mi czyli piaseckiemi znajduje się wś Brono-
wice, należąca niegdyś do wójtowstwa lubel-
skiego. Naprzeciw folwarku Bronowice jest
nowo założony ogród publiczny zwany: Foksal.
Cokolwiek dalej za folwarkiem wznosi się
młyn angielski parowy, zwany Kośminek. Za
temiż rogatkami rozciąga się przedmieście Pia-
ski a raczej Kazimierz żydowski, założone przez
Kazimierza Wielkiego; tu mieści się dworzeć

kolei nadwiślańskiej. Między Bronowicami
a Tatarami, tuż nad łąkami, w cieniu lip, znaj-
duje się mały folwark Firlejowszczyzna, sie-
dziba rodziców Wincentego Pola. W przedłu-
żeniu ulicy Namiestnikowskiej, za rogatkami
rurskiemi, znajduje się wieś i cztery folwarki
stanowiące niegdyś przedmieście zwane Rury.
Z nich: folw. Kilowski czyli Baki vel Czuby;
należał do Piotra Zakalskiego, rajcy lubelskie-
go, który go r. 1669 dał bonifratrom. Były
tu dawniej wodociągi, zaopatrujące miasto
w wodę. Wodociągi te, zniszczone następnie
przez Szwedów, urządzał kosztem miasta ?.
1535 majster Jan, za zezwoleniem Zygmunta I.
Za rogatkami lubartowskiemi, na lewo od sz0-
sy, znajduje się mogiła z figurą murowaną. 78
Kalinowszczyzną w oddaleniu wiorst paru,
w ślicznem położeniu, leży folwark Ponigwo-
da. R. 1456 folw. ten był własnością Bogusła-
wa, który go Janowi ze Szezekocina, cześniko-
wi sandomierskiemu, za młyn na Chłopczy ustą-
pił. R. 1470 ks. Zbigniew z Palikij i Wojcie-
chowa, kanonik sandomierski, sprzedał Po-
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 nigwodę Maciejowi Szklarzowi, obywatelowi
lubelskiemu, a roku 1486 miasto nabyło tę
posiadłość i wcieliło do wójtostwa lubelskie-
g0. Folwarki Bielszczyzna i Sierakowszczy-
zna należą także do jurysdykcyi miejskiej.
Henryk, syn Bolesława Krzywoustego, do-

stąwszy Lublin razem z Sandomierzem w dziale
od ojea 1139 r., przekazał go testamentem w r.
1169 bratu swemu Kazimierzowi Sprawiedli-
wemu. W 1205 r. Roman ks. halicki oblegał
L. przez cały miesiąc, nie mogąc zdobyć i mu-
siał stąd ze stratą odstąpić, Gdy Mongołowie,
najechawszy Polskę pod dowództwem Bajdara
w r. 1241 cały kraj aż po Wisłę zniszczyli,
wtedy i to miasto uległo pożarowi; za ich
przykładem toż samo zrobili w r. 1244 Litwi-
ni z Prusakami i Jadźwingami. W tymże sa-
mym roku Daniel ks. halicki opanował L. i
dla ubezpieczenia swej zdobyczy wałami go
1 przekopami obwarował, a w pośrodku zamku
wieżę okrągłą murowaną wystawił, Odtąd

miasto przez lat kilkadziesiąt w rozmaite prze-
chodzące ręce, kilkakrotnie przez Rusinów zdo-
>ywane i odbijane, ciągle niszczone było; spa-
ił je Mendog król litewski w r. 1255. Leszek
*zarny wyparł w r. 1280 Leona, syna Daniela
haliekiego, a potem we dwa lata, dla odegnania
Litwy plądrującej pod L., wyprawił się tu
Z pod Krakowa i aż na Podlasiu u rzeki Narwi

doścignąwszy, pobił ich na głowę. Na pamiąt-
kę tego wielkiego zwycięstwa, w którem Ja-
dźwingowie zupełnie zostali pokonani, Leszek
powróciwszy do L. kościół farmy pod wez. Ś,
Michała rękami jeńców wymurował. Od Le-
szką Czarnego odebrali znowu L. Rusini, dzier-
46 go pod krótkiem panowaniem Przemysła-
Wwa i podczas sporów 0 tron polski Władysła-
Wwa Łokietka z Wacławem czeskim aż do r.
302, w którym Polacy, zebrawszy znaczne

siły, miasto od nich odzyskali. OdtądL. stale

Już należał do Korony. Był jednak tak zruj-
nowany, że Władysław Łokietek, podówczas
książę krakowski i sandomirski, lokował go na
howo w r. 1317, nadając prawo magdeburskie
na 100 włókach ziemi, i wyznaczył szóstą
Część tego dla wójta Macieja z Opatowie, któ-
temu osiedlenie mieszkańców w nowo erygo-
wanem mieście powierzył. Oprócz powyższego
STuntu miał sobie tenże wójt przeznaczoną
trzecią część opłat sądowych, szóstą część opłat
ze sklepów sukiennych i kramów, oraz całko-
Wity dochód z jatek, szynków, młyna, szlach-
tuzą ; łaźni. Dochody te przechodzić miały
Prawem dziedzictwa na jego spadkobierców,

dTzy za to sprawy mieszczan wedle prawa
qSdeburskiego sądzić byli obowiązani. Nie-
ługo atoli wójtostwo lubelskie zostawało
w ręku Macieja z Opatowie; we 20 lat potem
to już bowiem królewszczyzną i w r. 1342
ról Kazimierz Wielki, przyciśniony potrzebą,  
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sprzedał je za 140 grzywien groszy praskich
niejakiemu Franciszkowi, mieszczaninowi mo-
gunckiemu, wraz z przyległemi wsiami Brono-
wice i Konopnica, które do wójtostwa przyłą-
czył, dawszy zarazem temuż Franc'szkowi naj-
wyższe nad miastem zwierzchnictwo. W reku
1402 właścicielem wójtostwa lubelsk. był jakiś
Włodko, od którego król Władysław Jagiełło
wś Kcnopnicę odkupił i tę na bezpośrednią

własność miasta oddał, Wyrok sądu magde-
burskiego, w L. w r. 1446 zapadły, przyznał
powyższe wójtostwo Janowi Puzynie, przez
którego w 10 lat później Stanisławowi Mor-
sztynowi ustąpione zostało. Nareszcie miasto,
wyrobiwszy sobie u króla w r. 1494 prawo
obierania wójta, samo wójtostwo w r. 1504 od
Morsztynów nabyło. Kazimierz Wielki starał
się szczególnie o wzrost L., za niego najwięcej
stanęło tu murów, i na jego też pamiątkę je-
dno przedmie:cie, dziś Piaski żydowskie, mia-
nowane było Kazimierzem. Najazd Tatarów
w r. 1841 przerwał tę wszczynającą się po-
myślność miasta, gdy większa część nowego

grodu spaloną została. Wtedy król, pośpieszy-
wszy na pomoc, w zacętej walee pod samym
L., zwycięsko ich pokonał, położywszy 6000
trupa, który to wypadek dał powód do nazwa-
nia bliskiej wsi Tatary, okopy zaś pod Czer-
niejowem przez Tatarów wtedy usypane, lud
do dziś dnia mogiłami tatarskiemi zowie. Usi-
łowania wielkiego monarchy wkrótce zagła-
dziły ślady klęsk poniesionych; zaraz w roku.
1342 L. opasany został murem i przekopem,
wzniesione były piękne bramy: krakowska i
grodzka, dźwigniony zamek i daleko silniej
obwarowany; nakoniec oprócz domów murowa-
nych, mieszczanie z własnych składek wysta-
wili kościół ze szpitalem $. Ducha czyli gospo-
dę na znaczną liczbę ubogich i takowy fundu-

szami opatrzyli. Sam zaś król tegoż 1342 r.
fundował i uposażył dominikanów. W takiem
położeniu podniósł się niebawem L. i zaludnił

handlującymi, głównie przychodniami z Nie-
miec. Obywatele tutejsi, razem z mieszczanami
Krakowa, Poznania i Sandomierza, wezwani
byli w r. 1848 do podpisania ugody z krzyża-
kami, co dowodzi, iż miasto jaż wtedy do pier-
wszorzędnych w kraju należało. Zawichrzenia
za panowania Ludwika Węgierskiego zachwia-
ły nieco wzrost L, W r. 13876 Litwa w prze-
chodzie do ziemi sandomierskiej zajęła miasto,
a potem w r. 1376 sławny Kiejstut ks. trocki,
razem z Lubartem łuckim i Jerzym Narymun-
towiczem bełskim książętami, gwałtownym na-
padem zniszczył jego okolice; dopiero wypra-
wa 1877 r. króla Ludwika uwolniła od nich
L. i całą krainę, Władysław Jagiełło wszel--
kie bezpieczeństwo mieszkańcom w przejazdach
przez państwa swoje przywilejem wydanym
w r, 1388 zapewnił, Królem zostawszy, bawił



| 430 Lub

tu kilkakrotnie i wiele pamiątek swojej opieki
w nim zostawił, Tu właśnie odprawił się
w lutym 1886 r. pierwszy zjazd panów pol-
skich z litewskiemi, w obecności Jagiełły jadą-
cego do Krakowa dla przyjęcia korony. Na-
stępnie przywilejem z r. 1392 nakazał wszyst-
kim obcym kupcom przez to miasto przejeżdża
jącym ośm dni w niem zatrzymywać się i swo-
je towary na sprzedaż wystawiać, a jednocze-
śnie prawo obwoływania dorocznego jarmarku
na dzień Zielonych Świątek miastu nadał.
Tym sposobem pomnożone fundusze miejskie
wystarczyły na wzniesienie, zamiast drewnia-
nego jaki był dotąd, pośród rynku ratusza
murowanego w r. 1889, król zaś wystawił na
zamku 1395 kościół ś, Trójcy, a w r. 1420, na
pamiątkę sławnego zwycięstwa nad krzyżaka-
mi pod Grunwaldem, fundował dotąd istniejący

_ kościół Panny Maryi z klasztorem przy nich
- brygitek, Doświadczyło wprawdzie miasto zna-
cznej klęski przez pożar w r. 1415 wydarzony,
ale pomyślność jego mieszkańców niebawem
ślady jej zatarła, Niemniejsze zlewał dobro-
dziejstwa drugi syn Jagiełły Kazimierz, który
podnosząc L. na sejmie piotrkowskim w r. 1474
na stopień miasta wojewódzkiego, znakomicie
się przyczynił do jego wzrostu. Wiele też na-
dał innych korzyści handlowych, szczególnje
podczas sejmu 1478 r. Korony wspólnie z Li-
twą tu po raz pierwszy odprawującego się,
podług ustawy zapadłej na sejmie horodelskim.
Chociaż zjazd ten niedługo trwał, miasto je-
dnak uświetnione było zgromadzeniem naj-
pierwszych mężów z obu narodów, wielu ksią-
żąt i cudzoziemców. 'Tem bardziej opieka ta

była korzystną, gdyż w tych czasach L. po
dwakroć nawiedzały klęski; w r. 1447 splą-
drowali go Tatarzy, a w r. 1491 przypadkowy
pożar znaczną część domów w nim zniszczył,
Zwolnieni od wszelkich opłat i ciężarów mie-
szczanie po pierwszem nieszczęściu na lat 10,
po drugiem na lat 14, powetowali straty swo-
je, dochody zaś miejskie zwiększyły się przez
podniesienie liczby jarmarków do 4-ch i prze-
kazanie miastu tak zwanego strygieltu, to jest
opłaty od towarów na jarmarki przywożonych,
na rzecz królewskiego skarbu poprzednio po-
bieranej, co wszystko w r. 1468 nastąpiło. Za
tego króla bernardyni w r. 1459 zostali tu
fundowani,, a dostatnie już miasto kupiło w r.
1486 za 100 grzywien wś Ponigwodę. Za Ja-
na Alberta zyskało miasto prawo wybierania
sobie wójta, lecz srodze dotknięte było naja-
zdem tatarskim w r. 1500. Król Aleksander
dozwolił urządzić tu wagę publiczną i opłatę
od niej na rzecz miasta pobierać; za niego tak-
że odprawił się w r. 1506 sejm w L., do któ-
rego już i posłowie ziemscy należeli. Doku-
menta w aktach miejskich znajdujące się świad-
czą, że w owym czasie, liczne place, domy  
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nawet już wystawione przez mieszkańców po-
opuszczane były. Aby więc temu zaradzić, za
upoważnieniem króla, zrobiono w r. 1535 wo-
dociąg z rzeki Bystrzycy wybornej wody mia-
stu dostarczający, w r. 1587 urządzono nad
tąż rzeką blech i szlifiernię z przeznaczeniem

dochodu stąd na naprawę wałów miejskich, a

w r. 1586 wystawiono młyn wielki, zaś w r.
1588 zastrzeżono wyłączny monopol mieszeza-
nom na wyrób i przedaż sławnego wtedy piwa
lubelskiego. Najważniejszy wszakże krok do
uporządkowania miasta pod tem panowaniem
zrobiono, wyznaczając osóbną dzielnicę dla sta-
rozakonnych. Odebrał im nawet król w roku
1521 wolność prowadzenia handlu w samem
mieście; później atoli w lat 10 dozwolił sprze-
dawać sukno, nie inaczej jednak jak w posta-
wach i to za opłatą stałego strygeldu na rzecz

miasta, Za króla Zygmunta Augusta szcze-
gólnie handel w L. był w stanie kwitnącym.
Sprowadzano tu na sprzedaż, prócz krajowych,
rozmaite towary z Włoch, Francyi, Niemiec,
z Niderlandów, z Litwy, Rossyi i Wschodu.
Przybywali do L. na jarmarki kupcy z ró-
żnych najodleglejszych krajów; dom handlowy
braci Soderynów załatwiał sprawy pieniężne
króla i prywatnych. Dochody miejskie zna-
cznie zostały pomnożone, do czego się przy-
czyniło wiele nowych przywilejów i swobód
nadanych przez królą. Odbywały się tu coraz
częściej sejmy, jak w latach 1554i 1556, a
między temi pamiętny w r. 1568 i 1569, na
którym nastąpiła znana w historyi unia Koro-

ny z Litwą. Po śmierci Zygmunta Augusta d.
13 października 1572 na polach między wsią
Bystrzycą a Lublinem odbył się sławny zjazd
dla narady nad przyszłą elekcyą, na którym
kilkadziesiąt tysięcy szlachty się znajdowało.
Do szybkiego wzrostu miasta, jaki w nastę”
pnych czasach dostrzegać się daje, przyłożyło
się najwięcej zaprowadzenie trybunału koron-
nego dla województw n:ałopolskich, przywile-
jem króla Stefana Batorego w r. 1578 postano-
wionego. Szlachta, a nawet magnaci, zmuszen!,
bądź dla kadencyj trybunalskich jako deputaci,
bądź dla przypilnowania spraw swoich jako
interesowani, znaczną część roku przepędzać,

pałace a przynajmniej obszerniejsze domy sta-
wiać w L. poczęli, Za szlachtą pociągnęła
znaczna ilość kupców ze Wschodu. Zabudowa
się przeto w domy prywatne L., z gdy w tym
napływie ludności znaczna liczba różnowier-
ców a zwłaszcza kalwinów poczęła w nim osia-
dać, żarliwość katolików przyozdobiła go w I-
czne nowe kościoły. Chociaż więc pożar w r:
1574 wynikły wielkie szkody porobił, po”
wszechny jednak dostatek sprawił, że w kilka
lat śladów zniszczenia nie było, Owszem nowe
mury się wzniosły, a opustoszałe od ognia
gmachy, po naprawieniu ich, okazalszą postać
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przybrały, Mądre i opiekuńcze rządy Batore-
go rozlały powszechną pomyślność międży
mieszkańców. W r. 1586 rada senatu, na którą
zjechał monarcha dla naznaczenia sejmu, celem
przyszłego zakończenia sprawy Zborowskich,
nie mało dodała świetności, W r. 1588 wzniósł
się tutaj kościół z klasztorem oo. bazylianów
wraz z probostwem, fundowane przez króla.
Mikołaj Zebrzydowski, wojew. lubelski, zapro-
wadził w r. 1590 bractwo miłosierdzia na
wzór krakowskiego. Drukarnie Pawła Konra-

da 1593, a później Śmieszkowicza od r. 1622,
wybijały liczne księgi. Izraelici tutejsi, równie
z chrześcianami doszedłszy do wielkiej zamo-
żności, mieli jednę z najpiękniejszych bóżnie
w Polsce, i drukarnię, która już w r. 1559
część talmudu z pras swoich wydała. Stanął
wtedy L. na najwyższym swej świetności sto-
pniu w pierwszych latach XVII w. pod pano-
waniem Zygmunta III. Liczył naówczas do
40000 ludności, miał kilkanaście kościołów,
wiele pałaców możniejszej szlachty i wiele fa-
bryk. Późniejsze atoli czasy coraz mniej by-
ły dla niego pomyślne. Najpierwszą klęskę
zadał mu rokosz Zebrzydowskiego, wojewody
krakowskiego, 1606 r. wybuchły, w którym
głównie stan kupiecki, kontrybucyami zubożo-
ny, ucierpiał. Wkrótce wybuchły krwawe za-
targi katolików z kalwinami i innymi różno-
wiercami, w skutku których kilkanaście mo-
żnych rodzin tego wyznania z L. wydalonych
zostało, Wszakże budowały się w niem więcej
niż kiedyindziej kościoły. R. 1607 Jacek Ra-
wski, podstoli bracławski, razem z mieszczana-
mi lubelskimi zbudował za rogatkami war-
szawskiemi wielki kościół ś, Krzyża i przy
nim klasztor dla dominikanów obserwantów

w r. 1610, który w r. 1801 na koszary woj-
skowe został przerobiony; wymurowano w r.
1611 kościół ś. Wojciecha ze szpitalem, do
którego z czasem przeniosły się siostry miło-

sierdzia. W r. 1818 Siennicki, cześnik lubel-
ski, zbudował ozdobny kościół z klasztorem

Przy ulicy Królewskiej dla panien bernardy-
nek, Ksiądz Wojciech Zuziewicz, prebendarz
kijańskiego kościoła, sprowadził franciszka-
nów, wystawiwszy im niewielką świątynię
w r. 1619, na miejscu której później sami za-
konnicy wspanialszą w latach 1635, 1649 wy-
murowali. Obok tych kościelnych gmachów,
magnaci katoliccy mieszkać w L. nie przesta-
wali, i choć ogólna ludność nieco się już była
zmniejszyła, byłby pewnie niezadługo Świe-
tność dawną odzyskał, gdyby go nowe cięższe
Jeszcze nie spotkały nieszczęścia w drugiej po-
łowie XVII stulecia. Jakoż w r. 1656 spalili
mianowicie przedmieścia, od samego miasta ob-
Szerniejsze, kozacy; prawie jednocześnie Szwe-
dzi za ocalenie resztek wysoki okup na mie-
szkańcach wycisnęli; potem zrabowali znowu 
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Tatarzy 1672 r., nareszcie morowa zaraza i
przypadkowe pożary zupełnie do upadkn na-
chyliły. Nikt nie podał ręki utrapionym mie-
szkańcom, bo cały kraj był nieszczęśliwy; po-
stanowiono tylko w r. 1668, żeby województwo
całe zajęło się naprawą wałów miejskich. W r.
1695 srogie powietrze, grasując w mieście, zna-
czną część pozostałej ludności wygubiło lub
rozproszyło. Do klęsk wojennych i moru, po-
żar okropny w r. 1702 znaczną część miasta,
ocalonego dotąd w obrębie wałów swych co do
budowli, zrujnował do szezętu. Tak upadł zu-

pełnie starożytny gród, Piastom i Jagiełłom
ulubiony i dzielną ich opieką na wysokim sto-
pnio pomyślności postawiony. Nieprędko po
takich nieszczęściach mógł znowu L. stanąć
na drodze postępu, będąc zwłaszcza teatrem

wojny, prowadzonej pomiędzy pretendentami
do korony przez dwóch wielkich monarchów
wspomaganymi. Nie miał już co w nim ni-
szczyć Karol XII, żołnierze tylko jego ubogą
i bezbronną ludność trapili. Piotr W. założył
tu główną kwaterę, mieszkańcy bowiem trzy-
mali stronę króla Augusta II, którego sprawę
on sam popierał, Tu August II, ogłoszony
przez Karola XII za odpadłego od tronu, zwo-
łał sejm nadzwyczajny na 19 czerwca 1703 r.,
na którym stany związek między narodem a
królem dla silniejszej obrony od Szweda nowe-
mi ustawami wzmocniły. Obywatele L. przez
nową konstytucyą zostali we wszelkich pra-
wach i swobodach z Krakowem porównani;
wdzięczny zaś za stałe przywiązanie monarcha,
osóbnym przywilejem nakazał kupeom, pod.
konfiskatą towarów, aby na jarmarki nie do
Łęczny ale do L. jak dawniej zjeżdżali. Były
to jednak Środki niedostateczne, prawo nosze-
nia szabli i wybierania posła na sejm nie za-
stąpiło lublinianóm utraconych majątków, a
raz przeniesione jarmarki do Łęczny, już po-
tem do L. zwrócić się nie dały. Owszem usta-
ły one zupełnie, handel cały w inne strony się
obrócił, zamożni dawniej mieszczanie i kupcy
po większej części do ubóstwa przyprowadzeni,
a domy ich w pustki były obrócone. Już w r.
1660 rozwiązały się cechy szmuklerzy, powro-
Źników, tkaczy, czapników, cieśli; inni rze-
mieślnicy nie znajdowali roboty i ostatkiem
gonili. Sama tylko obecność trybunału utrzy-
mywała jakikolwiek ruch w smutnem mieście,
a zbieg wypadków politycznych zgromadzał
czasem znakomite osoby i wprowadzał na pole
historyi zubożały L. Tak wr. 1707, kiedy
Karol XII wkroczył do Saksonii, stany, po
zrzeczeniu się korony przez Augusta II, nie
chcąc uznać królem Stanisława Leszczyńskie-
go, naznaczyły tu na 11 sierpnia sejm elek-
cyjny, który nie przyszedł do skutku. W r.
1716 L. był miejscem ważnych układów, na
których stanęła z konfederacyą tarnogrodzką
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ugoda za pośrednictwem księcia Dołhorukiego.
W ciągu całej tej nieszczęsnej epoki upadku L.,
powstawały w nim jednak nowe zgromadzenia
duchowne i niektóre inne zakłady. Semina-
ryum, pierwiastkowo na 6 kleryków tylko
w r. 1675 erygowane i powierzone potem w r.
1714 sprowadzonym tu misyonarzom, opatrzy-
ła znaczniejszym funduszem Anna ze Stanisła-
wskich Zbąska, podkomorzyna lubelska, która
im wymurowała także kościół tuż przy semi-
naryum będący. Fundacya karmelitek sięga
r. 1659. Kościół dlą nich, dziś zajmowany
przez siostry miłosierdzia, wystawiła i uposa-
żyła Zofia z Tenczyńskich Daniłowiczowa, pod-
skarbina koronna, Na klasztor dla 00. refor-
matów jeszcze w r. 1660 darowała dwór swój
Helena Sapieżyna, kasztel, wileńska, przy uli-
cy Żmigród, a w r. 1676 zbudował dla nich

_kościół i ostatecznie osadził Mikołaj Biegano-
wski, kasztelan kamieniecki, Karmelici trze-
wiczkowi fundowani zostali w r. 1680 przez
Jana Mniszka, starostę lwowskiego, którym ko-
ściół i klasztor wymurował na Czechowskiem
przedmieściu, dziś przez bonifratrów zajmowa-
ny. Wizytki sprowadziła w r. 1700 Ewa z Le-
szczyńskich Szembekowa, kanclerzyna koron-
na, ale za pogorzeniem w r. 1702 klasztoru,
Stanisław Chomentowski, wojewoda mazowie-
cki, wr. 1723 na nowo je erygował. Zaraz
potem, bo w r. 1724, ks. Paweł Sanguszko fun-
dował ojców kapucynów na przedmieściu Kra-
kowskiem. Ważnym zakładem przysłużyła się
w r. 1730 Lublinowi Jadwiga Niemyska, za-
prowadzając szpital siostr miłosierdzia w prze-
znaczonej na to kamienicy, skąd je w później-
szym czasie do klasztoru ś. Wojciecha a nastę-
pnie do karmelitanek przeniesiono. Nakoniec
ostatnią w tem mieście fundacyą zakonną byli
trynitarze, którym kościół zbudował w r. 1731
Mikołaj Łoś, kasztelan lwowski, dziś na dom
zwany pałacem Pawęczkowskiego zamieniony.
Izraelici także dla swoich współwyznawców
wznieśli na Podzamczu wielką murowaną sy-
nagogę w r. 1683, za pomocą bogatego kupca
Jelenia Doletorowicza, a za pozwoleniem króla
Jana LIT. Starozakonni, korzystając z powszech-
nego upadku mieszczan lubelskich, coraz licz-
niej tu osiadali i w końcu cały handel w swoje
ręce ujęli. Napróżno chrześcianie zanosili skar-
gi, zyskiwali wyroki i dekreta rugujące ich
stąd, nawet z pomocą wojskową, umieli oni to
wszystko obejść i ostatecznie na swojem po-
stawili, przeważając niebawem zabiegłością,
oszczędnością, przemysłem i ludnością wszyst-
kie inne wyznania. Zresztą całe miasto w wię-
kszej połowie było napełnione sterczącemi i
opalonemi murami lub walącemi się gruzami.
Krakowskie przedmieście ledwie miało jeden
dom wielki w całości, zresztą kilka małych
o dwóch lub trzech oknach domków, w gęstych  
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przez rudery przerwach, stanowiło jednę stro-
nę ulicy, na przeciwnej połaci był ten sam
obraz, kończyły zaś ku bramie krakowskiej ka-
mienice opustoszałe i okopciałe. Ulica Grodzka
w podobnie nędznym była stanie; w samym
rynku na wszystkich czterech połaciach stały
kamienice po większej części puste lub w gru-

zach. Gmachy, które pałacami nazywano, także
w gruzach, większa liczba klasztorów w części
tylko zamieszkała, cóż mówić o bramach kra-
kowskiej, grodzkiej; bramy i mieszkania na
nich zawaleniem się groziły. A kiedy chrze-
ściańskie ulice i rynek były w tak opłakanym
stanie, łatwo sobie wystawić czem było przed-
mieście żydowskie, które, złożone z kamienie
spalonych i karczem zajezdnych drewnianych,
tonęło w błocie, kałużach i śmieciach. W ca-
łem mieście nie było braków, żadnej policyi,
żadnej straży od ognia i żadnych narzędzi,
chociaż był magistrat i starosta lubelski, ma-
jacy obowiązek czuwania nad porządkiem 1
bezpieczeństwem miasta. Taki był stan L. aż
do połowy panowania Stanisława Augusta;
dopiero Kajetan Hryniewiecki, wprzód kaszt.
kamieniecki a potem wojew. lubelski, mąż pra-
wy, nieskażonyi czynny, wielką usilnością,
wytrwałością i pracą, wydobył to opuszczone
i nieszczęśliwe miasto z rozwalin, popiołów i
błota. On w r. 1785 stanąwszy na czele ko-
misyi tak zwanej dobrego porządku i wezwa-
wszy do niej majętniejszych obywateli, wyna-
lazł, uporządkował, powiększył dochody, dotąd
znikłe lub marnowane. Ulice główniejsze wy-
brukował, rynek z gruzów oczyścił, bramy
miejskie i ratusz wyrestaurował. Zachęceni
przez niego mieszczanie kapitaliści zaczęli pu-
ste zwaliska i place kupować; kupcy lubelscy
wyznania ewang. wznieśli na Krakowskiem
przedmieściu kościół dła siebie i parafią fundo-
wali, w następnym zaś 1786 r. kupcy ruscy i
Grecy zbudowali ze składek przy ulicy Zielo-
nej kaplicę prawosławnego obrządku i probo-
szeza przy niej ustanowili, Słowem podupadły
L. począł się znowu przyozdabiać gmachami,
lecz w zaludnieniu ta głównie zaszła zmiana,
że ludność starozakonna, pod panowaniem Ja-
giełłów nieznaczna, wkrótce dorównała ilości
chrześcian a dziś o wiele ją przewyższa. No-
wożytny wzrost L. rozpoczyna się z r. 1815.
L. w ciągu ostatniego stulecia wydał kilku za-
służonych na polu nauki i sztuki pracowników.
Tu urodzili się dwaj Bandtkowie (Jan Wine.
i Jerzy Samuel), Wincenty Pol, dwaj Wie-
niawscy (Henryk i Józef), Historyą L. opisy-
wało wielu badaczy. Najobszerniejsze są dzie-
ła Sierpińskiego i Wład. K. Zielińskiego. 5

Powiat lubelski, gubernii t. n., stanowi część
dawnego pow. lubelskiego, z którego połowy
utworzono w 1867 r. pow. lubartowski. Gra-
niczy on od płn. z pow. nowoaleksandryjskim



Lub

(puławskim) i lubartowskim, ód wsch, z chełm-
skim i krasnostawskim, od płd. z krasnostaw-
skim i janowskim, od zach, z nowoaleksandryj-
skim. Obszar pow. wynosi 33.10 mil kwadr.
Zajmuje on część obszernej wyżyny lubelskiej,
która tn wznosi się na 500 do 600 stóp nad
poziom morza i pokryta jest falisto układają-
cemi się wyniosłościami, Wyżyna ta łagodnie
dość się obniża ku dolinom rzek, tworząc sze-
rokie jary, dogodne dla zakładania siedzib
ludzkich. Miejscami tylko na płn. i zach. od
L. występują takie nagłe i ostre zagłębienia,
Jakie cechują okolice Kazimierza nad Wisłą.
Podnoszenie się poziomu wzmaga się w miarę
posuwania się ku płd, Główna rzeka powiatu,
Bystrzyca, dzieli go na dwie połowy i płynie
w kierunku od płd, ku płn, Zabrawszy (w o-
brębie powiatu) Bychawkę, Chodel i Urzę-
dówkę, spotyka dalej Czerniejówkę i Czechów-
kę i w punkcie zetknięcia się z nimi, wytwarza
obszerną dolinę a odtąd zbaczając ku wsch., po-
dąża do Wieprza. Ta obszerna dolina trzech
rzek, przedstawiając wyborne warunki dla roz-
ległćj osady ludzkiej, dała początek L. Wyży-
na lubelska spoczywa na pokładzie kredy,
śród której niekiedy występuje tak zwane śre-
dnie ogniwo trzeciorzędnej formacyi. Bujna i

bogata roślinność cechuje cały obszar wyżyny.
Skoro tylko przebędziemy dolinę Wieprza,
który, zataczając wielkie półkole, odgranicza
gubernią i wyżynę lubelską od pow. garwoliń-
skiego i łukowskiego, siedleckiej gubernii, in-
ny świat przedstawia się naszym oczom. Za-
miast monotonnej płaszczyzny, piasków, mo-
kradli i ubogich sosnowych lasów, występują
malowniczo falujące się wzgórza, lasy liściaste,
w których z dębami i lipami mięszają się po-
tężne, proste, w górę strzelające sosny; wsie
ukryte w jarach zaznaczają się tylko wieżą
kościoła. Dzisiejszy powiat lubelski przedsta-
Wia najdawniejsze w całej gubernii ognisko
kultury, przyniesionej tu przez kolonistów
ź przyległej Małopolski, którzy, posuwając się
wzdłuż brzegów Wisły i natrafiwszy w oko-
licach Kazimierza na warunki terytoryalne,
przypominające ich odwieczne siedziby śród
olkusko-sandomierskiej wyżyny, posunęli się
W głąb ku wschodowi i zaludnili dolinę By-
strzycy i okolice L. Bełżyce, Bychawa, Bi-
skupice, Chodel — wszystko to siedziby zamo-
źnych małopolan lub włości biskupów kra-
towskich. Sławny Babin i to życie towarzy-
skiej umysłowe, jakiego wyrazem była ,„rzecz-
bospolita babińska, jest owocem rozkwitu
ultury małopolskiej na przyjaznym dla niej

Stuncie. Brak danych nie pozwala nam podać
- obrazu obecnych stosunków rolnych i przemy-
stowych powiatu. Średni wysiew w latach
1870—72 wynosił 10300 czetw. pszenicy i
30000 czetw. żyta, zbiór zaś 45000 czet. psze-
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nicy i 94000 czetw. żyta. W 1880 r. lasy
zajmowały przeszło 64000 mr.; w tem było
lasów prywatnych nieurządzonych 40746 mr.,
urządzonych 11954 mr., wyciętych a nieza-
drzewionych 5831 mr., obsianych na nowo 779
mr., oddanych zą serwituty 3705 mr,, włośc.
dawnych 151, do osad należących 415 mr.
ady dworskie zajmowały 457 mr., włośc. 265
mr. Produkcya fabryczna wraz z produkcyą
Lublina wynosiła w 1878 r. 1460192 rs.,z te-
go na powiat przypadało około 900,000 rs.
Jestto przeważnie produkcya gorzelni i mły-
nów, bo z właściwych fabryk istnieje tylko
młyn parowy w Kośminku pod Lublinem
(240000 rs.) i tartak parowy w Bełżycach;
cały przemysł fabryczny skupia się w Lubli-
nie. Pod względem środków komunikacyjnych
tylko północna część powiatu jest tak szczęśli-
wa, iż posiada, prócz kolei przerzynającej go na
przestrzeni 54 wiorst (trzy stacye: L., Min-
kowice, Trawniki i przystanek w Konopnicy),
jeszcze szosę (około 40 w.) idącą od Puław na
Kurów, L., Piaski. Południowa zaś część (7/,
powiatu) pozbawioną jest zupełnie dróg bitych.
Ludność powiatu wynosiła w 1872 r. około
60000, w 1880 r. zaś 78006 (2350 na milę
kw.). O stanie oświaty początkowej smutnie
świadczy mała ilość szkół elementarnych 1-kl.
ogólnych, których według wykazu jest 23,
z tych 5 ma L. a po 1l-ej: Babin, Bełżyce, By-
chawa, Bychawka, Biskupice, Bystrzejowice,
Gałęzów, Jaszczów, Kosarzew, Krzczonów, Mię-
tkie, Piaski, Piotrowice, Sieprawice, Świdnik,
Wzgórze, Wrotków, Zemborzyce. Dek. lubel-
ski, dyecezyi t. n., dzieli się na 21 parafij:
Abramowice, Bełżyce z filią Wojciechów, Bi-
skupice, Bychawa, Bychawka, Bystrzyca,
Chodel, Czerniejów, Kalinowszczyzna z filią
Czwartek, Kiełczewice, Konopnica, Krzczonów,
L., (od r. 18584 dwie: obok katedralnej obej-
mującej 10228 dusz, utworzono przy kościele
pobernardyńskim parafią Nawrócenia ś. Pawła
obejmującą dusz 7442), Matczyn, Mełgiew,
Niedrzwica, Piaski Wielkie, Ratoszyn, Woj-
ciechów i Zembuszyce z filią Krężnica. Pod
względem sądowym istnieją tu 2 okręgi sądu
pokoju w Lublinie i 4 okręgi sądów gminnych
(Bełżyce, Bychawa, Mełgiew, Wieniawa). Pod
względem administracyjnym dzieli się na 15
gmin: Bełżyce, Bychawa, Chodel, Jastków, Ja-
szczów, Konopnica, Krzczonów, Mełgiew, Nie-
drzwica, Piaski, Piotrków, Piotrowice, Woj-
ciechów, Wólka, Zemborzyce,

Gubernia lubelska zajmuje południowo-wscho-
dnią część obszaru królestwa i obejmuje 305.78
mil kw. (14795.6 wiorst, 16831.7 kilom. kw.).
Graniczy od wsch. z gub. wołyńską, od płd.i
płd. zach. z Galicyą, od zach. Wisła dzieli ją
od gub. radomskiej, a od płn. graniczy z gub.
siedlecką, Granicami naturalnemi są: rz. Bug
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od wsch., Wisła od zach, a Wieprz i Tyśmie-
nica od płn. Pod względem układu poziomego
przedstawia ona rozległą wyżynę, wzniesioną
średnio na 800 do 900 stóp, otoczoną dokoła
dolinami wielkich rzek, Wzniesienie to pozio-
mu wzmaga się w miarę oddalania się od dolin

rzek opasujących środkową wyżynę. Część
północna gubernii, obejmująca płn. część pow.
nowo-aleksadryjskiego (puławskiego), położona
na lewo od drogi bitej z Puław do L., tudzież
cały niemal pow. lubartowski (z wyjątkiem
pasu przylegającego do pow. włodawskiego
i chełmskiego) przedstawia równinę utworzoną
przez .spotkąnie sie dwóch dorzeczy: Wisły i
Wieprza, bez wyraźnej linii działu wodnego,
niczem się nieróżniącą od równiny pow. łukow-
skiego i radzyńskiego, po drugim brzegu Wie-
prza rozłożonej. Te same rozległe lasy, rzad-
kie wsie i kolonie świeżo przeważnie pozakła-
dane na wykarczowanych obszarach, gleba
piaszczysta, uboga roślinność, leniwo wlokące
się ale obfite rzeczki i strumienie, słowem ty-
powe rysy mazowieckiego Polesia, podczas
gdy we wschodniej części pow, lubartowskiego,
w półn.-wschod. połowie chełmskiego i wschod.
części hrubieszowskiego, występują liczne je-
ziora, bagna, cechujące, wraz z ubogą, karło-
watą roślinnością, nędzną glebą, obszary bagni-
ste sąsiedniego Polesia wołyńskiego i dolinę

Bugu, który po za Horodłem tworzy na pra-
wym brzegu częste bagna. Dorzecze Wisły,
obejmujące pow. nowo-aleksandryjski i zacho-
dnią część janowskiego, przedstawia dalszy
ciąg wyżyny sandomierskiej, w której Wisła
wyżłobiła sobie dolinę, rozpościerającą się na-
przemiany to po prawym, to po lewym brzegu,
to znowu zwężającą się do szerokości koryta
jedynie na przestrzeni (14 wiorst) między Ka-
zimierzem a Puławami. Południowa część pow.
Janowskiego i płn.-zach. część pow. biłgoraj-
skiego stąnowią dorzecze i część rozległej do-
liny Sanu, łączącej się tu z szeroką doliną
Wisły. Droga łącząca wieś Łążek na granicy
od Galicyi z Janowem, stanowi w przybliżeniu
linią działu wodnego Wisły i Sanu a zarazem
kraniec doliny Sanu. Środkowa wyżyna, sta-
nowiącą charakterystyczną cechę układu po-
ziomego gubernii lubelskiej, rozpocząwszy się
w środkowej części pow. nowo-aleksandryj-
skiego między Kazimierzem a Puławami, obej-
muje płd. część pow. lubartowskiego, cały
pow. lubelski, wsch. połowę janowskiego, za-
mojski, krasnostawski, płd.-zach. część chełm-
skiego, niemal cały hrubieszowski i dochodzi
do najwyższego wzniesienia (900 do 1050)
w tomaszowskim i przyległej mu wschodniej
części biłgorajskiego. Wyżyna tomaszowska
jest punktem zbiegu i przecięcia się wododzia-
łów Wisły, Sanu, Wieprza i Bugu. Z niej
wypływa: Wieprz, Tanew (do Sanu), Sołokija  

Lub

i Huczwa (do Bugu). Wieprz przebija się
w ciągłych zakrętach przez środkową wyżynę
i uprowadza jej wody. Wrzyna się on głęboko
w tę wyżynę i płynie wąskiem korytem o wy-
sokich brzegach, rozsuwających się od cząsu do
czasu dla utworzenia błotnistej doliny, jak:
przy ujściu Poru, w okolicach Tarnogóry i Iz-
bicy, pod Krasnymstawem gdzie przyjmuje
Zółkiewkę. Po za Łęczną przyjmuje pod Spi-
czynem Bystrzycę i szeroką błotnistą płaszczy-
zną podąża do połączenia się z Tyśmienicą po-
wyżej Kocka a nadawszy tej ostatniej rzece
wraz ze swemi wodami swą nazwę, płynie
w wytkniętym przez Tyśmienicę kierunku aż
do Wisły. Ta środkowa wyżyna, przerznięta li-
cznemi rzekami i strumieniami, które w niej
powyżłabiały głębokie jary, dotąd jeszcze,
w środkowej i południowej części przedstawia
lesisty obszar, z bogatą roślinnością (dąb, lipa,
buk), mało zaludniony dla braku komunika-
cyj — południowa połowa gubernii nie ma do-
tąd dróg bitych. Wielkie wsie (po 100 do 200
dm. i od 1000 do 3000 mk.), znacznie od siebie
oddalone, skupiają się po brzegach rzek w szer-
szych jarach i dolinach. Znaczne kilkomilowe
nieraz obszary (w pow. janowskim, krasno-
stawskim i biłgorajskim) są pokryte w zupeł-
ności lasami, urwistemi jarami, wąwozami lub
bagnami. Kolonizacya i kultura rolna pojawia
się tu przed kilku dopiero wiekami (od XIV
wieku), spółcześnie z procesem kolonizacyj-
nym i cywilizacyjnym, jaki się obudził na
Rusi pc jej złączeniu z rzpltą. Dorzecze Wisły
przyjmowało już dawniej osadników i kulturę
z Małopolski. Przez Końskowolę, L., Krasny-

staw, Hrubieszów szedł zdawna wielki trakt
handlowy od Gdańska i Baltyku na Wołyń,
krainę aż do morza Czarnego. Z wzrostem

Rusi i Lwowa otworzył się nowy trakt z L.
do Lwowa i Węgier, któremu Zamość zawdzię-
czał swe znaczenie. Przeprowadzenie kolei
nadwiślańskiej zbliżyło nieco te nieprzystępne
dla oświaty, handlu i przemysłu okolice, choć
dopiero odnoga na Tomaszów do Lwowa wio-
dąca i jednoczesna sieć dróg bocznych koło-
wych, starannie utrzymanych, może rozbudzić
życie i nadać wartość naturalnym bogactwom
tych okolic. (o do układu geologicznego, to
środkowa wyżyna spoczywa na pokładzie kre-
dowym, który, wziąwszy początek na lewym
brzegu Wisły w gub. radomskiej, przechodzi
na prawy brzeg i począwszy się za Puławami,
obejmuje część południową pow. lubartowskie-
go, ciągnie się lewym brzegiem Wieprza w dół
po Łęcznę, rozszerza się po za Chełm i sięga ku
południowi aż po za Tomaszów. Na krańcach
płd.-zach., pośród tej formacyi a także w oko-
licy Chełmu występuje tak zwane średnie
ogniwo, Wierzchnie warstwy stanowią w do-
linach rzek piaski i namuły, w środkowej wy-
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żynie i na stokach jarów gliny z występują-
cym miejscami czarnoziemem (w hrubieszow-
skiem). Mała stosunkowo ludność, brak komu-
nikacyi, wielkie obszary większej posiadłości,
powstałej z nadań królewskich, utrudniają po-
stęp rolnictwa. Po 1863 r. nastąpił jednakże
dość żywy ruch parcelacyjny i kolonizacyjny.
Włościanie galicyjscy osiadali w przyległych
powiatach, niemieccy koloniści nad Wisłą i

Wieprzem. Odpowiednio do różnych warun-
ków układu poziomego i pionowego uwarstwo-
wania, gleba ziemi przedstawia wielką rozmai-
tość, W środkowej wyżynie i południowo-
wschodniej części przeważa gleba żyzna, bądź to
borowina leżąca na pokładach kredowych (jak
w chełmskiem), bądź tłusty gliniasty czarno-
ziem jak w hrubieszowskiem. (Geologiczne ba-
dania prowadzili w lubelskiem prof, Jurkiewicz
i Trojdosiewicz; te ostatnie są ogłoszone w „,Pa-
mięt. fizyogr.'). Z ogólnego obszaru wynoszą-
cego 1,503,834 dzies. (blisko 3,000,000 mr.),
trzecia część prawie przypada na lasy w ilości
854,138 mr., w tem lasów prywatnych nie-
urządzonych 526,055 mr., urządzonych (lasy
ordynacyi Zamojskich przeważnie) 126,891 mr.,
rządowych 35,855 mr., poduchownych 16,977
mr., donacyjnych 37,931 mr., miejskich i in-
stytutowych 6,418 mr., do osad należących
4,220 mr., danych włościanom za serwituty
40,808 mr., dawnych włośc. 1690 mr., emfite-
utycznych 898 mr., wyciętych i niezadrzewio-
nych 45,896 mr., zasianych po wycięciu 10,504
mr. (cyfry z 1880 r.). Na ziemię orną przy-
pada połowa, mniej więcej, obszaru, W 1878
t. wysiano w całej gubernii 82,496 czet. psze-

nicy, 198,277 czet, żyta, 3715 czet. pszenicy
Jarej, 77,806 czet. jęezmienia, 152,357 czet.
owsa, 44,988 czet. gryki, 273,525 czet. karto-
fi; zbiór 1879 r. wydał średnio 4'/, ziarn.
ąki zajmują w gubernii 121,655 dzies, i wy-

dają około 7,000,000 pud. siana. Co do inwen-
tarza to w 1878 r. było 128,160 koni i 341,011
sztuk bydła. Wartość wyprodukowanej weł-
ny wynosiła 350,000 rs. 5adownictwo rozwija
się w gubernii, w powiatach nadwiślańskich
mianowicie; w 1880 r. liczono tu 2,488 mr. sa-
dów dworskich, 3,006 mr. sadów włościańskich
1180 mr. sadów w osadach, Co do rozdziału
ziemi pomiędzy posiadaczy, przeważają tu wię-
szych rozmiarów majątki. W gubernii znaj-
duje się 15 majątków mającycych więcej niż
20,000 rs. pożyczki Tow. Kred. Ziem. (stano-
wiącej 10 do 15/, ceny sprzedażnej), przeszło

30 majątków z pożyczką 25,000 do 50,000 rs.
AIniejsze z pożyczką 8,000 do 10,000 rs. sta-
a0wią tylko 250/,, a mające mniej niź 3,000
tylko 140/, ogólnej ilości obciążonych pożyczką
majątków, Pod względem przemysłu fabry-
*znego gub, lubelska zajmuje jedno z ostatnich
miejsc w kraju. Według urzędowych danych  
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znajdowało się w 1881 r. fabryk i zakładów
przemysłowych 829, zatrudniających 4399 ro-
botników, produkcya zaś roczna obliczoną jest
na 5,978,101 rs. Przemysł fabryczny prze-
ważnie złączony jest z rolnictwem, główną
więc cyfrę produkcyi przedstawiają te zakła-
dy, które przerabiają płody rolnicze. Pierwsze
miejsce zajmują gorzelnie w ilości 66, produ-
kujące okowity za rs. 2,558,083. Najwięcej
gorzelni, gdyż 12, posiada pow. chełmski, naj-
mniej zaś pow. biłgorajski, gdyż tylko jednę.
Fabryka wyrobów żelaznych w Irenie, pow.
janowskim, wyprodukowała w ostatnim roku
na rsr. 487,880. Cukrowni znajduje się w gu-
bernii 4, a mianowicie: w Zakrzówku, w pow.
puławskim; w Kijanach, w pow. lubartowskim;
w Mirczu, w pow. hrubieszowskim i w Potu-
rzynie, w pow. tomaszowskim. Produkcya cu-
krowni obliczoną jest na rs, 362,000; obecnie
otwiera się wielka cukrownia w Opolu. Bro-
warów posiada gubernia 44, z produkcyą na
rs. 349,085. Produkcya młynów parowych
jest podaną na rs. 202,311, a młynów wodnych
ma rs, 502,409. Oprócz powyżej wymienionych
zasługują jeszcze na uwagę 3 tabryki tabaczne
w L., z produkcyą rs. 190,482.; 7 fabryk ma-
szyn i narzędzi rolniczych, z których 5 w L,,
] w Hrubieszowie, w Zwierzyńcu l i w Puła-
wach 2, produknjących w ogóle na rs. 118,718;
fabryka mębli giętych w Wojeiechowie, pro-
dukująca na rs. 118,800; 2 fabryki mąki kar-
toflanej: w Wólce Profeskiej pod Puławami i
w Podlodowie, w pow. tomaszowskim, z pro-
dukcyą na rs. 80,000; wreszcie fabryka posa-
dzek w Zwierzyńcu, z produkcyą roczną na rs.
14,100. Z gałęzi drobnego wiejskiego i miej-
skiego przemysłu rozwinięte jest najwięcej
płóciennictwo u włościan, z produkcyą do
1,000,000 rs. i sitarstwo u mieszczan biłgoraj-
skich, przerąbiających do 500 pudów włosia.
Handel, mało rozwinięty, koncentruje się w L.
i nadrzecznych osadach nad Wisłą (Rachów,
Józefów, Kazimierz, Puławy), Sanem (Krze-
szów),Bugiem (Kryłów, Horodło, Dubienka) i
Wieprzem (Łęczna). Zboże i drzewo stanowią

główny przedmiot wywozu. Owoce i wyroby
drzewne, kreda, sita są także dość ważnemi
artykułami wywozowemi, których produkcya
z czasem wzrość może do znacznie większych
rozmiarów. L., dzięki kolei nadwiślańskiej, stał
się ważnem centrum handlowem i przemysło-
wem; rozciągającem zakres swej działalności
i na przyległe gubernie. Jeżeli o stanie oświa-
ty wnosić można z ilości i różnorodności zakła-
dów naukowych, to gub. lubelska powinnaby
przodować innym. W 1878 r. znajdowało się
zakładów naukowych 406, a mianowicie: in-
stytut gospodarstwa i leśnictwa w Nowo-Ale-
ksandryi, w którym uczących się było 104;
gimnazyów męskich 2: w L. i Chełmie, uczą-
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„eych się 642; gimnazyum żeńskie jedno w L.
uczących się było 179; progimnazyów męskich
2: w Hrubieszowie i Zamościu, w obudwu
uczących się było 334; progimnazyum żeńskie
jedno w Zamościu z liczbą uczących się 52; in-
stytut maryjski panien w Chełmie, uczących
się w nim 150; seminaryum nauczycielskie je-
dmo w Chełmie, a w niem uczących się 45;
przy niem szkoła wzorowa, w której uczących
się było 50; szkółek początkowych1-klas. 312,
a w nich uczących się 12,729; 2-klas. dla
chrześcian 12, dla żydów I, uczących się 788;
niedzielno-rzemieślniczych szkółek 10 z liczbą
uczących się 318; szkoła niedzielno-handlowa
jedna, w niej uczyło się 17 uczniów; zakładów
naukowych prywatnych 8, pomiędzy któremi
szkoła techniczna drogi żel. nadwiślańskiej i 6-
klas. szkoła realna prywatna w L., posiadające
w r. 1878 uczniów razem 165, i kilka pensyj
żeńskich, w których znajdowało się uczennice

98; seminaryów duchownych 2: rzym.-katol.
w £. i prawosł. w Chełmie, a w nich uczących
się 85; szkoła prawosł. w Chełmie dla przygo-
towania djaków, w której uczyło się uczniów
88, i nareszcie kantoratów 49, w których znaj-
dowało się chłopców 1128, dziewczyn 381, ra-
zem 1509. Pomimo przyrodzonych bogactw,
pięknej gleby, przyjaznych klimatycznychwa-
runków, rolnictwo i przemysł nie rozwija się
należycie, zarówno dla braku oświaty śród mas
ludności włościańskiej, jak i dla braku odpo-
wiednich dróg komunikacyjnych. Pograniczne
części gubernii mają wprawdzie drogi wodne
(San, Bug, Wisła, Wieprz), ale te oddają usłu-
gi w niektórych jedynie miesiącach. Linia ko-
lei nadwiślańskiej przerzyna północno-wscho-
dnią, uboższą część gubernii, i dla braku dróg
bocznych, dojazdowych, nie może należycie ob-
sługiwać południowych i środkowych powia-
tów. Brak kamienia utrudnia budowę dróg
bitych. Skutkiem tego i ludność gubernii nie
odpowiada jej rozległości i bogactwu gleby.
W d. 1 stycznia 1881 r. było w gub. 828,362
mk. (402,869 męż. i 425,493 kob.), więc prze-
szło 2700 mk. na mili kwadr. Podług wyznań
było: 520,589 katol., 162070 prawosł., 18,981
ewang., 116,773 żydów. Prócz tego wojsko
stale przebywające w gubernii liczyło 16,862
głów. Z powiatów najludniejszym był nowo-
aleksandryjski (puławski) z ludnością 94,230

_ dusz, najmniej ludny lubartowski 70,601 dusz.
Miast w gubernii znajduje się 13, z nich prócz
L., mającego przeszło 30,000 mk., żadne inne
nie przechodzi 10,000 ludności. Osad miej-
skich, dawnych miasteczek, jest 48, z nich naj-
ludniejszy Tarnogród ma przeszło 5000 mk.,
zaś Tyszowce, Turobin, Kurów, Kazimierz,
Opole mają przeszło po 3000 mk. Z pozostałych:
15 osad ma 2 do 5000, 21 osad od 1-go do
2000, a 6 osad nie ma 1000; z tych najmniej-  
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szy Jarczów liczy 29 dm. i 311 mk. W osa-
dach tych przeważa ludność żydowska nad
chrześciańską; w 12 tylko chrześcianie prze-
ważają i to mało ludnych. Ludność chrześciań-
ska utrzymuje się przeważnie z uprawy roli,
żydowska z drobnego handlu. Pod względem
kościelnym lubelska gub. wchodzi w skład dye=
cezyi lubelskiej, obejmującej 19 dekan.: nowo-
aleksandryjski, biłgorajski, chełmski, hrubie-
szowski, janowski, krasnostawski, lubartowski,
lubelski, tomaszowski i zamojski w obrębie
gub. lubelskiej, — bialski zaś, garwoliński,
konstantynowski, łukowski, radzyński, siedle-
cki, sokołowski, węgrowski i włodawski w o0-
brębie gub. siedleckiej położone. Lubelska dye-
cezya posiada kościołów parafialnych 236, fi-
lialnych 44, klasztorów 3 (2 męskie, 1 żeński),
Ludności rzym.-katol. wyznania 810,993. Lu-
dność prawosł. należy do tak zwanej chełmsko-
warszawskiej dyecezyi (ob. Chełm). W samej
gub. lubelskiej znajduje się obecnie kościołów
rzym.-katol. 157 (mur. 114i drewn. 48) i ka-
plie 44. Cerkwi 228 (mur. 48 i drewn. 180) i
kaplic prawosł. 24. Kościołów ewang, 2 i ka-
plica 1, synagog izrael. 65 i domów modlitwy
64. Porównywając z ludnością, na jeden ko-
ściół katol. przypada 2589 wyznawców tej re-
ligii, na jednę cerkiew 643, na jeden kościół
ewang. 6327, a na jednę synagogę i dom mo-
dlitwy 783 mk. Baptyści, zamieszkali w pow.
lubartowskim, mają tamże swój dom modlitwy
we wsi Zezulinie. Zakładów dobroczynnych
posiada gubernia 18: szpitali 12, domów schro-
nienia dla starców i kalek 3, dom przytułko-
wo-wychowawczy ula ubogich dzieci 1, ochro-
nek dla przychodzących dzieci 2. Pod wzglę-
dem administracyjnym dzieli się na 10 powia-
tów: lubelski, lubartowski, nowo-aleksandryj-
ski, chełmski, janowski, krasnostawski, zamoj-
ski, hrubieszowski, biłgorajski i tomaszowski.
Pod względem sądowym dzieli się na dwa

okręgi zjazdów sędziów pokoju w Lublinie i
Zamościu, każdy obejmujący po 5 okręgów
sądów pokoju miejskich i 41 okręgów sądów
gminnych (po 4 w powiecie, z wyjątkiem
nowo-aleksandryjskiego, posiadającego 5 0-
kręgów). | Br. Ch.

Lublinek al. Widzów, kol., pow. łaski, gm.
Widzów, par. Pabianice; 23 dm., 121 mk,, 315
mr. ziemi. |
Lubliniec 1.) Nowy (po rusku Zubłyneć no-

wyj), wś w pow. cieszanowskim, 7 kil. na płn.
zach. od sądu powiat. i urzedu poczt. w Cie-

szanowie. Na płn. wsch. leży Huta Rożanie-
cka, na wsch. Ruda Rożaniecka, Żuków i Cie-
szanów, na płd. Cieszanów, na zach. Lubliniec
Stary, na płn. zach. Królestwo Polskie. Wzdłuż
granicy zach, płynie na małej przestrzeni Wy-
rowa (al. Wirowa), dopływ Tanwi, od płd. na
płn.; do niej płyną wody zcałego obszaru za
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pośrednictwem licznych potoków. Najznacz-
niejsze z nich są: Brusianka (ob.), przepływa
płd. zach. krawędź obszaru od płd. wsch. na
płn. zach.; Łówcza, wchodzi z Żukowa, płynie
zrazu na zach. a potem na płn. zach. i przyj-
muje od lew. brzegu pot. Buszczak (ob.), roz-
lewający się w rozległe błota, które dawniej
zajmował staw obszerny; Rożaniecki pot., pły-
nący z Rudy rożanieckiej od wsch. na zach.,
a zasilony w obrębie wsi Lubówką od lewego
brzegu; Otwiernica, płynąca od wsch. na zach.,
tworżąca na małej przestrzeni granicę od L.-
Starego; Pancza, płynący z Huty rożanieckiej
zrazu od płn. wsch. na płd. zach. a potem na
zach. Płne. wsch. część obszaru jest lesista.
Leżą tu lasy: Jasieniec (w nim najwyższy
szczyt we wsi 239 m. wys.), Jalinka i lesiste
wzgórze Rożaniec (221 m.). Resztę obszaru

zajmują pola, moczarzyste łąki i pastwiska,
W znoszą się tu jeszcze w środkowej części ob-

szaru Czernicha do 230 m., a na płn. zach. od
niej Tepili do 224 m. Najniższy punkt we
wsi (212 m.) leży w stronie płn. zach. W płd.
kończynie wsi leży niwa „Na Zamościu,” wznie-
siona do 220) m., a opadająca ku moczarzystej
dolinie Buszczaka do 216 i 215 m. Zabudo-
wania wiejskie są rozrzucone. Tworzą one
następujące grupy i przysiołki: Dąbrówka
(Dubriwka), Kaczmaząki, Kutnie, Łuczkowy,
Mielniki, Oblas, Ostrówka, Rzecyce, Sigła
(Syhła), Tepiły (Tepili), Werezdie, Zakop i
Żar (al. Żyr). Własn. więk. tutaj i w Lu-
blińeu Starym ma roli ornej 482, łąk i ogr.
375, pastw. 205, lasu 1924 mr.; własn. mniej.
roli orn. 3506, łąk i ogr. 1456, pastw. 521, la-
su | mr. W r. 1880 było 1554 mk. w gmi-
nie, 30 na obsz. dwors. (obrz. gr.-katol., z wy-

jątkiem kilkunastu rzym.-katol.). Par. rzym.-
katol. w Cieszanowie; gr.-katol. w miejscu,

dek. lubaczowski, dyec. przemyska. Do pa-

rafii należy L.-Stary. We wsi jest cerkiew,

szkoła etat. jednokl., dwór, browar i gorzelnia.

2.) L.-Stary, wś w pow. Cieszanowskim, 7
kil. na płn. zach. od sądu powiat. i urzędu

poczt, w Cieszanowie. Na wsch. leży L.-No-

wy, na płd. Niemstów, na zach. Ułazów, na
płn. zach. Królestwo Polskie. Przez wieś pły-

nie Wyrowa, dopływ Tanwi, zrazu przez pld.

część obszaru od zach. na wsch., równolegle
_z granicą wsi i niedaleko od niej, potem skrę-

ca na płn., tworzy na małej przestrzeni grani-

cę od L.-Nowego, a nakoniec przybiera kieru-

nek płn. zach. i wchodzi do Królestwa Pol-

skiego. Od praw, brzegu wpada do Wyrowy
w obrębie wsi kilka dopływów, jako to: Ka-
flewa (ob.), Brusienka, Rożaniec, Otwiernica.
Od lew. brzegu zasilają ją małe strugi. Dolina
Wyrowy moczarzysta. Zabudowaniawiejskie

leżą na lew. brzegu Wyrowy. Najwyższe

wzniesienie obszaru czyni 224 m. na płn. zach.,  
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na granicy Królestwa; najniższy punkt (210
m.) leży w stronie płd., w dolinie Wyrowy i
w stronie płn. tejże doliny (209 m.), przy
wnijściu Wyrowy do Królestwa. W r. 1880
było 1145 mk. w gminie, 6 na obsz. dwors.
(obrz. gr.-kat. z wyjątkiem kilkunastu rzym.-
katol.). Par. rzym.-katol, w Cieszanowie, gr.-
katol. w L.-Ńowym. We wsi jest cerkiew,
L.-Nowy i Stary należały za czasów polskich
do dóbr koronnych, do sstwa lubaczowskiego
a województwa bełskiego. Lustracya woje-
wództwa bełskiego z r. 1765. (Rkp. Ossol.
M 2835, str. 112 inn.) podaje następujące
szczegóły: „W L.-Starym jest łan wybranie-
ceki, z którego wybrańcy reproduxerunt przy-
wilej Aug. III w Warszawie 1744 uczeiwym
Alexandrowi Maxymowi, Semkowi Maxyma
synowi, Stefanowi i Jackowi braci dany, do
którego przychylając się przywileju uczciwych
Alexandra i t. d., za zaleceniem innych wy-
brańców do ćwierci łanu przydając, przy tym-
że łanie, prawach i wolmościach nienaruszenie
zachowujemy i płacenie łanowego podatku co-
rocznie po złp. sto oznaczamy.* Gromada wsi
L. reproduxit dekret Zygmunta III między
Płazą, sstą lubacz. a gromadami L.-Starego

i Nowego nastąpiony, powinności tym wsiom
opisujący, który z łanu jednego pańszczyzny
dni 2 na tydzień robić od wschodu słońca do
zachodu, w południe na odpoczynek bydła go-
dzin 2 wolne mając, naznacza, i aby do więk-
szej powinności pociągani nie byli zaleca. Pod-
dani lublinieccy wedle postanowienia tego
pilnie i wcześnie mają roboty odprawować.
Dla czeladzi gromadzkiej ostrzega, aby onym

w robotach dwór ciężkości nie czynił, bicia su-

rowego nie wszczynał, dla nieposłusznych zaś
i niedbałych kary zażyć nie broni. Na pod-
wody jadącym, ile dni zabawią, tyle wytrącać
naznacza, stróżę sześciu koleją odprawiać po-
stanawia, ale i ta za dzień poczytana być ma;
czynszu z łanu po gr. 24 płacić, dań miodową

od barci w lasach proporeyonalną miodem nie

pieniędzmi stanowi, a na robienie tych barci

lasów ssta im bronić nie powinien, i aby ści-

nane nie były ostrzega. Roboty, które za ła-

ny wybranieckie gromady zastępowały, albo
pieniędzmi opłacały, od tego wolnymi czyni.
W dawaniu kur, jajee i innych powinności
według starego zwyczaju i dawnych inwenta-
rzów. Dekret ten potwierdził August III r.

1736. [Item tranzakcya pewna Mniszcha,
marsz. nadwor. kor. gromadom lublinieckim
dana od dawania chmielu i owsa osepowego

uwalniająca, a przez Aug. III 1748 r. potwier-

dzona. Obie wsie nabył wraz z innemi (ob.

Lubaczów) br. Brunicki przy licyt. odbytej d.
26 paźdz. 1818 r. Lu. Dz.

Lubliniec, niem. Zublinitz, m. pow. na gór-
nym Szląsku, w równinie, 788 stóp npm., nad
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strugą Lubliniecką, o 8 mil od Opola, o 4.50
od Oleszna, o 2.75 od Dobrodnia, o 2.25 od
granicy Król. Pols., o 4.50 mil od Częstocho-
wy, ma rynek, 8 ulice, 3 place i przedm. tar-
nowskie zwane Wesoła. Należy do miasta
3900 mr, ziemi, t.j. 3357 mr. roli ornej, 280
mr. łąk, 13 mr. ogr., 250 mr. nieużytków, dróg
it. p. Produkcyą spożytkowują wytwórcy
na miejscu. Około r. 1272 książę Władysław
opolski kazał podobno, po odbytem polowaniu,
wznieść kaplicę na miejscu gdzie dziś miasto
L. leży, wówczas śród borów i lasów położo-
nem. yn jego Bolesław założył tu miasto.
W r. 1500 książę Jan dał miastu przywilej, za-
pewniający monopol miejskiej warzelni piwa,

' naznaczający 2 jarmarki i czwartkowe targi,
zaprowadzający różne cechy rzemieślnicze i
przyznający miastu prawa własności do wio-
ski Steblów. R. 1650 L. pogorzał: trzy domy
tylko się ostały. R. 1776 miasto otrzymało
polubownie ze sporu z dziedzicem Rusinowie
obecny las gminny, który 1786 także spłonął
a sięgał wtedy jeszcze aż do tych placów miej-
skich, gdzie dziś przedmieście tarnowskie. Nie-
„gdyś L. miał się zwać Lubie, (Czyt. Kod. dypl.
pol. t, III pod r. 13898). Miasto L. ma 221
pojedyńczych posesyj. Mieszkańców 1756 r.
było 676; 1752 r. 808; 1861 r. 2365, w tej
liczbie 1086 męż., 1279 kob.; 1692 katol., 241
ewang., 432 izr.; 285 bud., 445 dm. R. 1865
było 2404 mk. Ludność trudni się głównie
rolnictwem, rzemiosła nie kwitną, handel ró-
wnież, tylko przemytnietwo prosperuje. Jar-
marków odbywa się pięć. Jest tu fabryka
łyżek blaszanych. W drukarniach lublinie-
ckich wyszło z pod prasy sporo dziełek ludo
wych gorliwego krzewiciela oświaty Józefa
Lompy (między innemi jego „Pielgrzym w Lu-
bopolu,'** 1874 r.) i innych, W w. XVIII L.
należał do Grotowskiego i jego zakładu wy-
chowawczego, dziś własność gminy, która
prócz kilku domów i budowli posiada kapitału
185 tal, i las rozl. 5208 mr. Instytut Fran-
ciszka rrotowskiego, radcy sądowego, który
testamentem 1812 r. zapisał mu część swego
mienia, 180000 tal., dziś jeszcze zamożniejszy,
istnieje od r. 1848 pod miastem, wprost zam-
ku, utrzymuje 72 sierót obojga płci i do 15-g0
roku życia je kształci. Katolicy miasta L.
mają trzy kościoły: paraf. św, Mikołaja z ka-
plicą, szpitalny św. Krzyża i trzeci św. Anny.
Parafialny dostał się po reformacyi ewangeli-
kom, gdy go 1530 r. paulini opuścili, ale w r.
1630 wrócił do katolików. Kościół szpitalny
wzniósł 1272 r. ks, Władysław opolski; 1842
rozebrany, teraz murowany. Kościołek św.
Anny drewniany, podupadły. Ewangelicy
mają kościół paraf. mur. z r. 1850 dla 609 pa-
rafian. Od 1821 jest tu murowana synagoga.
Każda gmina wyznaniowa ma szkołę początko-  
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wą (katol. ma 4 klasy), Par. katol. L. dek.
t. n. miała 1869 r. 3621 katol., 200 ewang.,
380 izr. Dek. lubliniecki dyec. wrocławskiej
miał tegoż roku 38874 katol., 1261 ewang.,
918 izr. | dyss. w 10 parafiach: Boronów,
Dobrodzień, Kochanowice, Kosięcin, Lubecko,
Lubliniec, Lubszo, Pawonków, Sieraków, So-
dów. Obok miasta L. leżą dobra zwane Zu-
bliniecki zamek, niem. Sehłoss-Lublinitz, i wś t.
n.: 25 bud,, 23 dm., 344 mk, Dobra, niegdyś
własność hr. Cellarich, potem Grotowskiego,
dziś częściowo Kielmann'a a częściowo, spółki
akcyjnej „„Minerwa,* obejmują z folw. Steblów
(Union) i Zawada 3375 mr. ziemi miernej gle-
by, mają młyn, browar, gorzelnię.  Wś ma 23
osad, 551 mr. ziemi, trzy młyny wodne: Dziu-
ba, Gabor i Oberthalmiihle. (Knie wymienia
prócz tego w tej gminie pustkowia: Sodzow-
ski, Wymiślacz, Anioł, Lublinitzer Waldbauern,
to ostatnie zalicza do miasta; tudzież dawniej-
sze pustkowie Piela; młyny zaś zowie: Jochem,
Kajowermuehle i Kozinoga), |

Powiat lubliniecki w okr. regencyjnym opol-
skim wchodził zdawna w skład księstwa opol-
skiego. Leży między 35? 38 i 360 46.75 dl.
geogr. wsch., a 509 81.50 i 509% 51.25 szer.
płu., zajmuje 18.25 mil. kw. rozl.; największa
długość z płn.-zach. na płd.-wsch. 8.50 mil.
Graniczy na wsch. z Król. Pol., na płd. z pow.
bytomskim i toszecko-gliwickim, na zach.
z wielkostrzeleckim i opolskim, na płn, z ole-
sińskim. Powierzehnia gruntu płaskowzgórze
faliste. Najwyższe punkta w płd.-wsch. zaką-
cie; maximum wysokości góra Lubszańska
1187 stóp npm., minimum koło Małopany i
w pobliżu Dobrodnia: 778 stóp npm, Skład
wzgórz trzęciorzędowa formacya: glina, żela-
ziak, piasek, wapno. Kamień wapienny wy-
stępuje obficie. Źródeł i strug w powiecie du-
żo; tworzą też liczne stawy. (Główne rzeki:
Liczwarta i Małopana. Gleba w ogóle niezbyt
urodzajna, choć wielce rozmaita. Lasy i tor-
fowiska znaczną przestrzeń zajmują. W ogóle
na 405500 morgów rozległości wypada w po-
wiecie: 117595 mr. roli ornej, 1352 mr. OgT.,
20275 mr. łąk, 8110 mr. pastw., 255465 mr.
lasu, 2708 mr. wody; reszta drogi, nieużytki
it. p. (Gmin jest w powiecie 79 i te miały
1861 r. 5998 bud., 5232 dm., 43931 mk.,
w tem 41104 katol., 1713 ewang., 1114 izr.;
887 rodzin i 4510 osób mówiących po niemie-
cku; 7934 rodzin i 39418 osób mówiących po
polsku, a 1 rodzina z 3 osób morawska. W 3
miastach (L., Dobrydzień, Woźnik) mieszka
6242 dusz, na wsiach 37689. Płci męskiej
21162, żeńskiej 22769. R. 1865 było w pow.
45247 mk. Dóbr mających 600 mr. i więcej
Jest 36, od 300 do 600—5, od 30do 300—616,
od 5 do 30—2072, a niżej 5 mr. 931 osad.
Produkcya rolna nie zasila wywozu, konsumu-
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je się na miejscu. Huty żelazne istnieją wpłn.-
wschodniej części powiatu. Z fabryk tylko
browary, gorzelnie, wapielnie, garncarnie i
młyny funkcyonują. Kościołów katol, w po-
wiecie 20, ewangelickich 4, bóżnie 8; szkół 50
kilka, w tem 10 prywatnych. Najważniejsze
w powiecie miejscowości: L., Dobrydzień, Ko-
sięcin, Zborowski i Grliniee. "p.

Lublinów, pow. błoński, gm. Radziejowice,
par. Mszczonów.

Lubiitz (niem.), dwie wsie, pow. witkowski
na Szląsku austr., Stare-L. i Nowe-L., obie
mają po 500 do 600 mk., kościoły paraf. katol.
i szkoły ludowe. We wsi Neu-L. jest zarząd
leśny dóbr ks. Lichtensteina.

Łabło (węg.), ob. Zubowła.
Łabń, niem. Gross-Libbenau, wś w zniem-

czonej części dolnych Łużyc, w pow. kalaw-
skim. AI

Lubna, wś w pow. nowogródzkim, w gmi-
nie mirskiej, nad rzeczułką małą wpadającą do
Niemna, ma osad 20, w miejscowości całkiem
bezłeśnej, Al. Jel.
Lubna 1.) wś włośc., pow. chojnicki, przy

trakcie bitym chojnicko-kościerskim, o ćwierć
mili od stacyi dr. żel. Czersk, w okolicy lesi-
stej i piaszczystej; obszaru mr. 1383, bud. 88,
dm. 39, katol. 241, ewang. 9, szkoła. Pa-
rafia i poczta Czersk. 2.) L., ob. Zabiany i Lu-
bnia. Kś, F.

Lubnane (dok.), ob. Zudniany.
Łubne, las w zach. stronie Reklińca, pow.

żółkiewski, na granicy Mostów Wielkich.
'Lubne (dok.), nazywało się kiedyś jezioro

w pow. kościerskim położene, w okolicy Starej
Kiszewy, nie wiadomo obecnie któreby z licz-

nych tamtejszych jeziór oznaczało. R. 1290

książę Mestwin II potwierdza je wraz z wielu
innemi jeziorami i wsią Starą Kiszewą, jako

należące do wojew. kaliskiego Mikołaja. Ob.

Perlbach, Pommer. Urkundenbuch.
Łubnia, dok. Zubna, włośc. wś, pow. choj-

nicki, na bitym trakcie chojnieko-kościerskim,

w okolicy lesistej i piaszczystej, przy granicy
pow. kościerskiego. Obszaru liczy mr. 7683,
bud. 113, dm. 49, katol. 378. Parafia i poczta
Brusy, szkoła Zalesie. W$ L. w t. z. Zaborni,

części puszczy litewskiej położona, istniała od

najdawniejszych czasów. R. 1290 książę Me-

stwin TI zapisuje te dobra wraz z pobliską Da-

mianową Dąbrową (teraz Piechowice) wojewo-

dzie kaliskiemu Mikołajowi na własność. R.

1296 Władysław, książę polski, darowiznę tę

potwierdza. Ob. Perlbach, Pommer. Urkun-
denbuch. R. 1315 przypadły te dobra przy

dziale familijnym jako spadek po ojcu najstar-

szemu z 5 synów Mikołaja, Jakóbowi, który

był  kanonikiem-scholastykiem w Gnieźnie.
Jakdługo je X. Jakób posiadał, nie wiadomo,
ale zdaje się być pewną, że je ustąpił na rzecz 
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arcyb. gnieźń. Roku bowiem 1348 poświadcza
komtur tucholski Konrad Vollekop, że Wa-
wrzyniec z Pamiętowa za wolą i przyzwole-
niem matki, żony i krewnych sprzedał majątek
swój Grisów, blisko Lubni położony, sołtyso-
wi i gospodarzom tej wsi za 22 grz. Właści-
wymi zaś kupcami byli dwaj duchowni w za-
stępstwie arcyb. Jarosława. Jak długo wieś
L. pozostawała przy arcybiskupach, nie wia-
domo. Następnie jednak przeszła w posiada-
nie krzyżaków i zalicza się do ich folw. w Ko-

sobudach. Za polskich czasów L. należała do

dóbr star. tucholskiego; lustr. tegoż star. z r.

1570 donosi, że w L. leżało wtedy 20 wł. pu-

stych, 7 było dzierżawą Jerzego Zalińskiego.

Lustr. zaś z r. 1664 pisze: we wsi L. jest sołt.

2, gbur. 3; sołtysi, dwaj ogrodnicyikarczmarz

zobowiązani byli, podług przepisanej kolei, ra-

zem z innymi odbywać straż leśną puszczy

i barci lisińskiej. Ob. Odpis lustr. w Peplinie,

str. 13; II roczn, towarz. nauk. w Toruniu,

str. 64. Kś. F.

Łubniea, ob. Zachowice, pow. żywiecki, i

Kosowy.
Lubnica 1.) wś, pow. kościański; w r. 1880

520 mk.; w r. zaś 1871 było: 57 dm., 399 mk.,

13 ew., 3886 katol., 79 analf. Poczta itel.

w Wielichowie o 6 kil.; st. kol, żel. w Grodzi-

sku o 8 kil. 2.) L., folw., 3 dm,, 77 mk; na-
leży do dom. i gm. Wielichowa. M. St.

Lubnjow, niem. Zadżenau, miasto na dol-

nych Łużycach, w pow. kalawskim, nad Szpre-

wją, w tak zwanym Szpreewaldzie. Osada

pochodzi niezawodnie z czasów niepodległości

serbskiej. Jako miasto, źródłowo wspomniane

poraz pierwszy w r. 1315; w tym roku wraz

z okoliczną majętnością sprzedane przez Bodo-

na z rodziny von Ileburg, której prawdopodo-

bnie uzyskanie prawa miejskiego zawdzięcza,

bo w herbie miasta będące trzy gwiazdy przed-

stawiają podobieństwo z herbem rodu v. Ile-

burg. W r. 1419 w-posiadaniu Lubnjowa jest

Mikołaj v. Kóckeritz; następca jego Aleksy,

niespokojnego ducha człowiek, prowadził wal-

kę z Janem v. Zschertwitz, w zatargu tym

zdobył i splądrował Coswig. W r. 1456 ku-

pił Lubnjowską majętność Kacper v. Kalk-

reuth, już w r. 1475 wypędzony przez braci

Jerzego i Piotra von Polenz, którzy w nastę-

pnym roku uzyskanym listem lennym starali

się uprawnić dopełniony gwałt. W r. 1496

drogą kupna wrócił do L. Kacper von Kócke-

ritz, może wnuk Aleksego, landwójt dolnołu-

życki z ramienia księcia Zygmunta, późniejsze-

go króla polskiego, lecz już w r. 1505 sprzedał
go Wernerowi XI von der Schulenburg z czar”

nej linii Schulenburgów; odtąd w rękach tej
rodziny pozostawał L. aż do 1621 r. w któ-
rym, w skutku ogłoszenia konkursu nad ma-

lubnjowskajątkiem Joachima TLI, majętność
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przeszłą do rodziny hrabiów Lynar i w. rodzi-
nie tej do dziś dnia pozostaje. Ludność Lu-
bniowa, już w średnich wiekach była miesza-
na, w części serbska, w części niemiecka;
w XV wieku śród mieszczan obok serbskich
nazwisk: Kubisz, Gromola, Semisz, Jurka, No-
ga, Handroszk, Rogacz, Velan; spotykają się
czysto-niemieckie: Slegel, Becker, Bader, Rich-
ter, Hase, Móller i t. d. Jeszcze w później-
szych wiekach śród rady miejskiej, a więc
śród miejskiego patrycyatu, zdarzają się serb-
skie nazwiska: Hanszik, Jank, Nowka; nawet
w bieżącem stuleciu tutejsze bogate pierwszo-
rzędne firmy płóciennicze nosiły serbskie na-
zwiska np. Belaschk, Jank, Jurk, lubo właści-
ciele ich byli oddawna zniemczeni. Germa-
nizm brał zawsze w mieście i wziął wreszcie
górę a nawet okoliczne wsie mu uległy; tak że
w r. 1862 z chwilą, gdy pastor Stempel prze-
szedł do emerytury, ustało w kościele nabo-
żeństwo serbskie. Kościołem parafialnym e-
wangielickim rządzili niektórzy pastorzy, do-
brze znani w historyi łużyckiego piśmienni-
ctwa: w XVII wieku Jan Chojnan 1664,
autor pierwszej dolnołużyckiej gramatyki, któ-
rą w rękopiśmie pozostawił, Od r. 4750
1768 pastorem był Jan Gotlieb Hauptmann,
rodem z Wittenbergi, autor pierwszej druko-
wanej gramatyki dolnołużyckiego języka.
Wreszcie wspomniany wyżej Krystyan Fry-
deryk Stempel (pastorem 1823—1864, | 1867),
czynnym był także jako dolnołużycki pisąrz.
Następca jego Krickau już tylko po niemiecku
odprawiał nabożeństwo, Szkoła miejska istnie-
je od wieków średnich, pierwszy ślad jej na-
potyka się w r. 1480; nauczyciel bywał da-
wniej zarazem pisarzem miejskim, Drukarnia
w której wychodzi organ lokalny: Liibbenau-Vetschauer Wochenblatt. W XVIII wieku
miasto słynęło wyrobem piwa; w bieżącem stu-
leciu kwitnęło płóciennietwo, podupadłe w o-
statnich czasach. Uprawa ogórków i innychogrodowizn przynosi znaczny dochód mieszkań-
com. Ludności w r. 1800: 3261; w 1872 r:
3332; w 1875 r.: 3570. Stacya drogi żelaznejZhorjele-Berlin z odnogą do Kamjeńca, Z wie-ży kościelnej piękny widok na łąki Szpreewa]-du. Zamek hrabiów Lynar z parkiem, Historyąmiasta wydał Fahlisch: Geschichte der Spree-waldstądt Liibbenau; Lubnjow, 1877. 4.7. P,„Lubno, piękne dobra w pow. nowogródz-kim, niegdyś Radziwiłłowskie, a teraz księciaWittgensteina, mają obszaru 3257 mr. w gle-bie wybornej, Al, Jel.Lubno 1.) niem. Zdżen, wś i dobra rycer.,pow. wałecki, na bitym trakcie frydlądzko-
wałeckim, po nad jeziorem: a) włośc. wś ob-sząru zajmuje mr. 2942, bud. 95, dm, 32, kat.12, ewang. 424. Parafia Wałcz, kościół luter-ski i szkoła w miejscu, poczta Gostomia. 3) 
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rycer. dobra ifolw. zajmują obszaru roli or-
nej hekt, 911, łąk 100, pastw. i torfowisk 36,
lasu 189, nieuż. 15, wody 7(0, ogółem obszaru
hekt. 1332, bud. 51, dm. 17, katol. 18, ew. 249.
W miejscu jest gorzelnia; dziedzie Max von
Klitzing. 2.) Ł., ob. Lubawa. Kś. F.
Lubno, wś, pow. frydecki na Szląsku austr.,

par. kat. Borowa; rozl. mr. 1398, ludn. 787.
Lubnow al. Zybnow, Liebenau, nazywała się

dawniej wieś teraźn, Gostyczyn, w pow. tuchol-
skim położona. R. 1350 Konrad Vullekop,
komtur tucholski, nadał jej pierwszy znany
przywilej lokacyjny, podług którego znajdo-
wało się wtedy we wsi wł, 90, sołt, wolnych
9. Porówn. Gostyczyn. Kś. EF.
Lubnowy 1.) al. Zignowy, niem. Liebenau,

dok, Zożen, dwie miejscowości w sąsiedztwie
leżące, pow. suski, opodal jeziorza Dierzgoń i
granicy Prus wschodnich; rzeka Liwa bierze
tu swój początek. Parafia Iława, dla ewang.
Kamieniec, szkoła W. Lubnowy, poczta Stary
Kiszpork. a) L.-Wielkie, niem. Gr.-Liebenau,
folw. do rycer. dóbr Kamieniec (Finkenstein),
bud. 28, dm. 10, katol. 1, ew. 173. b) L.-Ma-
łe, niem. Kl.-Liebenau, także folw. do rycer.
dóbr Kamieniec, bud. 11, dm. 5, katol. 6, ew.
105. Jak świadczy między innemi nazwa po|-
ska, wś L. pierwotnie osadzoną była przez lu-
dność polską, Skutkiem wojny 13-letniej
(1453—1466) pustkami leżała około stu lat.
R, 1546 nadaje Paweł Neparatus spustoszone
pole w Loben do obsadzenia Jakubowi Kokosz-
ce. R. 1550 zachodzą w tej wsi same nazwy
niemieckie; widać, że teraz niemieccy osadnicy
tu sprowadzeni. R. 1809 zachodzi zaś 9 na-
zwisk polskich. Ob, dr. Kętrz., Ludność pol-
ska w Prusiech, str. 205 i 207. 2.) L., ob.
Lignowy. Kś. PF.
Luboch, ob. Zubocza i Lubochow.
Lubocha, wś i folw., pow. łęczycki, gm. i

par. Dalików (Łaski, Lib, ben. II, 3/5); odl.
19 w. od Łęczycy. Wś ma2 dm., 24 mk.;
folw. 3 dm., 44 mk. W 1827 r. było tu 1l
dm., 74 mk. Dobra L. z Dalikowem mają 1230
mr, obszaru,
Lubochenek, wś i os. leśna, pow. rawski,

gm.i par. Lubochnia (ob.). Wś ma 11 dm.,
102 mk., 198 mr. ziemi włośc.; os. leśna: 15
dm., 57 mk., 317 mr. ziemi rządowej; tu mieści
się zarząd leśnictwa rządowego Lubochnia.
W. 1862 r. za staraniem komisarza leśnego Po-
łujańskiego urządzono tu szkołę dla kształce-
nia niższej służby leśnej. Istniała rok tylko
i wydała 15 uczniów. W 1864 r. zamkniętą
została. Br. Ch.
„Lubochin al. Zużochinia, Lubochnia, trzy

miejsc. w pobliżu będące, pow. świecki, nad
Czarną wodą. Parafia Drzycim, szkoła Dulsk,
poczta i stacya kol. żel. Terespol. a) L., rycer.dobra, obszaru zajmują ornej roli hekt. 306,
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łąk 18, pastw. 20, lasu 83, nieuż. 6, ogółem
hekt. 436; bud. 19, dm. 5, katol. 97, ew. 27.
Dziedzic Antoni Plehn. W miejscu jest go-
rzelnia. Od dawna znajdowała się ta wieś
w ręku szlachty. Za krzyżaków zobowiązani
byli dziedzice pełnić służbę wojenną konną.
R. 1580 posiadacz Wojanowski. b) L., folw.
do rycer. dóbr, bud. 3,:dm. 1, katol. 4, ew. 5.
e) L., cegielnia do rycer. dóbr, bud. 4, dm. 1,
ew. 5. Ks. F.
Lubochna al. Zubokna, wioska w hr. lip-

towskiem (Węgry), w pow. rożeńskim, nad
Wagiem, po lew. jego brzegu, przy ujściu doń
górskiego potoku Lubochny, u północnych stóp
wschodniego ramienia pasma górskiego Fatry
(ob.). Ma dm. 46, mk. (słowaków) 349 (r.
1880). Należy do par. łac. w Gombaszu (ob.).
Według szem. dyec. spiskiej z r. 1870 liezba
mk, według wyznań: rzym.-katol. 314, ewang.
10, nieun. 40, żyd. 4, razem 368. We wsi
wznosi się statua św. Trójcy. Należy do sądu
pow. i urzędu podatk. w Rożeniu. Znajduje
się tu st. kol. żel. bogumińsko-koszyckiej,
o 205 kil. od Koszyce, stacya telegraficzna i
pocztowa. Wzniesienie wsi: 422.5 m. (Wahlen-
berg); 417.5 m. (Oesfeld); 428.8 m. (Steczkow-
ski); 410.1 m. (Blasius), W dolinie potoku
Lubochny, powyżej wsi znajduje się huta że-
lazna z jednym młotem i dwiema fryszerkami.
Są tu dwie szczawy. Jedna z nich Złą Wodą

zwana, tworzy sadzawkę, mającą około 40 m.
obwodu, obwiedzioną trawertynem; bulki gazu
kwasu węglowego licznie się wydobywają. We-
dług pomiaru Zejsznera, dokonanego 27 sierp.
"1889 r., ciepłota wody w sadzawee 17.28? O.
Druga szczawa zwie się Medokisz; wydobywa
się z piaskowca fukoidowego; bańki gazowe
wznoszą się rzadko; smak przyjemny; ciepło-
ta według Zejsznera w powyższym czasie po-
mierzona 10.10? U. Br. G.
Lubochna, rzeczka górska, także Luboch-

nianką zwana, w hr. liptowskiem, wypływa
w górskiej dolinie, w paśmie gór Fatry, z pod
góry Czarnego Kamienia, płynie w kierunku
północnym, dzieląc pasmo Fatry na dwa ra-
miona górskie, wschodnie i zachodnie. W L.
porusza fryszerki i młyny a poniżej wsi L.
uchodzi do Wagu z lew. brzegu. Długość bie-
gu 22 kil. Br. G.

Lubochnia, wś, folw. ios., pow. rawski,
gm. i par. Lubochnia. Posiada kościół par.
murowany, założony w XII w. za Bolesława
Krzywoustego; obecny murowany z XVII
Wieku, Urząd gminny, szkoła początk. 1-kl.
ogólna. W 1827 roku była ta wś rząd,,
93 dm., 683 mk.; obecnie wś ma 119 dm., 822
mk. 1701 mr. ziemi włośc. (1431 ornej); folw.
9 dm., 62 mk., 3438 mr.; os. prob. 2 dm., 6 mk.,
3 mr, i os, ] dm., 7 mk. Par. L. dek. rawski
2604 dusz (Łaski, Lib. ben. II, 299, 318). Le- 
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śnictwo L. składa się z czterech straży: Re-

gny, Brynica, Luboszewy i Glina; ogólna prze-
strzeń lasów około 27000 mr. Urząd leśny
w Lubochenku. Gmina IL. należy do sądu gm.

okr. III w Czerniewicach, st. poczt. w Toma-
szowie, urząd gminny w miejscu. Ma 13568
mr. obszaru i 43878 mk. Według Tow. Kred.
Ziems. dobra L. składają się z folwarków: L.,
Eleonorów i Henryków; wsi: L., Lubochenek,
Emilianów i Jakubów. Rozległość wynosi
mr. 1043; folw. L.: grunta orne i ogr. mr. 229,
łąk mr. 70, pastw. mr. 5, nieuż. i place mr. 28,
razem mr. 332; bud. mur. 10, z drzewa ŻI;
płodozmian 7-polowy. Folw. Eleonorów: grun-

ta orne i ogr. mr. 223, łąk mr. 4, nieuż. i pla-
ce mr. 10, razem mr. 237; bud. mur. 1, z drze-

wa 2; płodozmian 9-polowy; folw. Henryków:
grunta orne i ogr. mr. 262, łąk mr. 60, lasu
mr. 140, nieuż. i place mr. 12, razem mr. 474;
bud. z drzewa 6; płodozmian 9-polowy. Młyn
wodny i pokłady torfu. Wieś L. osad 112,
z grun. mr. 1768; wś Lubochenek os. 12,
z grun. mr. 197; wś Emilianów os. 27, z grun.

mr. 309; wś Jakubów os. 9, z grun. mr. 178.

Niegrodowe sstwo lubocheńskie, w wojewódz-
twie łęczyckiem, powiecie inowłódzkim, po-

dług lustracyi z r. 1661 powstało z. dawniej-
szego sstwa łęczyckiego i obejmowało dobra:

Lubochnia, Luboszów, Bryniczę, Mały Lubo-

cheń i dzierżawę Jasienię. W r. 177L posia-

dał je Stanisław ks. Lubomirski, marsz. w. kor.,

opłacając zeń kwarty złp. 759 gr. 9, a hyber-
ny złp. 932 gr. 12. |

Lubochnia, wś i gm., pow. gnieźnieński,
nad jeziorem; 4 miejsc.: a) L., wś; folwarki:

b) Kujawki; c) Zdroje; d) młyn Lubochnia;

31 dm., 308 mk., 78 ew., 230 kat., 143 analf.

Poczta, tel. i st. kol. żel. w Gnieźnie o 10 kil.

Jzyt. Łaski, Lib. ben. I, 19. M. Śt.
Lubochnia, ob. Zubochin.
Labochora, ob. Zibochora.
Lubochow. Dwie wsie tego nazwiska na

Łużycach. 1.) Ł., także Zubochow, niem. Zu-

bachau, wś serbska na saskich Łużycach, w pow.
budyszyńskim. W r. 1875 dm: 20, mk. 97,
w tem Serbów 83. 2.) Ł., niem. Zubachow,
dawniej Zuboch, wś na dolnych Łużycach
w pow. kalawskim, mianowicie w tej części je-
go, która niegdyś należąc do powiatu chocie-
buskiego, była tym samym enklawą branden-
burską w saskich Łużycach dolnych. Należy
do ewangelickiej parafii w Malinin. W r. 1880
mk. około 150, z których mała część tylko
umie jeszcze po serbsku. A. J. P.

Lubochowszczyzna, ob. Lubychowszczyzna.
Lubocin 1.) niem. Zubozin, dok. Zubezin,

Lubięcin, vrycer. dobra, pow. wejherowski,
w okolicy lesistej opodal jeziora Piaśnicy (Do-
bre). Obejmuje wraz z folw. przynależnym
Friedrichshof roli orn. hekt. 291, łąk 104, la-
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su 168, nieuż. 2.55, ogółem obszaru hekt. 566;
właściciel Wilh. Rodenacker; hodowla koni,
bydła i owiec, Parafia i szkoła Tułowo, poczta
Krokowo; katol. 29, ew. 126, dm. 15. Odle-|
głość od Wejherowa 2, mili. L., oddawna
wieś szlachecka, wspominana pierwszy raz
w dok. r. 1277. R. 1342 w opisie granic mię-
dzy L. a Sobienczycami zachodzi także struga
Czarna, która na samej tej granicy wypływała
i w dalszym swym biegu tworzyła granicę aż
do Piaśnicy. Około r. 1400 dziedzice wciąż
jeszcze rządzili się starodawnem prawem pol-
skiem, według którego czynsz dawali t. z. kro-
wy i świni. W drugiej połowie XVII wieku
jest tu dziedzicem Piotr Czapski, luters. czy
kalwińskiego wyznania. Dawniej istniał ko-
ściół w L., prywatnego patronatu; powstał do-

- piero po r, 1340, gdyż wtedy jeszcze L. nale-
żał do parafii w Krokowie. Podczas reformacyi
rychło dostał się w ręce innowierców. Wizy-
tatorowie biskupa Rozrażewskiego nie odwie-
dzili go, ponieważ nie było nadziei odzyskania,
Dopiero bisk, Madaliński, wydalajac stąd pre-
dykanta, przywrócił go znowu katolikom r.
1685. Budowany był wtedy niewielki ko-
ściołek w t. z. pruski mur, tytuł miał św, Se-
bastyana. Oprócz L. należało do parafii Tuło-
wo. Aparatów i sprzętów potrzebnych do
naboż, niemal żadnych nie zastał biskup. Do-
chody po reformacyi do tyla gdzieś przepadły,
że predykant tutejszy posiadał mały tylko ka-
wałek roli i łąkę Popówkę. Teraz zaś po
wydaleniu predykanta dziedzic Piotr Czapski
i te resztki sobie przywłaszczył; nawet domu
po nim nie chciał użyczyć katolikom. Ludek
w Tułowie i L., opisuje wizytator, że chociaż
już zlutrzały, jednak był skłonny do katol.
wiary, na mszę św, i na kazania chętnie uczęsz-
czał, Z nabożeństwem przyjeżdżał do L. na
większe święta jeden z 00, reformatów z Wej-
herowa, którym dziedzie rocznie posyłał do
klasztoru jako wynagrodzenie 18 korcy żyta.
Później w skutek czasów niespokojnych, a naj-
bardziej zapewne dla lichego uposażenia, coraz
bardziej podupadał lubociński kościołek; r.
1710 leży w gruzach, sama tylko dzwonnica
stałą na cmentarzu z dwoma dzwonami. Do-
piero w r, 1755 dziedzie tutejszy Józef Prze-
bendowski pobudował nowy i większy kościół,
ale już nie w L. tylko w drugiej swej wiosce
pobliskiej Tułowie, gdzie aż dotąd jako para-
fialny stoi. Ob. Utracone kościoły w dyec.
chełmińskiej, str. 216. R. 1789 dziedzie lgna-
cy Przebendowski, wojew. pomorski, gen. pru-
ski. 2.) Ł. al. Lużodzin, niem. Lubosztn, WŚ
włośc., pow. tucholski, w okolicy lesistej i
piaszczystej, przy graniey pow. starogródzkie-
go. Obszaru mr, 722, bud, 77, dm. 35, katol.
194, ewapg. 14, szkoła. Parafia i poczta Sli-
wice, Ks. F.  
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Lubocki brzeg, wś i os. karcz. nad rz, p
licą, pow. rawski, gm.i par. Rzeczyca. Wś
(zwana też Brzeg-Rodkiewicza) ma 9 dm., 94
mk., 139 mr. ziemi włośc.; os. karcz. | dm., 3
mk., 1 mr.; należy do dóbr Lubocza (ob.). Por.
Brzeg.

Łubocz, myśliczówka do Bruszyka i leśni-
ctwo do Drutarni, pow. lubliniecki, w kluczu
kosięcińskim.
Lubocz, ob. Zubowec.
Lubocza, Zubocz, wś, folw., i os. karcz.

w pobliżu Pilicy, pow. rawski, gm. i par. Rze-
czyca. Leży na drodze z Nowego-Miasta do
Tomaszowa. Wś ma 32 dm., 233 mk., 376
mr.; folw. 8 dm., 108 mk., 826 mr.; os. 1 dm.,
7 mk. 26 mr. W 1827 r. 23 dm., 194 mk.
Łaski, Lib. ben. II, 314, zowie tę wś Zułoch,
Lubocze. Według Tow. Kred. Ziems. dobra
Lubocza składają się z folwarków: L. i Kawę-
czyn (ob.), attyneneyi Nowizna; wsi: L., Ka-
węczyn i Brzeg (ob.). Granicą wschodnią
przepływa rzeka Pilica, Rozległość wynosi
mr. 1466; folw. L.: grunta orne i ogr. mr. 511,
łąk mr. 258, pastw. mr. 231, wody mr. 6, la-
su mr. 9, nieuż. i place mr. 38, razem mr.
1048; bud. mur. 3, z drzewa 22; płodozmian
10-polowy; folw, Kawęczyn: grunta orne i
ogr. mr. 319, łąk mr. 11, lasu mr. 80, nieuż.
i place mr. 8, razem mr. 418; bud. mur. 1,
z drzewa 3, gospodarstwo 4-polowe. Młyn
wodny amerykański, pokłady torfu, dwie
rzeczki przepływają tworząc staw, jezioro 1
sadzawki, WŚ L. osad 27, z grun. mr. 381;
wś Kawęczyn os, 9, z grun. mr, 158; wś Brzeg
os. 10, z grun. mr. 144, A. Pal,
Lubocza, wś w równinach pow. krakow-

skiego, w klinie utworzonym przez gościńce
z Krakowa do Proszowie i z Krakowa do No-
wego Brzeska w Królestwie polskiem, należy
do parafii w Pleszowie, od Krakowa jest odle-
głą o 15.1 kil. Liczy 546 mk. rzym.-katol. i
mą szkołę ludową jednoklasową 0 dwóch nau-
czycielach. Obszar więk. pos. jest własnością
PP. norbertanek na Zwierzyńcu, wynosi obsza-
ru 572 mr. roli; pos. mniej. 635 roli w ogóle;
graniczy na zachód z Grębałowem, na południe
z Mogiłą i Pleszowem, na północ z Łuczanowi-
cami a na wschód z Wadowem. Mac.
Luboczek. Tak dawniej nazywała się wś

Głęboczek w pow. uszyckim.
Luboczek, rzeczka w pow. żytomirskim, u-

chodząca na gruntach wsi Rogówki do Irezy
z lew. brzegu. Okolice które przepływa, głó-
wną składową część gruntu mają z gnejsu !
czerwonego granitu. 4. L. Br.
Luboczin (dok.), ob. Zubodzież,
Taboczki, niem. Załotzki, pustkowie do Ko-

chanowic i Kochcie, z młynem Wazurowe (?),
pow. lubliniecki (Knie).
iLuboczyn, nędzna osada poleska w'pow.
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ihumeńskim, gm. omelniańskiej, w okr. police.
puchowiekim, śród niedostępnych moczarów le-
sistych, w glebie lichej, piaszczystej położona.

Lubodzież, niem. Zudsee, dok. Lubodzys, Lu-
boczin, Lubodzis, włośc, wś, pow. świecki, po
nad jeziorem. Obszaru liczy mr. 1578, bud. 50,
dm. 26, ewang. 13, katol. 189. Par. Drzycim,
szkoła w miejscu, poczta i st. kol. żel. Terespol.
Za krzyżaków nazywano tę wieś Lubodzieżą
Wielką, a pobliskie dobra rycer. Kawęcin al.
Kawęczyn Lubodzieżą Małą, Kl. Lubodzis.
Dziedzice tej wsi zobowiązani byli pełnić służ-
bę wojenną konną. R. 1421 zachodzi Weli-
słąw z L., rycerz ziemi pomorskiej. Znana ro-
dzina pruska Lubodzieskich zapewne od tej je-
dynej w Prusiech wioski wzięła swą nazwę.
Poczem odziedziczyli tę ws Kaweczyńscy, któ-
rzy ją zamienili na Kawęcin al. Kawęczyn. R.
1524 Feliks Kaweczyński ustępuje tę wś jako
i Budyń bratu swemu Andrzejowi za 15 m.
Ob. R, Wegner, Fin pommer. Herzogthum i
t. d. Varia acta ręk, w Peplinie str. 35. Por.
Kawęcin. Aż le

Lubodzin, ob. Zubocin.
'Luboenen (niem.), wś, pow. ragnecki, st. p.

Smolniki.
„ Lubogoeszcz, Lubogość, góra i szczyt lesisty,
świerkowy, w dziale Mogilnicy, w Beskidach
wschodnich, wznosi się na granicy Kasiny
Wielkiej, Kasinki, Mszany Dolnej i Słomki,
pod 37946 wsch. dłg. g. F., a 4942/40”
płn. sz. g. Dział tej góry oblewa od płd. wsch.
pot. Słomka, od płd. zach. Raba, od płn. zach.,
płn. i wsch. Kasinka, Wody ztej góry spły-
wają do powyższych rzek. Wzniesienie 967
m. npm. Na płd, zach. wznosi się w tym dzia-
le szczyt Zapadliska (807 m.). Br. G.

, Lubojańskie, dwie osady w pow. lubliniec-
kim, do Rzędowie i Semrowic.

Lubojata, ob. Zibojaty.
Lubojenka, wś i folw., pow. częstochowski,

gm. i par. Rędziny, o 10 w. od Częstochowy.
WŚ ma 11 dm., 18 os., 189 mk., 195 mr.; folw.
4 dm., 60 mk., 757 mr., piec wapienny, płodo-
zmian 17-polowy.
_Lubojna, wś i folw., pow. częstochowski
(Lib, ben. I, 521, wymienia wś L. i Lubojen-
tę w par. Borówno), o ll w. na płn. od Czę-
stochowy, na lewo od drogi z Częstochowy do
Brzeźnicy. Wś ma 41 dm., 340 mk., 309 mr.
Ziemi włośc.; folw. 7 dm., 58 mk., 845 mr.:
08, karcz. | dm., 6 mk., 6 mr. Jest tu szkoła
Począt, |-klas. ogólna. Według Tow. Kred,
Ziems. dobra L. składają się z folwarków: L.
I Florków, nomenklatur Dudki i Tylin oraz
Wsi L, Rozległość wynosi mr. 1119: folw. L.
srunta orne i ogrody mr. 410, łąk mr. 156,
Pastwisk mr. 78, lasu mr. 258, nieużytki i pla-
ce mr, 38, razem mr. 940; folw. Florków grun-
a orne i ogr. mr. 174, nieużytki i place mr. 5, 
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razem mr. 179; bud. na obudwu folwarkach
mur. 6, z drzewa 14, płodozmian 4 i 8 polowy.
Młyn wodny; rzeczka bez nazwy przepływa
tworząc dwa stawy, pokłady kamienia wapien-
nego. WŚ L. 08, 48, z gruntem mr. 489.
Lubok 1.) nazwa grupy chat i szałasów na

obszarze gm. Uścia Putylli, w pow. wyżniekim,
nad praw. brzegiem górskiego pot. Biskowa
Wielkiego (Biskin Wełyki), dopływu Putylli.

2.) L., przys. wsi Petraszy, w pow. wyżnickim.
Lubola, wś nad strum. Stawisko i folw.,

pow. turecki, gm. Lubola, par. Brodnia, odl.

od Turku 35 w. Wś ma dm. 52, wraz z kol.
Ferdynandów i Dąbrowa 547 mk.; folw dm. 9,
mk. 117. W 1827 r. par. Pięczniew, 49 dm.,
370 mk. Łaski Lib. ben I, 394, wymienia L.
w par. Glinno. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. L. (zwsiami L. i Dąbrowa) rozl. mr.
1311: grunta orne i ogrody mr. 638, łąk mr.

174, pastwisk mr. 466, nieużytki i place mr.
38, bud. mur. 18, z drzewa 7, płodozmian 6-po-
lowy; gorzelnia, wiatrak, pokłady torfu. W r.

1878 od dóbr tych oddzielone zostały folw.

Ferdynandów i os. pustkowie Józefów z rozle-

głością mr. 375. Wś L. os, 79, z grun. mr.

597; wś Dąbrowa os. 6, z gruntem mr. 89.

Lubolce, niem. Zabołz, wś w zniemczonej

części dolnych Łużyc, w pow. lubińskim; oko-

ło r. 1840 starsi mieszkańcy mówili jeszcze po

serbsku. Asd. B.

Lubolin (mylnie pod Kufiewem), ob. Zu-

bomin.
Lubolin, Zudolń, niem. Liebe, wś, pow. roz-

bórski, par. Daubitz.
Lubom, Zedomie, 1313 r. Luboma, 1581 Zu-

bomya, 1532 Zibony, wś i dobra, pow. racibor-

ski, na granicy rybniekiego; 105 bud., 205 dm.,

1270 mk. Dobra z folw. Paprotnik należą do

książęcego klucza Grabówka (ob.). Wś ma 182

os., 1675 mr. ziemi, młyny Jęczmionka i Utra-
ta, hodowlę tytuniu, kościół katolicki paraf.
drewniany z r. 1308, szkołę począt. 2-klasową.
Par. L. dek. pogrzebińskiego 1869 r. miała

3211 katol. F. s
Lubomierz, ob. Hańsk i Lubowież.

* Lubomierz 1.) przys. do Zołyni, pow. łań-
cucki, 2.) L. (z Wieżą), pow. bocheński, pie-
lesze rodziny ks. Lubomirskich, leży nad Sre-
niawą, w okolicy pagórkowatej, przy drodze
z Gdowa do Lipnicy. Gleba jest żytnia, glin-
kowa. Folw. Wieża na zach. od tej wsi, przy
drodze do Gruszowa, ma zachowane (według
Morawskiego Nądeccz. II, 368) szczątki pniaka
ogromnej lipy, pod którą miał siądywać legen-
dowy młynarz, który za zasługi otrzymał L.
i w herbie Sreniawę. L. należy do parafii
rzym.-katol. w Łapanowie, do urzędu poczt.
w Gdowie (3.7 kil.). Pos. więk, p. Z. Damask
ma 306 roli i 11L mr. lasu; pos. mn. 112 mr.

roli; z 297 mk. rzym.-katol. przebywa stale 15
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na obszarze więk. posiadłości, L. graniczy na
płn. z Łapanowem, na zach. z Gruszowem, na
płd. z Grabiem a na wsch. z Wolicą. 3.) Ł.,
wś, pow. limanowski, leży nad pot. Mszaną,
w okolicy lesistej i górzystej. Od płn. zamyka
dolinę 573 m. npm. Łysa góra 924 m., od wsch.
Szczawski las 1007 m., Polanki 1008 m. i Ma-
górzyca 881 m., od płd. Kudłów 1276 m. bez-
względnej wysokości. Z północnych wzgórz
spływa do Mszany kilka potoków przez wieś,
z których największy nazywa się Jasienną;
z południowych trzy większe potoki: Rosocha,
Rychłów, Rychłowiec i kilka mniejszych. La-
sy są świerkowe, gleba zimna, owsiana. L. ma
1854 mk. rzym.-katol.. drewnianą kaplicę,
w której się czasem msza św. odprawia, tartak
parowy w lesie i hutę szklaną. Kasa pożyczk.
gminna ma 571 zł. w. a. kapitału. Par. w Niedź-
wiedziu. Pos. więk, hr. H. Wodzickiego ma
obszaru 173 mr. roli w ogóle i 1079 mr. lasu;
pos. mniej. 1817 roli, 308 łąk, 1079 past. i 55
mr. lasu. L. graniczy na północ z Łętową,
na wsch ze Szczawą, na płd. ma obszerne lasy,
a na zach. z Koniną. Por. Krasne. 4.) .., dwór
w Oleszycach, pow. cieszanowski. Mac.
Lubomierz 1.) wś, pow. pleszewski; 19

dm., 152 mk, wszyscy katol.; 41 analf. Poczta,
st. kol. żel. w Pleszewie (Pleschen), o 7 kil.
2.) L.,folw.; I dm., 8mk.; należy do dom. i
gm. Taczanowa. W r. 1778 był własnością
jezuickiego kolegium w Kaliszu. M. St.
Lubomin 1.) wś i folw., pow. pułtuski,

gm. Gołębie, par. Nasielsk; leży przy dr. żel.
nadwiśl., 05 w. od Nasielska ku Gąsocinowi.

W 1827 r. 16 dm., 114 mk. Rozl. folw wy-
nosi mr. 705: grunta orne i ogrody mr. 516,
łąk mr. 25, lasu mr. 149, nieużytki i place mr.
15, bud. mur. 1, z drzewa 16; płodozmian 7 i
18-polowy. WS L. os. 15, z gruntem mr. 22.
2.) Ł., pow. nowo-miński, gm. i par. Kuflew
(ob.). 3.) L., pow. nowo-miński, gm. Ładzyń,
par. Stanisławów. W 1827 r. 15 dm,, 136 mk.
4.) Ł., wś ifolw., pow. włocławski, gm. Pia-
ski, par. Lubomin. Posiada kościół paraf. dre-
wniany niewiadomej erekcyi; obecny z XVIII
w. L. był własnością kapituły włocławskiej,
W 1827 r. wś rząd., 21 dm., 197 mk. Par, L.
dek. włocławski: 300 dusz. Por. Ktłobia.
Lubomir, podobno dawne nazwisko m. Sta-

wiszez, pow. taraszczański.
Lubomirka, wś, pow. nowo-aleksandryjski,

gm. Szczekarków, par. Opole, W 1827 r. 14
dm., 86 mk.
Lubomirka, wś nad Słuczą, pow. nowo-

gradwołyński, gm. nowo-czartoryska, par. Mi-
ropol, włościan dusz 146, ziemi włościańs. 198
dzies., ziemi dwors. 399 dzies, Ma 24 dm,,
kilku właścicieli i część rządową. D.R.
Lubomirka 1.) wś, pow. latyczowski, nad

Bohem, par. Międzybóż; należała do klucza  
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międzyboskiego, skonfiskowanego Qzartory”
skim; dziś rządowa. 2.) Ł., duża wś, po%*
olhopolski, nad rz. Brytawką, dopływem 537
wranki, gm, Demówka, par. Ozeczelnik; od Ol-
hopola 5 w., od Kodymy 25 w.; 300 dm»
mk. 1700; ziemi włośc. 2101 dzies., dwor. 127%:
gorzelnia. Cerkiew z 65 dzies. ziemi. Należała
do Lubomirskich, do klucza czeczelniekiego;
obecnie Sobańskich. 3.) IL., wś rząd., pow:
bałeki, przy ujściu rz. Honoraty do Jahorłyk%
gm. Nestoita, par. Rybnica, mk. 718, dm. 130;
ziemi 1565 dzies, Należała do dóbr królew”
skich, do klucza hlibocezańskiego, w 1816"
nadana na 12 lat gener. Lewickiemu, a obecnie
gener. Istominowi. Cerkiew pod wez. ś. Ale"
ksandra ma 1490 dusz i 102 dzies. ziemi. Była
niegdyś własnością Lubomirskich, wchodziła
w skład klucza jahorłyckiego. Dr. M.
Lubomirka |.) wś, pow. czehryński, 0 ©

w. na płd, od Matwiejówki, u źródeł strug!
Wereszczanki, nazywanej też Taśminą Gniła,
pośród lasów. R. 1808 miała 581 mk. prawosł»
dziś 546 prawosł., 28 katol., 50 izr. Koło Wsy
zwłaszcza na zach., liczne nasypy i mogiły:
Niegdyś L. wchodziła w skład Smilańszczyzny
od Jabłonowskich przeszła do Michałowskich,
Wróblewskich, Tyszkowskich, Dziekońskich
Łotockich, dziś kolokacya. Ma cerkiew pra”
wosł, paraf. ś. Trójcy. O 3 w. na zach. od L=
leży słoboda Antonówka, w której 18380 r. za”
łożono kościół katolicki filialny; ma ona 1
mk., w tem 41 katol. 2.) L. al. Świniarka, ob.
Kajetanówka,
Lubomirka 1.) mko nad rz. Małą Kora”

belnią, pow. bobryniecki, gub. chersońskiej:
R. 1869 było tu 60 dm. 2.) Ł., mko, pow:
elisawetgradzki, gub. chersońskiej, nad "Tas7*
łykiem, o 75 w. od m. powiat, Ma 439 dm»
1548 mk.
Lubomirka, także Zudomirskim potokiem lub

Błotnią zwana rzeczka, wypływająca na obsza”
rze wsi Biedaczowa, w pow. łańeutkim, płyn?
na płn. wsch., nasamprzód granicą Biedaczow*
i Gwizdowa, poczem przez wś Gilarową; przy”
jąwszy z lew. brzegu pot. Radyówkę, zwraca
się w Gilarowej na wsch. i w Wierzawicach
w kierunku płn. uchodzi do Sanu z lew. brze”
gu. Długość biegu 13 kil. Br. G.
Lubomirz, ob. Zubomierz. -
Lubomi, Zużomła, mko rząd., pow. włodzi

mierski, okr. polie. i gm, L., odl. od Warszaw)
268 wiorst. R. 1870 miał 425 dm., 2064 mk»
w tem 66 proc. izr., 2 cerkwie, kościół, kaple
cę, browar, młyn, 4 garbarnie, 62 sklepy; 2
rzemieślników, 6 jarmarków. R. 1881 nawie”
dzone silnym pożarem. Paraf. kościół katol. *

Trójey, z muru wzniesiony 1412 r. Paraże
katol. dek. kowelskiego: dusz 3562. Filia: Ben”
diuha, kaplice w Ziemlicy i w Horodnie. Sta”
cya L. drogi żel. nadwiśl. leży o 2 w. od sta”
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sy! poczt. L., o 20w. od Maciejowa. Jerzy
Narymuntowicz ks, bełski otrzymał to mko na
Zierżawę lenną skutkiem traktatu między Ol-
slerdem a Kazimierzem W. w 1366 r.; w roku
lednak 1377, za panowania króla Ludwika wę-
slerskiego, stracił je razem z całą ziemią chełm-
*Ką, losy której zawsze L. dzielił, a która też
Wówczas do korony została przyłączoną. W r.
1392 przebywał w L. Władysław Jagiełło
Czas pewien i tak sobie go upodobał, że na pa-
Miątkę tego wystawił tu kościół, istniejący
otychczas, chociaż kilkakrotnie w ciągu tylu
Wieków się palił. Jest cerkiew w L. pod wez. Ś.
„ lzego, fundacya której sięga ogromnej staro-
żytności, a podanie ludu głosi, że wyszła tuż
z pod zamkowej góry, gdyż podle niej stoi.
<« czasów rzeczy pospolitej było to miasto sta-
tościńskie i miało zamek na górze, Lustracya
ststwą lubomlskiego z 1569 r. przytacza dość
dlekąwych szczegółów, z których jawnie się
Pokazuje, że ówczesny L. świetniejszym był

dzisiejszego. Dość wspomnieć, że podówczas
*amych piekarzy było 27; mko dawało dochodu
«amkowi 109 złp. 3 gr. Konstytucyą za Zy-
SMmunta III zaliczono L. do dóbr królewskich,
"a których suma posagowa królewny oparta
NZ Gdy królewna wyszła za mąż, L. w 1659
» Wraz z całem ststwem darowano dożywo-
ciem, przez stany rzpltej, Wychowskiemu wo-
lewodzie kijowskiemu i hetmanowi kozaków,
> zasługi okazane państwu. Swietne czasy na-
XU dla L. z przejściem takowego w końcu
R III w. na dziedzictwo Braniekieh. Wów-
= przynosiło miasto dochodu, mianowicie
s Lrs2 r., tylko 26470 złp. Braniecy założyli

swoją rezydencyą, ogromny pałac z ogro-
„M. Miasto się zabudowało po większej części
do połowy XIX w. było niezmiernie ożywio-
„> Skutkiem rezydowania w pałacu Branic-
po którzy starali się wszelkiemi sposobami

podnieść i zaprowadzać dla mieszkańców
ogodnienia— ponieważ zaś były to niezmier-
= rozległe dobra, obejmujące masę okoli-
k Ych wsi, więc ruch i ożywienie od główne-
Si ma rozchodziły się po okolicy. W po-
en obecnego wieku dobra lubomlskie prze-
5 Zzą do rąk rządu. Około 1870 r. wszystkie

Ta lubomelskie jako „fermy rząd rozdał na
„„SROŚĆ rozmaitym urzędnikom, którzy poło-
| zasługi na polu administracyi. Mko, tak
z Niej ruchliwe, zagłuchło zupełnie i letargi-
M snem spało, dopóki w tym kierunku

awg A kolej nadwiślańska nie urządziła tu
obug! stacyi, Od tego czasu ruch się znowu
Więj.?, jakkolwiek nigdy taki, jak dawniej.
zera też na zubożenie miasta wpłynął cały
dostst, pożarów. Wedle taryfy pogłównego,
ja 7 lubomelskiego zaliczały się następu-
Zapal, 32 i dobra: Lubomla, Lawale, Skiby,

e, Rymacze, Jahodyn, Hołowno, Bereźce,

G
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Lubochinie, Nudysz, Wiśniów, Kośniszcze,
Krymno, Rejowiszcze, Mosfór, Olesko, Komo-
rów, Szacko, Szczodrohost, Zabrodzie, Powie-
cie, Tur, Kortylesy, Samorowice i Radosław.
W r. 1771 posiadała je Antonina Rzewuska,
wojewodzina wołyńska; spłacając zeń kwarty
złp. 26,470 gr. 27, a hyberny zł. 6608 gr. 16.
Okr. polie. L. obejmuje gminy: L., Olesko, Ry-
macze, Huszcza, Zahorany, Hołowno, Krymno,
Szack, Pulma. W mieście L. urodził się słyn-
ny kaznodzieja dominikański z czasów Zygmun-
ta III, Seweryn Lubomlczyk. F. S.
Lubomia, ob. Zubowla.
Lubomuehle (niem.), młyn pod m. Trze-

bnicą na Szląsku.

Lubomysłe, wś, pow. koniński, gm. Sławo-
szewek, par. Ślesin (Łaski, Lib. ben. I, 209, 234).
Leży o 19 w. na płn. od Konina, od szosy ko-
nińsko-włocławskiej w. 1; ma powierzchni 320
mr., ludności mięszanej polsko-niemieckiej 91;
grunt szczerkowaty. Niegdyś istniał tu podo-
bno zamek. J. Chor.
Lubon (niem.), pow. człuchowski, ob. Za-

bonie. i *
Luboń, ob. Zubonia.
Luboń 1.) wś,pow. mozyrski, gm. łachwiań-

ska, opodal rz. Śmierć, przy drodze wiodącej
z Sinkiewicz i Mokros do mka Łachwy, ma
osad 385; miejscowość odludna, poleska, grunt
piaszczysty nizinny. 2.) Ł., wś w płd. stro-
nie pow. bobrujskiego, na zapadłem Polesiu,
przy moczarach zajmujących kotlinę rz. Trem-
li, w okolicy pomiędzy Józefpolem i Iwanisze-
wiczami, ma osad 22, grunta piaszczyste, miej-
scowość odludna. 4. Jelski,
Luboń Mały i Wielki, dwa szczyty w Beski-

dach skawiańsko-rabczańskich, w dziale luboń-
skim. Dział Lubonia zajmuje południowy o0b-
szar tychże Beskidów, między Rabką od płd.,
a Lubieniem od płn. Oblewa go od płd. wsch.,
wsch., płn. wsch. Raba, od płn. zach. Krzeczó-
wka, także Lubienką zwana, od zach. potok Na-
prawa i Skawa, na płd. linia Skawa-Zabornia-
Rabka. Bokiem płd.-zach. i płn.-zach. wiedzie
gościniec nowotarski, od którego w Skomielnej
jedno ramię płd.-wsch. wiedzie do Rabki, a
drugie zachodnie do Jordanowa. Najwyższym
szczytem jest Wielki L. 1023 m., podobny
kształtem do Babiej Gróry; daje piękny widok
na Babią Górę i pasma koło niego położone.
Cały lesisty. Na zach. od niego Mały L. 870
m. Na płn. od niego wystrzela w górę stożko-
wy Strzebel 977 m., wznoszący się łagodnie
od zach., tylko przy szczycie bardzo stromy.
Pokryty cały świerkami, na szczycie skarło-
wąciałe buki. Br. G.

ubonia 1.) al. Zubania, wś, folw. i osada
młyn., pow. piotrkowski, gm. Grabica, par.
Śroeko. W 1827 r. było tu 21 dm., 173 mk.;
obecnie wś ma 16 dm., 146 mk., 308 mr.; folw



446 Lub

1 dm., 240 mr. (należy do dóbr Grabica); 0s.
młyn. I dm., 8 mk., [5mr. 2.) Ł., wś włośc.,
pow. opoczyński, gm. Owczary, par. Błogie,
odl. 20 w. od Opoczna; 23 dm., 164 mk., 395
mr, obszaru.

Lubonia al. Zuboź 1.) wś, pow. wschowski,
28 dm., 183 mk., wszyscy katol.; 39 analf.
Poczta i tel. w Poniecu o 5 kil.; st. kol. żel.
Bojanowo 0 12 kil; st. kol. żel. Rydzyna o 15
kil. 2.) Ł., dom. tamże, 2420 mr. rozl.; dwie
miejse.: a) L., dom. b) Tadeuszki, folw.; 15
dm., 223 mk.; 15 ewang., 208 katol; 49 analf.
Cegielnia parowa. Własność Tadeusza Mora-
wskiego h. Dzierżykraj, dawna siedziba gene-
rała i poety Morawskiego. M. Śt.

Lubonicze, miasteczko liche i dobra, nie-
gdyś w województwie mińskiem, w pow. rze-
czyckim, teraz w pow. bobrujskim, o Ż mile na!
płn. od Bobrujska, nad rz. Lubońką położone;
należały do korony i mianowały się ststwem.
Podług Vol. Legum składało się zmka IL.i
z dzierżaw Kostrójsk, Kozary, Cyble, Biało-
wieście i Pirlów. W r. 1771 posiadali je Le-
scy, opłacając z niego kwarty złp. 2381 gr. 4
i hyberny złp. 544 gr. 26. Na sejmie z roku
1778—1775 stany rzpltej nadały to starostwo
w emfiteutyczne posiadanie Michałowi Prusza-
nowskiemu, sędziemu grodzkiemu i podczasze-
mu pow. rzeczyckiego, łącznie z dzierżawami
Ntołpiszczem w rzeczyckiem, oraz Kokoszycami
i Jarniewem w pow. słonimskim położonemi.
Teraz posiada zarząd gm. lubonickiej, składa-
jącej się z 5 ststw wiejskich, 14 wsi i 2117
włościan płci meskiej; mko ma cerkiew, szpital
gminny, szkółkę, os. 39; miejscowość poleska,

gleba piaszczysta. Mnóstwo głazów erraty-
cznych. A. Jelski,

Lubónie, niem, Zabon, włośc. wś, pow. człu-
chowski, blisko granicy pomorskiej, między
dwoma jeziorami. Obszaru mr. 2121, bud. 29,
dm. 9, katol. 97, szkoła, Parafia Borzyszkowo,

- poczta Lipienice. | Kś. F.
Luboniec 1.) wś, pow. średzki, 17 dm., 137

mk., wszyscy katol.; 33 analf, Pocztą i tel.
w Zaniemyślu o 2 kil.; st. kol. żel. w Środzie
o 10 kil. 2.) L., olędry, tamże; 4 miejsc.:
a) L., olędry; kolonie: b) Kowalka, e) May-
danyi d) Staw; 31 dm., 292 mk.; 177 ewang.,|
115 katol.; 92 analf. 3) L. folw. tamże,
z Polwicą ma 2863 mr. rozl.; 4 dm., 60 mk.,
wszyscy katol.; 30 analf. M. St.
Labonie (Stara wieś), WŚ, L.-Kżjewo WŚ i D.,

folw. i os., pow. kolski, gm. Kłodawa, par.
Bierzwieńna Długa (Łaski: Lib. ben. II, 449);
odl. od Koła w. 16; dm. 9. L. Stara wieś i L.
Kijewo, wś, mają 14 dm., 145 mk. L. folw.,
3 dm., 125 mk. i os. I dm., 9 mk. W 1827r.
13 dm., 128 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. L, (z wsiami: L., Witów i kol. L.) rozległy
mr. 544: grunta orne I ogrody mr, 436, łąk mr.  
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33, pastwisk mr. 54, nieużytki i place mr. 17,
bud. mur. 4, z drzewa 9, płodozmian 13-polo-
wy, wiatrak. Wś L. os. 29, z grun. mr. 134:
wś Witów os. 7, z grun. mr. 125; kol. Lubo-
nie os, 9, z grun. mr. 242. 2.) L.-Holendry,
kolonia, pow. kolski, gm. Kłodawa, parafia
Bierzwienna Długa, odl. od Koła 16w., ma
dm. 6, mk, 46. W 1827 r. 9 dm., 110 mk.

Luboniek, wś ifolw., pow. piński, 3 okr.
polie., za rzekami, mk. 146, majętność dawniej
Sołtanów, potem Bądzkiewiczów, dalej Radzie-
jewskiego, obecnie rad, stanu Kuklińskiego; ma
9840 mr. ziemi z folw. Holeniewo. Ks. M.

Lubonin, właśc. Zubomin (ob.).
Lubońka, niewielka rzeczka w pow. bobruj-

skim, poczyna się w moczarach za mkiem Lu-
boniczami, ma bieg południowy; na przestrzeni
fw. porusza 3 młyny, za wsią Hutą wpada
do Berczyny z lewej strony. A. Jelski.
Luboński potok, potok górski, wypływa

z pod Małego Lubonia (870 m.), na płd.-wsch.
jego stronie, płynie na płd. wschód, tworząc
wzdłuż całego swego biegu granicę między
Skomielną Białą i Zarytem w pow. myśle-
nickim. Uchodzi do Kaby z lew. brzegu, Dłu-
gość biegu 41/, kil. Br. G.

Lubopo!l, folw, w pow. pińskim, w okr.
polic, łohiszyńskim, nad kotliną Jasiołdy, po-
siada znakomite łąki, ma obszaru 610 mr.; od
r. 1875 własność wspólna mieszczanina Kałau-
ra i włościanina Korzeniewicza; miejscowość
bardzo niska I odludna. A. Jelski.

Luboradz, wś, pow. kutnowski, gm. Kro-
śniewice, par. Nowe (Łaski, Lib, ben. II, 478).
W 1827 r. wś rząd., 2 dm., 16 mk.

Iuboradz, por. Zaberadz, Tuberade i Chełmno.
Luboraz, niem. Dieberose, mko w pow. lu-

bińskim, na dolnych Łużycach, nad dopływem
dzprewii, mado 2000 mk., 2 kościoły ewang:,
tkactwó. W pobliżu smolarnia, torfarnia i du-
ża góra lesista, > © śR

Luborcza 1.) wŚ i os. karcz,, pow, nowo
radomski, gm. i par, Koniecpol. Ma 2400 mk.,
29 dm., ziemi włośc. 302 mr. W 1827 r. 20
dm., 120 mk, Ob. Koniecpol. 2.) L. T.n. WŚ
wymienia Łaski (Lib. ben. I, 559) w parafii
Chrząstów.
Luborka, mała wioska a raczej futor, pow:

lityński, o 5 domach, nieopodal wsi Biczowej;
par. Kumanowce. Ziemi dwors. 141 dziesy

włośc. 49 dzies, j
Luborzyca, wś, pow. miechowski, gm. !

par. Luborzyca. Leży przy drodze bitej z Kra”
kowa do Proszowice. Posiada kościół paraf. mu-
rowany, szkołę początkową i dom schronienia
dla starców i kalek. W 1827 r. była to w3
duchowna, miała 66 dm., 292 mk. Kościół tu-
tejszy, z cegływ stylu ostrołukowym zbudo-
wany, założony był podobno w 1212 r. prze”
Iwona Odrowąża, bisk, krakowskiego, nastę”
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pnie przerobiony i powtórnie poświęconyw r.
1433. Par. L. dek. miechowski, 2654 dusz,
Gmina L. należy do sądu gm. okr. IV w Wilcz-
kowicach, st. poczt. Michałowice: ma 9004 mr.
obszaru i 3334 mk. W gminie są dwie szkoły
początkowe (Luborzyca i Groszcza). Br. Ch.

Luborzyce, por. ZLubościce.
Luborzycka Woła, wś, pow. miechowski,

gm. i par. Luborzyca.
Luborzycki potok, wypływa w Luborzy-

cy, w Król. Polskiem, tuż nieopodal granicy
galicyjskiej, płynie ku południo-zachodowi, do-
sięga Sulechowa i Prus; tutaj brzegi wznoszą
się do 1'/, m., koryto ma przeszło 2 m. szer.,
dno z namulisk, nieco niżej brzegi poszarpane,
przedstawiają pokłady cienkie iłu, gliny i t. d.
Od Kantorowice po Zesławice ma brzegi nieró-
wne, często pionowe do 3'/, m. wysokości, a
koryto 11/,—3 m. szer. Pod Zesławicami wy-
plłynąwszy na obszerniejsze łąki wpada do Dłu-

bni, Długość biegu 8 kil. Br. G.
Lubość, niem. Zaubst, wś na dolnych Łu-

życach, w pow. kalawskim. Kościół ewang.
filialny do Lutola, szkoła początkowa. Mie-
szkańcy Serbowie w fazie germanizacyi. Por.
LTubhość. > RP Z
Lubosch (niem.), ob. Zabosz.
Lubościce, niem. Zaboschitz al. Lieboschdiz,

1291 Zubozici, 1532 Luboschitze, wś, pow. opol-
ski, nad Małopaną, par. Opole, ma 73 bud., 78
dm., 414 mk., 62 os., 943 mr. ziemi. 7.5.

Lubosiej, mały zaśc. w pow, borysowskim,
© milę na płn. od mka Ziembina położony, ma
osąd 3, grunta wzgórkowate i kamieniste.
Lubosin 1.) wś, pow. szamotulski; 16 dm.,

113 mk., 67 ewang., 46 katol.; 15 analf, Pocz-
ta w Podrzewiu o 3 kil., tel. w Pniewach o 9
GL., st. kol. żel, w Szamotułach (5amter) o 15
kil. 2.) L., dom. tamże, 2081 mr. rozl., 18
dm., 193 mk., 40 ewang., 1538 katol.; 76 analf.
Lubośnia, wś i os. nad rz, Widawką, pow.

aski, gm. Dzbanki, par. Szczerców. Wś ma 4
dm,, 4] mk., 15 mr.; os. 1 dm., 8 mk., 97 mr.
tozl.; młyn wodny.
Lubostroń, folw. w pow. mozyrskim, na

Praw. brzegu Słuczy, przy drodze wzdłuż Słu-
"zy wiodącej z mka Lenina do Grabowa; odlu-
dna poleska miejscowość, grunta lekkie, łąki
obfite, A. Jelski.
ł Lubostroń, dom., pow. szubiński, nad No-
szy 8696 mr. rozl.; 19 dm.; w r. 1880 było
3a mk.; w r, zaś 1871 352 mk.; 12 ewang.,
= katal. 133 analf. Poczta i tel. w Łabi-
> ynie: 0 4kil.; st. kol. żel. w Chmielnikach
ać kil L. ma piękny pałace przez dziadka

ć ;„aniejszego dziedzica hr. Leona Skórzew-
«80, podług rysunku Zawadzkiego ozdobnie

; Ysta iony. Do 1880 r. L. zwał się Piłatowo
„ Piero Fryd, hr, Skórzewski, budując pałac,
Slednał zmianę nazwy pierwotnej na L. Ob.  
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Łabiszyn, W zagajeniu odkryto groby pogań-
skie, przykryte okrągłemi płytami kamienne-
mi; z jednego grobu zdołano wydobyć 17 urn.

Lubosz, Zudusz, niem. Lubosch, wś i dom.,
pow. międzychodzki; 4 miejsc.: a) L., wś i
dom.; b) L., leśnietwo; folwarki: c) Karolewo
(Carlshof), d) Augustowo; 41 dm., 602 mk.;
201 ewang., 401 katol.; 156 analf. Dom. ma
1828 mr. rozl. Kościół katol. paraf, dek. Iwo-
weckiego, Dom, posiada cegielnię i gorzelnię
parową. Poczta i tel. w Pniewach o 3 kil., st.
kol. we Wronkach o 28 kil. Wieś L. była
wXVIw. własnością znakomitej rodziny wiel-
kopolskiej Ostrorogów; w XVII i XVIII w.
posiadali ją Swinarscy, Kalinkowscy i Bniń-
scy. W połowie zeszłego wieku był tutaj
plebanem Andrzej Burglewicz, akademik kra-
kowski, sławny w swoim czasie egzorcysta.
2.) L. Stary, wś, pow. kościański; 26 dm.; 238
mk.; 15 ewang., 218 katol.; 77 analf. Poczta,
tel. i st, kol. żel. w Kościanie o 4 kil. 3.) L.
Stary, leśnie,, 1 dm., 8 mk., należy do dom.
Racota. 4.) l. Nowy, wś, pow. kościański, 34
dm., 354 mk.; 119 ewang., 235 katol.; 70 anal.
Poezta, tel. i st. kol. żel. w Kościanie o 3 kil.

Luboszany, mczko w gub. mohilewskiej,
w pow. orszańskim, nad rz. Klewą (0b.). Było
to ststwo. Według spisów podskarbińskich z r.
1565 zaliczało się wówczas do dóbr stołowych
królewskich. Składało się z miasteczek: Lubo-

szany i Berezyny Ihumeńskiej z przyległościa-
mi. W r. 1771 było w posiadaniu Tyszkiewi-
cza, het. poln. litew., który z niego opłacał
w r. 1766 kwarty złp. 4925 gr. (!/,, zaś hy-
berny z obudwa części tego ststwa złp. 4900.
Znaczna część tego ststwa przy pierwszym roz-
biorze kraju odpadła do Rossyi.

Luboszcz, ob. Zubhość i Tubość.
Lubesześniea, wś, pow. szametulski, 23

dm., 237 mk.; 43 ewang., 194 katol., 94 anal.
Poczta i tel. w Pniewach 0 3 kil., st. kol, żel.
Szamotuły o 23 kil.
Luboszewy, wś i 0s. karcz., pow. rawski,

gm. i par. Lubochnia (Łaski, Lib. ben. II, 318).
Leży na prawo od drogi bitej z Tomaszowa do
Rawy, ma 28 dm., 212 mk., 422 mr. ziemi
włośc. W 1827 r. 25 dm., 138 mk. Jest tu
straż leśnictwa Lubochnia. Br. Ch.
Luboszin (niem.), wś, pow. tucholski, ob.

Lubocin.
Luboszowa al. Zubaszowa, wś, pow. tarno-

wski, na prawym brzegu Biały, u ujścia pot.
Rosiówki, 326 m. npm., od płd, ma lasy na
wzgórzach od 392 do 501 m. npm., któremi po-
prowadzono granicę powiatów tarnowskiego i
gorliekiege. Dawniej należała ta wś do opac-
twa tynieckiego. Liczy 352 mk. rzym.-katol.
należy do par. rzym.-katol. i urzędu: poczt,
w Tuchowie odległym o 1 kil. Lt0;
większej nie ma; pos. mniej, ma 298 roli, 20

Posiadłości *-



448 Lub

łąk, 69 pastw. i 170 mr. lasu; kasa pożyczk.
gminna ma 99 zł, w. a. kapitału; graniczy na
płn. z Burzynem a na wsch. z Kielanowicami
górnemi. Mac.
Lubotyń 1.) wś i os, nad jez, Lubotyń-

skiem, pow. kolski, gm, i par. Lubotyń, odl. od
Koła w. 24; posiada kościół par, murowany
nieznanej erekcyi i szkołę początkowa 1-klas.
WŚ ma 4 dm., 22 mk.; os, 2 dm. i 2 mk.; folw.
12 dm., 106 mk., majorat. L. folw. poducho-
wny: 2 dm. 12 mk. W 1827 r. wś rząd.: 17
dm., 15] mk, L. stanowił posiadłość biskupów

_ kujawskich aż do okupacyj pruskiej. Klucz L.
stanowiły: L. wś i wsie: Popowice, Zakrzew,
Józefowo, Michał biskup kujawski 1231 r. na-
dał L. cystersom sulejowskim (Kod. dypl. pol.
1, 82). Obecnie L. stanowi majorat dany w r.

_ 1842 rzecz. rad. st. Sotnikowowi. Dobra skła-
dają się z folw. L., wsi L., Zakrzew, Kawen-
czynek, Józefów i Górki; rozległość dominialna
wynosi mr. 1161: grunta orne, ogrody, łąkii
pastwiska mr. 503, lasu mr. 658, Wś L. os. 9,
z grun. mr, 56; wś Zakrzew os. 30, z grun. mr.
676; wś Kawenczynek os. 7, z grun. mr 131;
wś Józefowo os. 12, z grun. mr. 356; wś Górki
os. 2, z grun. mr. 12. Gm. L. należy do sądu
gm. okr, I w Babiaku, st. poczt. Sompolno, ma
obszaru 20267 mr. i 6810 mk. W gm. są dwie
gorzelnie (Bogusławice i Ozorzyn), młyn paro-
wy (Radoszewice), 3 szkoły (Babiak, Brdowo
i Lubotyń), olejarnia, kopalnie torfa, młyn wo-
dny (Babiak). Par. L. ma 2010 dusz. 2.) L.,
wś, pow. łomżyński, gm. i par. Lubotyń. Po-
siada kościół paraf. erygowany w 1497 r. przez
kanoników z Czerwińska, dziedziców IL.; obec-
ny drewniany pochodzi z 1621 r. Jest tu szko-
ła początkowa 1-kl. ogólna, urząd gminny, 241
mk, i 2640 mr. obszaru. W 1827 r. wś rząd.,
22 dm., 195 mk., stanowiła ekonomią dóbr rząd.
w b. wojew. mazowieckiem. Par. L., dek. łom-
żyński 3280 dusz. (Kod. dypl. pol. II, 605).
Gm. L. ma 5649 mk., rozległości 10691 mr., sąd
gm. okr. III w os, Śniadowie o 11%, w., st. p.
Ostrów o 28 w.; w gm. I młyn i 5 wiatraków.
W skład gm. wchodzą: Budziszka, Chmielewo,
Gawki, Gniazdowo, Gumowo, Gumówko, Kli-
monty, Koskowo, Kossewo, Lubotyń, Podbiele
Wielkie, Podbięlko, Rabendy, Rząśnik, Rogo-
wo, Rogówek, Świerze, Turobin i Żyłowo.
Lubotyń, jez. przy wsi t. n., w pow. kol-

skim, na granicy pow. słupeckiego, do którego
w połowie należy, na lewo od drogi z Izbicy
do Sompolna, ma do 3 w. długości w kierunku
od płn. ku płd. wsch., a do 1/, w. szerokości.
Brzegi w części wyniosłe, od płn. zaś i z płd.
przechodzą w mokrą nizinę. Zdaje się, że wody
jeziora dostają się ostatecznie do rzeczki Noć,
która je prowadzi do Gopła. Głębokość jeziora
ma sięgać 80 stóp. Br. Ch.
Lubotyń, st. p. i st. dr, żel, charkowsko-ni-  
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kołajewskiej i saumskiej, pow. wałkowski gii.
charkowskiej. i
Lubotyńskie bagna al. Bagna Budy, w$Ś

nad jez, lubotyńskiem, pow. kolski, gm. i par.
Lubotyń, odl. od Koła 17 w.; dm. 8, mk. 39.
Są tu kopalnie torfu.
Lubotz (niem.), ob. Zabocz,
Lubotzki, Zubotzken (niem.), ob. Zuboczki.
Lubovia (dok.), ob. Zubawa.
Lubów, ob. Zubowo.
Lubów, inaczej Zażów (ob.), pow. sokalski.
Lubow (dok.), nazywały się 2 jeziora w po-

bliżu siebie położone w pow. chojnickim, mię-
dzy któremi wś paraf. Leśno zbudowana; stru-
ga Zbrzyca przechodzi przez te jeziora, jedno
zwało się Małe Lubowe. R. 1354 Winryk von
Kniprode, mistrz w. krzyżacki, użyczył małe-
go jeziora L., na płd. leżącego, przy którem
wś blisko się znajduje, na użytek wioski. Wiel-
kie L., nieco na pln. będące, zastrzegł nato-
miast zakonowi. Ob. odpisy Dregera rękop.
w arch. w Peplinie 106. Kś. P.
Lubow (dok.) al. Zużowo, nazywał się kie-

dyś las w puszczy tucholskiej leżący, na płd.
wsch. jej krańcu, przy teraźn. pow. świeckim,
gdzie obecnie wś się znajduje Lubawa, niem.
Lubau, w par. lubiewskiej, pow. tucholskim.
Zachodzi w starych opisach granie wsi pol.
Ciechocin r. 1379, które tak się wyrażają: Od

sumińskiej granicy dalej granicami do lasu,
który zwią Lubow, dalej granicą do prob. łąki
i do jeziora prob. Wspomina się także w opi-
sie granie wsi Bysławia r. 1379: Od gran. By-
sławka i drogi tucholskiej podle jez. S$wosdow
przy lesie i przy Wełpinie, do granicy Ja-
sinka, do jeziora Przybysóow i do granicy lu-
bowskiej. Ob. Odpisy Dregera w arch. w Pe-
plinie str. 118 i 120. Kś, F.
Lubow, Ludowa, Lubowe (dok.), ob. Lubawa.
ILubowce, ob. Zubarce.
Lubowe (dok.), nazywało się kiedyś jez.

na pograniczu pow. kartuskiego i kościerskie-
go, do wsi Połęcino dawniej należące, które
wraz z tą wsią ks. Sambor II zapisał 00. Gy-
stersom w Łeknie: r. 1291 Mestwin II darowi-
znę te potwierdza. Ob. Perlbach, Pommer.
Urkundenbuch. Ks. F.
Lubowec, węg. Zubocz, ob. Zubowiec.
Lubowelka, nazwa pot. Jakubianki, ucho-

dzącej do Popradu pod Lubowlą. Br. G.
Lubowice, niem. Grose- ubowice, dom., pow.

gnieźnieński, 1241 mr. rozl.; 7 dm.; 122 mk.,
16 ewang., 106 katol.; 66 analf. Poczta i tel.
w Kiszkowie o 2 kil.; st. kol. żel. w Chwałko-
wie o 15 kil., w Pobiedziskach o 14 kil.; par:
Dąbrówka (Łaski, Lib. ben. I, 66). Własność
Kazimierza Węelewskiego, niegdyś Radzimiń-
skiego, M. St..
Lubowice, niem. Zubowite, wś i dobra, pow-

raciborski, na wzgórzach lewego brzegu Odry;
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28 bud., 56 dm., 361 mk. Dobra z folw. Max-
hof, od 1852 własność księcia raciborskiego,
mają 830) mr. ziemi i pięknie położony na górze
zamek. WŚ 41 os., 171 mr. ziemi, młyn i osa-
dę Reneciok (?), kościół drewn., szkołę 2-klas.
Par, L. dek. raciborskiego miała 1869 r. 3427
katol., 13 ewang., 1 izr. Por. Ganiowice,
Lubowiee, niem. Zubsdorf, włośc. wś, pow.

Wałecki, na bitym trakcie tuczyńsko-słopa-
howskim, przy granicy Pomeranii. Obszaru
liczy mr. 3188, bud. 127, dm. 48, katol. 374,
ćwang. 15. Par. Marcinkowo, w miejscu jest
kościół katol. filialny i szkoła, poczta Tuczno.
Kościół oddawna tu istniał murowany z wieżą
rewnianą p. t. Ś$, Michała arch.; obecnie jest

on filią do Marcinkowa. Kś. F.
Lubowicz-Byzie, L. Kąty i L. Wielki, wś,

szlach, i włośc., pow. mazowiecki, gm. Kluko-
Wo, par Kuczyn. W 1827 r. L. Byzie 9 dm.,
55 mk.; L. Kąty 8 dm., 81 mk., i L. Wielki
22 dm., 181 mk. Por. Klukowo i Kuczyn.
Lubowicze 1.) wś włośc., pow. wilejski,

029 w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 4 dm.,
59 mk, 2.) L., folw. pryw., pow. wilejski,
9.19 w. od m. Wilejki, 1 okr. adm., 1 dm., 4
mk. prawosł. (1866).

ubowicze, wś, pow. mozyrski, gm. turow-
ska, przy drożynie wiodącej z Turowa do Ol-
$0mel, ma os. 5, miejscowość odludna, nizinna.
Lubowicze, wś, pow. radomyski, na lewym

brzegu rz, Irszy, mk. 460. Niegdyś wś ta
z Jelcówką należała do szerokiego dziedzictwa
starożytnej miejscowej rodziny Jeleów. Na-
stępnie gdy ten dom wygasł, substancya jego
całą przeszła w linią żeńską, a mianowicie Baj-
Uzów Słockich, Defressów i hr. Krasickich.
*. 1762 Ignacy Krasicki (późniejszy biskup
warmiński) na mocy działu wziął z substancyi
natczynej po Jelcach, dobra L., Jeleówkę i wś
umle; z substancyi „zaś poojczystej 3909 zł.

corocznie z intrat Dubieckich i w Dubieckn
(Ay na górze w pałacyku apartament. An-
a zaś brat jego wziął tylko z dóbr ojczy-
e Pleszowice i Byków w wojew. ruskiem.
R zaś ich Anna, z domu Starzechowska,

todzoną z Maryanny Jelcównej, córki Jana
acłąwa Jelca, zatrzymała sobie dożywocie na

ubiecku, (Dzien. Warsz. 1855 M 171). Z. R.
ubowiczki, niem. Klein-Lubowice, dom.,

BW, gnieźnieński; 926 mr. rozl., 6 dm., 94
> 8_ewang., 56 katol.; 58 analf. Poczta,

dzi 3 Kiszkowie o 2 kil; st kol. żel. w Pobie-
Por ach o 14 kil. Własność Kazybskiego.

* Lubowice, M. St.
, Działdówką, pow.

| czaski, gm. Rozwozin, par. Lubowidz; oto-
któr, rozległym borem sosnowym, nad rzeką,
i ta A przez samą wś płynie, poruszając młyn
gl. Folw. w gruntach lekkich niewielki.
Tozległa i dobrze zabudowana, bory prze-

ubowidz, wś nad rz.
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trzebione. R. 1349 Bolesław ks. płocki nadał
wś L. Wojciechowi i Mikołajowi Nagórkom a
1521 Zygmunt Stary pozwolił Janowi Lubo-
widzkiemu wynieść ją do rzędu miast, lecz
ztego przywileju L. nie korzystał. Około r.
1850 dobra te- przeszły z rąk Sierakowskich
w ręce lgn. Wiśniewskiego. Kościół paraf.
drewniany niewiadomej erekcyi, w 1860 r.
odnowiony, na cmentarzu kaplica murowana.
Szkoła początkowa, gorzelnia, cegielnia, karcz-
ma, 60 dm., 631 mk., 4158 mr. ziemi i 99 mr.
nieużytków, w tem 820 mr. ziemi włościan.
W 1827 r. 31 dm., 284 mk. Par. L. dek,
mławski: 5114 dusz, Według Towarz. Kred.
Ziems. dobra L. składają się z folwarków: L.
i Brudnice lit, B, nomenklatur: Rogale i Bor-
czyny, wsi: Brudniee, Bądzyn i Pątki; rozl,
mr. 3656: folw. L. grunta orne i ogrody mr.
458, łąk mr. 109, pastwisk mr. 7, wody mr.
89, lasu mr. 2695, nieużytki i place mr, 45,
razem mr. 5854, bud. mur. 6, z drzewa 38;
folw. Brudnice lit B, grunta orne i ogrody mr.
37, łąk mr. 10, pastwisk mr. 3, wody mr. 243,
lasu mr. 3, nieużytki i place mr. 7, razem mr.
308, bud. mur. 2, z drzewa 10. Gorzelnia, młyn
wodny, 2 tartaki i cegielnia, pokłady torfu i
kamienia wapiennego. WŚ L. osad 47, z grun.
mr. 718; wś Brudnice os, 4, z grun. mr. 7;
wś Bondzyn os. 14, z grun. mr. 403; wś Pątki
0s. 8, z grun, mr. 238. Br. Ch.
Lubowidza, wś i folw., pow. brzeziński,

gm. i par. Dmosin, o 10 w. od Rogowa, ma 14
dm., 275 mk., ziemi włośc. 307, dwors. 586
mr. W 1827 r. była tu część rządowa mająca
6 dm., 42 mk, i część prywatna 6 dm., 82 mk.
(Czyt. Łaski, Lib. ben. II, 341 i Kod. dypl.
pol. II, 487),
Lubowidzkie jez. na gruntach wsi Lubo-

widz w pow. mławskim, ma do 20 mr. obszaru
i 18 stóp głębokości. Br. Ch.

Lubowieekie, jez. we wsi Lubowiec, w pow.
lipnowskim. Leży o kilka w. na płn. od jez.
Skępe, ma do 20 mr. obszaru i do 18 stóp głę-
bokości, Brzegi wyniosłe, lesiste w części.
Lubowiee 1.) wś, nad jez., pow. lipnowski,

gm. Skępe, par. Chrostkowo. (rruntów włośc.

25| mr. w tem 197 mr. ornych, 23 dm., 338
mk. Folw. liczy 989 mr., w:tem 249 ornych, 5
dm., 17 mk.; os. karcz. z domem zajezdnym, 11
mk., We wsi mieści się straż leśna. 2.) L.,
folw., pow. rypiński, par. Działyń. Rozległość
wynosi mr, 1118: grunta orne i ogrody mr.
384, łąk mr. 19, pastwisk mr. 2, wody mr. 23,
lasu mr. 672, nieużytki i place mr. 18, bud.
z drzewa 15; folw. ten w r. 1875 oddzielony
od dóbr Zbojno,
Lubowiec, część Kiernicy, pow. gródecki,

Jest tu także folw, zwany Milerówką.
Lubowiec, dok. Zużowiiz, nazywało się kie-

dyś jez. przy mieście Skarszewy leżące w pow.

29
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kościerskim. Podłag dokumentu lokacyjnego
z r. 1841 zachodzi jako granica posiadłości
tegoż miasta. Wyjmujemy z dokum. odnośny
ustęp: Granica poczyna się od pala w jez. L.
wbitego, do jeziora Czarnego, do granicy wsi
Ebertswalde, do jez. Egil, do jez. Rosen i t. d.
Ob. Akta graniczne opact. peplińskiego w ar-
chiwum w Peplinie. Kś, F.
Lubowieś, niem. Vogelsang, wś w pow. lę-

borskim, ziemi pomorskiej.
Lubowież (mylnie Zudsomierz), wś i folw.,

pow. włodawski, gm. Hańsk, par. Sawin (gr.
obrządku Hańsk), ma 8 dm., 65 mk., 72 mr. rozl.
Folw. rozległy mr. 2428, t. j. grunta orne i
ogrody mr. 351, łąk mr. 345, past. mr. 748,
lasu mr. 894, nieuż. i place mr. 90, bud. z drze-
wa 10; płodozmian 8-polowy, pokłady torfu,
rzeczka bez nazwy przepływa; folw. ten w r.
1879 oddzielony od dóbr Hańsk (ob.).
Lubowież, przys. do Dąbrowy, pow. chrza-

nowski, leży śród lasów zwanych Korczyska-
mi, na zachód od wsi.
Lubowiska, ob. Kartuzy, t. III, str. 886.
Lubowitz (niem.), ob. Zubowice i Lubowiec.
Lubówka, wś na płn. od rz. Hrezli, pow.

owrucki.
Lubówka 1.) rzeczka, wypływa ze źródeł

leśnych na obszarze gm. Łówczy, w pow. cie-
szanowskim, płynie na zach. przez Płazów i
Rudę Rożaniecką doliną śródleśna i zwróciw-

szy się na płn. zach. uchodzi na obszarze Lu-
blińca Nowego do Różanieckiego potoku, Dłu-
gosć biegu 14 kil. Na Kummersberga mapie
Galicyi (sekeya 11) zwie się ten pot, Zabówką.
2.) IL. al. Zubówka, pot., powstaje w obr. gm.
Łubowa, w pow. sokalskim, płynie na północ-
ny zach. przez obszar Łubowa, a potem granicą
Ł. i Waręża i poniżej Waręża uchodzi do Wa-
rężanki z praw. brz. Płynie przez łąki mocza-
rowate korytem uregulowanem, umyślnie prze-
kopanem dla osuszenia łąk. Długość biegu
5 kil. Br. GQ.

Lubowla-Stara, także Dubomla, Lubowna lub
Lubownia, niem. Alt Lublau, Iblau, węg. Ó-Lu-
bló, kac. Lrublovia, Trmublo-Vetus, miasto w hr.

spiskiem (Węgry), w dystrykcie lubowelskim,
na prawym brzegu Popradu, przy ujściu Jaku-
bianki do Popradu. Obszar miasta graniczy od
płd. z Llubownią Nową, od wsch. z Hobgardem,
od płn. z Krempachem i Jarzębiną (Jarembi-

ną), a od zach. z Gmiazdami (Kniesen). Od
zach. ku wsch. przerzyna go Poprad na prze-
strzemi 5'/, kil. Północny obszar jego zraszają
potoki górskie Lipnik Wielki i Mały (ob.),
południowy zaś Jakubianka, którą Baliński i
Lipiński mianują Lubowelką. Na południowej
granicy wznoszą się wzgórza Kozia góra (681
m.) i Pusta góra (717 m.). Wzniesienie miasta
548 m. npm. (szt. gen.). Dm. 391, mk. 2189
(1024 męż., 1165 kob.), obszar 4010 kwadr, 
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sążni katastr. (1880). Mieszkańcy Słowacy !
Niemcy, przeważnie religii rzym.-katol. We-
dług szemat. dyec. spiskiej z r. 1878 było dusz
rzym.-katol. 1953, gr.-katol. 77, ewang. 25;
nieun. 304, żyd. 95, razem 2454. Parafia łac.
w miejscu. Kościół pod wez. ś. Mikołaja bisk.,
erygowany w r. 1222; metryki chrztu poczy”
nają sie rokiem 1692, ślubów r. 1726, umar-
łych r. 1770. Do par. łac. należą wsi Jarzębi-
na i Litmanowa. Gr -katol. należą do parafii
ruskiej w Jarzębinie. Na obszarze L. leżą fol-
warki: Furman, Krempach i Murań. Na emen”
tarzu wznosi się kaplica Grobu Pańskiego. Jest

tu kasa oszczędności dla miast Lubowli, Gniaz
i Podolińca. Ma swój magistrat. Sąd powiato-
wy, urząd podatkowy i pocztowy w miejscu.
W środku rynku stoi kościół powyżej wspo”
mniany, postawiony pierwotnie w stylu go
kim, z czworoboczną wieżą, w której zegar p”
mieszczony; szczyt jej wysoki, czerwono-poma"
lowany. Domy w rynku piętrowe, murowane;
z wielkiemi facyatami, po większej części stroj”
ne w malowaną lub rzeźbioną ornamentyke
rokoko lub w figury świętych. Na płn. od
miasta, na lewym brzegu Popradu, wznosi $i9
Złatna hora (640 m.), na obszarze wioski Sad-
ka, także Podsadkiem zwanej, należącej do
gm. Hobgardu. Na jej wierzchołku wznosi 51%
zamek, na płd. frontem zwrócony. Czworobo”
czne bastyony po rogach, połączone równy”
murem, tworzą pierwsze jego warownie; w Jó”
dnej z nich, we wschodniej, jest główna bram*
żelazna, olbrzymią kłodą teraz zamknięta:
Przez nią wchodzi się na pierwszy dziedzinie;

gdzie w murze tkwi czerwona marmurowa ta”
blica, mocno popękana, z napisem u gó");
„Virtute dulce* i herb Szreniawa bez mitry *
hełmu, a pod tem: „Illus. ac magn. Ds. D*
Sebast. Lubomirski Comes in Wisnicz, Cast.
Biec. Sand. $cep. Dob. Cap. Renov. fecit ann?
16... (cyfry zatarte). Stąd wiedzie droga 9%
raz wyżej w drugą bramę ozdobną: nad n*
herb Szreniawa z piaskowca wykuty, mitre
nad nim unoszona przez ledwo widziane jakie”
figury. Za bramą drugi dziedziniec większy?
śród niego od zach. wznosi się budynek m”
szkalny dotąd z żelaznym gankiem po nad m
rem fortecznym. Poniżej jest kilka małych |;
w jednej z nich mieści się biblioteka. Tu „

się znajdować napis na czerwonym marnnuo”
(Kolumb, Pamiętnik podróży, 1829, t. 5, 1” 38
Zamek lubowelski z Dziennika podróży, -j
Soczyński): ,„Arcem hance Lublo, propugnać
lum Regni Poloniae, igne absumptum >+ Re-
MDLV, mandato $smi Sigismundi Augusti <A
gis Poloniae, Mfcus Joannes BonarCastellaf
Biecensis, loci hujus Praefectus, restaurav"_. ć
etiam A. MDCIIIL Illus Stanislaus Lubow.B
ski Sac. Rom. Im. Princeps, Comes in ep
Palatinus Gnalis Crac. Scep. Dobcicens. Zał
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rien. Niepolom. Gubernator... nitidiorem et
commodiorem .... ensis suis reduxit, W tym
dziedzińcu znajduje się tablica marmurowa z h.
Lubomirskich i napisem: „,Vladislao IV. Re-
gnante Illmus Dnus Stanislaus Comes in Wi-
sniecz Lubomirski Palatinus et Gnalis Crac,
Niepolomicensis. Scepusien. Dobcicens. Zato-
riens. Białocerkieus. Gubernator, ut arcis secu-
ritati suae successorumque commoditati consu-
leret — murum hunc portam cum edificio a
fundamentis erixit Anno MDOXXXXII*. Da-
lej na zach. leży jeszcze wyżej trzeci dziedzi-
niee, gdzie w narożnym bastyonie drzwi pro-
wadzą do piwnic. Według Dra Soczyńskiego
na tym dziedzińcu była tablica z czerwonego
marmuru z pięknie wyrzeźbionym orłem pol-
skim i na piersiach z cyfrą S$. A. Pod nim na-
pis: „Arcem hanc Liblo vetus Regni Poloniae
propugnaculum incendio consumptum nova
structura hisce mollibus propugnaculi uti cer-
nis hospes aucta augustiore Sig. Augusto II
Rege Poloniae mandante, Joannes Bonar Cast.
Biecensis, Praefectus, restauravit MDLV*, Mi-
nąwszy bramę, idąc ciągle w okrąg na płn.,

staje się na czwartym dziedzińcu, tworzącym
jeden taras z podłogą i gankiem powyżej
wspomnianego mieszkalnego budynku, który
dzieli drugi dziedziniec od trzeciego. Na tym
samym poziomie stoi kaplica pod wez. Ś. Mi-
chała archanioła, nieosobliwa, w stylu zepsu-
tym zbudowana. Wewnątrz ołtarzyki małe,
kilka lichych chorągwi kościelnych i trochę
sprzętów. Nad drzwiami kaplicy na kamiennej
tablicy napis: „„Armorum Principi Michaeli
Archangelo, loci hujus Titulari et Patrono
Tllmus Dns. Stanislaus Lubomirski Sac. Rom.
Imp. Princeps, Comes in Wisnicz, Palatinus
Scepus. Dobcens. Niepolm. Zatorien. Białocer-
kieven. Gubernator. Dieat. Dedicat. Consecrat.
A. D. MDCIIIL*. W kaplicy odprawia się
czasem nabożeństwo. Dzwon umieszczony w na-
rożniku wschodniego bastyonu służy ku zwo-
ływaniu pobożnych. Z tego dziedzińca wiedzie
droga na piąty dziedziniec w górę, gdzie na
wierzchołku góry wznosi się baszta wysoka,
okrągła, ze wszech stron wspierana szkarpami;
na niej dach drewniany; wokoło resztki zabu-
dowań. Wokoło zamek trudno obejść, <zwła-
szczą od strony północnej. Widok zewsząd,
Z zamku i z przed zamku, zachwycający. Tatry
na widokręgu sinieją, a Łomnica swoją objęto-
ścią zasłania prawie cały za nią rozłożony sze-
teg gór. (00 do budowy tego zamku, który na-
leżał w Polsce do najwarowniejszych twierdz
W dawnych czasach, można odróżnić cztery jej
epoki. Najdawniejszym i pierwotnym zabyt-
tem zapewne z XIII w. jest baszta okrągła,
na szczycie góry zbudowana, dominująca całe-
mu obszarowi zamku. (o później koło niej
zbudowano, padło ofiarą pożaru r. 1558; mu-  
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siały to być silne obwarowania, zwłaszcza
przez Macieja z Trenczyna dokonane, skoro
1308 r. Karol I musiał go z rąk swojej korony
przeciwników z wielkim trudem zdobywać.
Straszny ten pożar zniszczył także archiwum;
zginął w nim podstarości Stefan Bylina z ośmiu
towarzyszami. We dwa lata później, r. 1555,
ststa spiski Jan Bonar odbudował zamek w sty-
lu ówczesnym, z czego pozostały ślady w mu-
rach i tablicach marmurowych powyżej przy-
toczonych. Czwartej i ostatniej przemiany do-
konali Lubomirscy. Przez nich zyskał zamek
na wspaniałości i sile, jak świadczy napis z r.
1642. Miasto L. istniało już w XIII w., kie-
dy kościół według szem. dyec spiskiej erygo-
wano r. 1222. Dokum. z r. 1256 mówi o rzece
Lublow (Fejór, IV, 2 cz., 380); jest to Lubo-
welka, dziś Jakubianką zwana. O wsi tej na-
zwy (Lublow) wspomina wyraźnie dopiero
przywilej zr. 1298 (Fejór, VI, 2 ez. 209).
Kiedy zamek powstał, dotąd na pewno niewia-
domo; najwcześniejsza pewna data jego tyczą-
ca się, jest r. 1808. Mateusz z Trenczyna,
przeciwnik Karola Roberta, obwarował ten za-
mek, że go ledwie zdobyli stronnicy króla,
pod dowództwem Stefana, żupana Sasów spi-
skich, z braćmi swymi Arnoldem i Jordanem.
Omodejowie oddali zamek 1311 r. królowi;
w dokumencie z r. 1313 zwie się zamkiem kró-
lewskim, a r. 13828 król Karol I za wierne
usługi daje w wieczne posiadanie dwa zamki:
lubowelski i pławiecki palatynowi Filipowi
Drugeth (Fejer, VIII, cz. 2, 458). Miasta zaś
L. dziedzicem z r. 1315 dokument podaje ko-
mesa Mikołaja (Fejer, VIII, cz. I, 592). W r.
1830 zamek L. przechodzi w inne ręce; Wil-
helm Drugeth przekazuje go testamentem bratu
swemu Mikołajowi wraz z zamkami Pławcem
i Niedzicą (Fejer, VIII, cz. 8, 506). W r. 1342
Ludwik, król węgierski i polski, wś Lubownię
zamienił na miasto i obdarzył przywilejem
targów i jarmarków. Gdy Elżbieta, matka
Jadwigi, chciała zwlec przyjazd córki do Pol-
ski, wysłała zięcia swego Zygmunta, margra-
bię brandenburskiego z wojskiem, jako wielko-
rządcę, do Polski, lecz ten zatrzymać się musiał

pod L., bo Polacy zagrozili mu oporem zbroj-
nym, gdyby odważył się wkroczyć do Polski.
Wówczas zaprosił Zygmunt panów polskich
do L. na naradę r. 1384. Zjechali tu Sędziwój
z Szubina, sstą krakowski, Spytek z Melszty-
na, wojew. krakowski, i Jaśko z Tarnowa, ka-
szlelan sędomirski, i ci z nim ułożyli ostateczny
termin przybycia Jadwigi do Krakowa, co
w jesieni tegoż roku nastąpiło (Długosz, Kro-

nika t. III). W r. 1412 odbył się w Lubo-
wli zjazd Władysława Jagiełły z Zygmuntem,
królem węgierskim. Stanęła wtedy między ni-
mi wspólnie z Witoldem tajemna umowa wza-
jemnej pomocy przeciw krzyżakom i Turkom,
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R. 1419 bawi tu powtórnie Jagiełło, przed któ-
rym posłowie papiescy wstawiali się względem
zawarcia wiecznego przymierza z krzyżakami.
W r. 1412 aktem z 8 listopada, wskutek zasta-
wu za pożyczoną Zygmuntowi przez Jagiełłę
sumę pieniędzy 87 tysięcy kóp groszy pra-
skich, część Spiża z 138 miastami, nie włączając

w ich liczbę L., Gniazd i Podolińca, wróciła
do Polski. Odtąd L. staje się siedzibą sstwa
spiskiego. Pierwszym sstą był Paweł Gła-
dysz, „gdyż mu dla znajomości języka węgier-
skiego król (Jagiełło) tę sprawę poruczył*
(Długosz). Następnie był sławny Zawisza
Czarny (1422), a po jego śmierci r. 1428, w bi-
twie przeciw Turkom koło zamku Gołubca,
starostował Piotr Ńzafraniec, podkomorzy i
sstą krakowski, który, pilnie strażą obsadziw-

-_ szy granicę od Węgier, połapał listy króla Zy-
gmunta, instygującego Witolda przeciw Ja-
gielle, za Go się na Szafrańcu mścił Zygmunt.
W r. 1440 kardynał Zbigniew Oleśnieki otrzy-
muje Spiż w dzierżawę. Tenże w imieniu
swojem za zezwoleniem króla Władysława
Warneńczyka przeznaczył Mikołaja Komorow-
skiego na sstę spiskiego z siedzibą w L., z pod-
daniem go pod zwierzchnictwo wojewody spi-
skiego Jana Peremnego, w Kieżmarku rezy-
dującego. W r. 1458 starostował Jan z Ole-
śnicy, r. 1463 Przesław Domoszycki, r. 1478
Piotr Kmita z Wiśnicza, marsz. koronny.
W r. 1500 był sstą Benedykt z Koźmina, r.
1506 Stanisław Kmita, 1511 Andrzej Koście-
lecki, 1515 Jan Jordan z Zakliczyna, 1526
Piotr z Jeżowa, 1529 Piotr Kmita, 1549 Jan
Bonar z Balic, 1569 Mikołaj Maciejowski, 1575
Jan Maciejowski, 1578 Stanisław Szafraniec
z Pieskowej Skały, 1581 Albert Łaski, 1587
Kasper Maciejowski, od r. 1596 Lubomirscy
aż do wstąpienia na tron. Augusta III, i to $e-
bastyan Lubomirski (1596—1613), Stanisław
Lubomirski (1618—1649), Jerzy Lubomirski
(1649—1667), Stanisław Herakli Lubomirski
(1667—1700) i Teodor Konstantyn Lubomir-
ski (1702—1745). August III nadał sstwo
spiskie swej żonie Maryi Józefinie (1745—
1757), a po jej zgonie 1757 otrzymał je mini-
ster saski Henryk hr. Briihl (1757—1763),
po nim Karol Briihl, który w grudniu
1764 odstąpił ks. Kazimierzowi Poniatowskie-
mu, podkomorzemu koronnemu, który aż do
zaboru Śpiża przez Austryą tutaj starosto-
wał jako ostatni starosta. Za konfederacyi
barskiej z rąk tak zwanych regałów, t. j.
stronników króla i Rossyi, wydzierali L.
konfederaci pod dowództwem Józefa Bierzyń-
skiego, dobywając zamku od północy. Wresz-
cie minister austryacki Kaunitz, czyniąc zadość
żądzy nabytków terytoryalnych Józefa cesa-
rza, objął r. 1769 słupami granicznemi 16
miast spiskich, a r. 1770 we wrześniu zagarnął  
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sstwo spiskie, powiat sądecki i okolicę przyle-
głą pod pozorem, że to są ziemie pierwotnie
węgierskie i kazał je nazywać ziemiami odzy-
skanemi, czem dał hasło do pierwszego rozbio-
ru Polski (Henr, Schmitt, Dzieje Polski XVIII
i XIX wieku). L. więc z całą ziemią do sstwa

spiskiego należącą stała się pierwszym łupem
obcych przy rozbiorze Polski. (Za rządów au-
stryackich obrócono zamek na magazyny; pó-
Źźniej nabył zamek na swoję własność Jerzy.
von Raiss, którzy nie mało łożył kosztów do
utrzymania w całości zamku miasta L. Wr.
1880 (11 marca) gmina kupiła od Konstantego
Raissa zamek wraz z przynależnościami za
67000 złr., a w r. 1882 (3 stycznia) od gminy
tegoż miasta nabył hr. A. P. ZamoyskizWar-
szawy zamek wraz z zabudowaniami poniżej
zamku znajdującymi sięi z 167 morgami grun-
tu ornego i łąk za cenę 58000 złr. w. ja.). W r.
1587 stronnicy Maksymiliana, arcyksięcia au-
stryackiego, Walenty Drespostravi, Paweł
Melith i Piotr Andrassy w 1500 ludzi, w gru-
dniu, ciągnąc mu na pomoce do zdobycia korony
polskiej, po drodze obsadzili L., lecz po wzięciu
Maksymiliana do niewoli pod Byczyną, wsku-
tek zawartej ugody 8 marca 1588 w Bendzi-
nie, zamek wrócił w polskie ręce. R. 1609
postanowiono, aby w L. utrzymywano załogę
ze 100 piechoty dla obrony zamku i strzeżenia
bezpieczeństwa granie. W czasie najazdu
Szwedów na Polskę r. 1655 Jerzy Lubomirski
ofiarował Janowi Kazimierzowi bezpieczne
schronienie w swym zamku L.; król tego nie
przyjął, lecz udał się na Szląsk. Skarbiec
koronny, przez Bogusława na Lesznie Leszezyń-
skiego oddany w opiekę Lubomirskiemu, tu
w zamku znalazł schronienie. Uchwała sejmu
1658 r. policzyła zamek tutejszy w rzędzie 6
twierdz, które nakładem rzeczypospolitej utrzy-
mywane i zaopatrywane być mają. W r. 1683
zwycięskie hufce Jana III z pod Wiednia cią-
gnęły z wyprawy na Turków, obładowane sła-
wą, łupami, lecz po drodze tu jeszcze musiały
się ucierać ze stronnikami Tekelego, co się
trzymał Turków. Król Jan III przybył z se-
natorami do L., gdzie i hetman polny Sieniaw-
ski nadciągnąwszy tu zaraz życia dokonał.

Stąd pośpieszył król przez Sącz do Krakowa.
W czasie wojny między stronnikami Stanisła-
wa Leszczyńskiego a Augusta II walka prze-
wlokła się w te strony, Teodor Lubomirski,

ssta spiski, trzymał stronę króla Leszczyń-
skiego, gdy więc adherenci Sasa i Rosyan na
Spiź przyszli, plądrująe w około, podeszli za-
mek L. Lecz r. 1706 oblegał ich Lubomirski,
a partyzanci sascy pod wodzą Jakóba Riybih-
skiego uszli stąd nocą, zapaliwszy wprzód ZA”

mek, Podług lustracyi z r. 1564 następujący
urzędnicy i czeladź znajdowali się na zamku:
podstarości, prowizor, burgrabia, jurgieltnik;
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puszkarzów 2, szafarz, kucharz, piwowar,
drwal, głaźnych 6, mylnik, kratny, wrotny,
trybarz, stróż dzienny, kapelan, drabów 40.
Lustratorowie z r. 1569 podają więcej osób,
aw tej liczbie mieści się: piekarz, trębacz,
bębenista, kowal; innych obowiązki są oznaczo-

ne, jakoto: jurgieltnik, który jest prokuratorem
18 miast spiskich, jurgieltnik, co na szpiegi

_ Jeździ, posłaniec listy roznosi, stróż dzienny,
Go wieży strzeże; prowizora zaś pisarzem z0-
wią. Lustracya r. 1616 podaje dokładny spis
stanu zamku, z czego się okazuje, iż przy na-
leżytem opatrzeniu w zapas żywności, miał ró-
żnych rzemieślników i takowy rynsztunek:
dział różnej wielkości 9, sarkacze 2, możdzierz
1, falkonetów 2, muszkietów 11, janczarek 6,
hakownie 296. Lustracya 1664 r., opisawszy
wnętrze zamku i budynków gospodarskich
z drobiazgowemi szczegółami, powiada: „„Strzel-
ba na wielkiey bascie: działa smok, koczur,
duda, firkaczów 2; organkow dwoie, na które
wyrobiono hakownic 7. Przy nowych po-
koiach na ganku, organka 1, hakownie 3, ka-
gańcow żelaznych 7, Na nowey bascie: działa
żelazne sześciofuntowe 2, spizowe falkamery
2, organek 4, na których hakownie 13, kagań-
cow żelaznych 6. Na bascie nad broną: dzia-
ło fantowe, działko faierkas, organki 1, na nie
wyrobiono hakownie 3. Hakownic wszystkich
173, muszkietow nowych y starych 47.4 We-
dług lustracyi zr. 1765 do sstwa spiskiego
należały miasta: Lubica, Nowa Wieś Spiska,
Podegrodzie (Varallya), Włochy (Włachy,
Właszki), Biała, Sobota Spiska, Wielka, Po-
prad, Wierzbów, Twarożna (Durand), Macie-
Jowce, Btrażki, Ruszkinowce, Lubownia, Gnia-
zda, Podoliniec; wsi zaś: Hobgart, Nowa Lu-
bowla, Jakubiany, Kamionka, Jarzębina (Ja-
rembina), Litmanowa, Krępak wyźni (Krum-
pach), Granastów, Krępak niźni i Pilchów,
Kacze, Bulin, Drużbaki niźnie, Drużbaki wyź-
nie, Forbasy, Łackowa. Sołtystwa były w Hob-
Sarcie, Jakubianach, Kamionce, Jarzębinie, Lit-
manowej i Drużbakach niźnich. Dochód ogólny
z sstwa spiskiego czynił złp. 251621 gr. 26
den, 5; wydatki złp. 7887; zatem roczny do-
chód do kwarty złp. 243734 gr. 26 den. 5;
Więc do płacenia kwarty złp. 60933 gr. 21
den, 1074. Czytaj Kolumb „Pamiętnik po-
dróżyć 1829, t.5, nr. 27. „Zamek lubowel-
ski z Dziennika podróży d-ra Soczyńskiego.
„Roczniki do dziejów Podtatrza X. Owsiń-
skiego, W. Eliasz: „Z podróży po Śpiżuć,
W Pam. tow. tatrz. t. III, 1878. Baliński i Li-
Piński: „Starożytna Polska," 1844, t. IL, Dr.
dmota: „O zaludnieniu dolin Dunajca i Popra-
u na Spiżu,* Kraków, 1864. 8. Weber:

»Zipser Geschichts und Zeitbilder,* Leutschau
1 5 Porów. Tygodnik illustrowany, 1880,
o .

Br. Gustawicz.
=  
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Lubownia Nowa, także Zubowna, Lubowla
Nowa, niem. Neu-Lublau, Iblau, węg. Uj Lubló,
wś i miejsce kąpielowe w hr. spiskiem (Wę-
gry), w dystrykcie lubowełskim, w pow. po-
pradzkim, nad Jakubianką, przy ujściu pot.
Kolaczki do Jakubianki, na południe od Lu-
bowli Starej 11/, kil., 562 m. npm., 1, godz.
od stacyi kolejowej w Orłowie, liczy dm. 202,
mk, 1058; obszar obejmuje 2511 sążni kwadr.
kat. (1860); sąd powiatowy, urząd podatkowy
i pocztowy w Lubowli Starej. W. miejseu
par. łać. kościół pod wezw. św. Jana Kwange-
listy, erygowany r. 1308. Metryki chrztu i
ślubów poczynają się r. 1685, zmarłych r. 1737.
Według szem. dyec. spiskiej zr. 1878 było
w miejscu dusz rzym.-katol.1002, gr.-kat. 31,
ew. 4, nieun. 168, żyd. 30, razem 1235, Do pa-
rafii należą: zakład kąpielowy z kaplicą pod

wezw. Podwyższenia Krzyża B-go, Jakubiany,
Jankowiec (folw.), Carynka (młyn), Szustrów-
ka i Szypkowa; razem w całej par. jest rzym.-
katol. 1102, gr.-katol. 2682, ewang. 17, nieun.
168, żydów 61, ogółem 4030. Jest tu także
kaplica Ń. P. Maryi iśw. Jana Nepomucena.
W połudn.-wschodnim narożniku obszaru wsi,
nad pot. Lubownym, leży zakład kąpielowy
lubowelski z zdrojami, stojącemi eo do mocy i
dobroci na równi z zdrojami kryniekiemi i bar-
dyjowskiemi. Zdroje odkryto r. 1777. Zdroje
ocembrowano kamieniem; baseny mają po 2
metry głębokości, a po 4 metry w obwodzie,
Z górnego zdroju woda służy do picia. W r.
1871 dokonał rozbioru chemicznego ilościowe-
go i jakościowego geolog. zakład wiedeński,
W kilogramie wody znajduje się węgłanu że-

lazawego 126 milgr., węglanu sodowego 630
miligr., węglanu wapniowego 720 miligr., wę-
glanu magnowego 121 miligr., krzemionki 5,
chlorku sodu 9 miligr.; razem składników sta-
łych 1614 miligr. W r. 1879 było tu gości
1180, między nimi 398 chorych. Br. GQ.
Lubowny,potok górski, w hr. spiskiem (Wę-

gry), wypływa na obszarze Lubowli Nowej,
płynie na północy wschód, przepływa zakład
kąpielowy lubowelski i wpada do Popradu z pr.
brz. na granicy hr. spiskiego i szaryskiego.
Długość biegu 4'/, kil. Br. G.
'Lubowo 1.) wś, nad rz. Szeszupą, pow. kal-

waryjski, gm.i par. Lubowo, odl. 15 w. od Kal-
waryi, 54 w. od Suwałk. Posiada kościół par.
drewniany, zbudowany w r. 1770 przez kś, J.
A. Kozłowskiego, a poświęcony dopiero 1822 r.
L. było jakiś czas miasteczkiem, założonem w r.
1754 na mocy przywileju Augusta III w da-
wnem starostwie kadaryskiem pow. mereckim.
Lecz już przed 1850. r. zostało zamienione na
wieś. Kościół tutejszy stanowił pierwotnie fi-
lią Wiżajn. W 1827 r. L. miasto rządowe mia-
ło 99 dm., 812 mk.; obecnie 64 dm., 1066
mk. Gm. L. ma 4520 mk., rozlegl. 15294 mr,,
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s. gm. ok. Iist. p. m. Kałwarya o 15 w.
W skład gm. wchodzą: Aleksandrowo, Aleksan-
drów, Bawirsze, Borkowszczyzna, Brzezina,
Budwiecie, Epidemia, Głośniki, Grynkiszki, Jur-
giszki, Juziszki, Juzukowizna, Kamionka, Kli-
nowo, Kozłowo, Ledziszki, Lepino, Lubów, Ma-
kowszczyzna, Nowa-wieś, Nowa-wola, Nowe-
pilekalny, Nowosady, Ogonie, Olszanka, Osso-
wa, Pasieki, Pilekalnie wś i folw., Podlubówek,
Pograwie, Pojawy, Polecmorgi, Potasznia, Ry-
kacieje wśi fol., Sałopierogi, Santoka, Skajste-
le, Skajście, Sobolewo, Starabuda, Suchowola,
Szarkajcie, Szarki, Trępiny, Trzybarcie, Woł-
kowizna i Zielona-buda. 2.) L., Lubiejowo, ob.
Drożęcin. Br. Ch.
Lubowo, 1.) wśifolw., pow. wileński, 1

«okr. polie., o 17 w. od Wilna, na prawym brz,
Wilii, o 487 w. od jej źródeł,omilę poniżej
Niemenczyna (nad rz. Załosią?). R. 1666 folw.
miał 43 mk., w tem 24 kat., 14 izr., 5 prawosł,
i gorzelnię. Była własność Tyszkiewiczów,
dziś Sliźniów. Jest tu fabryka papieru i ka-
plica katol. par. niemenczyńskiej, Dwór, któ-
rego fundamenta założył kś, Mikołaj Tyszkie-
wicz, kanonik wileński. 2.) Ł., folw. pryw.,
pow. dzisieński, o 65 w. od Dzisny; 1 okr. adm,,
1 dm., 16 mk, katol, (1866).
Lubowo, folw. w pow. borysowskim, nale-

ży do dominium Osiecisze, własność Lubień-
skich. Al. Jelski,
Lubowo, ob. Zubowo.
Łubowo, 1.) niem. Zubau, os., pow. świecki,

w lesistej i bagnistej okolicy, przy granicy
pow. tucholskiego, Obszaru liczy mr. 2630,
bud. 180, dm. 70, kat. 150, ew. 260. Parafia
Lubiewo, szkoła w miejscu, poczta Brunstplatz.
Porów. Zubow, las w puszczy tucholskiej. 2.)
L., niem, Zubshof, dobra do wsi Lubowice, pow.
wałecki, bud, 8, dm. 3, kat. 14, ew. 22. Pa-
rafia Marcinkowo, szkoła Lubowice, poczta Tu-
czno, Kś. F.

Lubożerdzie, folw. poleski we wschodniej
stronie pow. pińskiego, w okolicy pomiędzy
Kożangródkiem i Łunińcem; głucha, zapadła,
bezludna miejscowość, AL. Jelski.

Lubozici (dok,), ob. Zubościce.
Lubozin (niem.), ob. Zubocia.
Lubra (dok.), ob. Zubrzo, :
Lubrańczyk, wś i folw., pow. włocławski,

gm. Piaski, par. Lubraniec. Folw. ma 481 mr.
ziemi. W r. 1827 dm. 7, mk, 85. Wchodził
w skład dóbr: Konice i Kwilno; odl. od Kowa-
la 21 w.

Lubraniec, os. miejska, przedtem mko, nad
rz, Zgłowiączką, pow. włocławski, gm. Piaski,
par. Lubraniec. Leży przy trakcie konińsko-

włocławskim, o 8 w. od Brześcia Kujawskiego,
21 w. od Włocławka i 168 w. od Warszawy;
przy ujściu rz. Chodeczki do Zgłowiączki. Po-
siada kościół par. mur., szkołę początkową; na-

-Jana bisk. poznańskiego.
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leży do s. gm. w Brześciu Kujawskim. Jest tu
fabryka wyrobów bawełnianych z produkcyą
na 12,000 rs. rocznie, olejarnia. W 1827 r.
było 149 dm, i 1906 mk.; w 1860 r. 122 dm,,
(381 mur.) i 1600 mk. (980 żydów); obecnie
około 2,000 mk. IL. stanowił stare gniazdo
znakomitej niegdyś rodziny Lubrańskich. Zyg-
munt I przywilejem z 1509 r. pozwolił bisku-
powi poznań. Janowi Lubrańskiemu podnieść
wieś L. na miasto. Lokacyjny przywilej po-
nowiony został w 1512 r. R. 1566 miasto L.
posiadało 15 włók ziemi. Po wygaśnięciu do-
mu Lubrańskich miasto przeszło w ręce drugiej
linii tej rodziny (Godziembów) Dąbskich. Pa-
weł Dąbski, kasztelan brzeski, nadał żydom
różne swobody, co potwierdził w r. 1780 Sta-
nisław August. Od Dąbskich L. przeszedł do
Słubiekich, a później Mniewskich. Ozdobą u-
bogiej osady jest kościół założony w r. 1497
przez Grzegorza z Lubrańca, podkanclerzego
koronnego króla Kazimierza Jagiellończyka,
administratora żup wielickich, i synowca jego

Fundator oddał ko-
ściół ten kanonikom lateraneńskim, którzy
przebywalitu aż do supresyi tego zgromadzenia
w 1819 r. Kościół wzniesiony jest w stylu
ostrołukowym, zeszpeconym przez późniejsze
przeróbki i dodatki. Ołtarze, ambona, stalle
przeniesione tu były z kościoła w Trzemesznie
(także kanoników lateran.) wskutek układu
z tamtejszym opatem. Przechował sie tu obraz
z czasu fundacyi kościoła, na drzewie woskowe
mi farbami malowany, przedstawiający Boga-
Rodzieę pomiędzy Janem Chrzcicielem a Janem
Ewangelistą; u dołu zaś klęczą obaj fundato-
rowie, W prezbyteryum obok wielkiego oł-
tarza, jest umieszczona ciosowa tablica erekcyj-

na z h. Godziemba i napisem, a obok niej dwie
bronzowe figury założycieli. W skarbcu znaj-
dują się piękne zabytki dawnego złotnictwa
(kielich, a mianowicie monstracya). W jednym
z bocznych ołtarzy jest obraz Matki Boskiej
wykonany w płaskorzeźbie, emaliowany kolo-
rami i nasadzany drogiemi kamieniami. O ko-
ściele tym ob. „Kłosy” Nr 801. Czyt. Kod.
dypl. pol. II, 812. Par. L. dek. włocławski:
2610 dusz. Według Tow. Kred. Ziem. dobra
L. składają się z folw.: L., Piaski, Turowo, Ja"
niszewko, osady młynarskiej Górniak, osady
dawniej miasta L., wsi: Dobierzyn, Turów;
Siarczyce, Piaski, Janiszewek, Korzeszynek, Ka”
zanie, Markowo.  Rozległość wynosi mr. 2470:
folw. L. grunta orne i ogrody mr. 251, łąk mr.
25, lasu mr. 97, nieużytki i place mr. 14, 737
zem mr. 387; folw. Piaski grunta orne i ogro”
dy mr. 500, łąk mr. 59, pastwisk mr. 26, lasu
mr. 75, nieużytki i place mr. 41, razem mr. 708;
w obudwóch folw, bud. mur. 19, z drzewa 12
płodozmian 11-polowy; folw. Turowo: grunta
orne i ogrody mr. 289, łąk mr. 34, pastwisk



Lub

mr. 41, nieużytki i place mr. 21, razem mr.
885, bud. mur. 6, z drzewa 7; folw, Janiszew-
ko grunta orne i ogrody mr, 201, łąk mr. 58,
lasu mr. 629, nieużytki i place mr. 19, razem
mr. 907, bud. mur. 3, z drzewa 11. Os. Lubra-
niec ma osad 124, z grun. mr. 423; wś Dobie-
rzyn os. 18, z grun. mr. 368; wś Turów os. 11,
z grun, mr. 22; wś Biarczyce 08. 5, z grun. mr,
302; wś Piaski os. 32, z grun. mr. 141; wś Ja-
niszewek os. 18, z grun. mr. 27; wś Korzeszy-
nek os. 3, z grun. mr. 14; wś Kazanie os, 25,
z grun. mr. 158; wś Markowo os. 9, z grun.
mr. 77. Por. Złów. Br. Ch.

Lubrze, dom., pow. średzki, 1883 mr. rozl,,
2 miejsc.: a) L., dom.; b) Baba, folw.; 15 dm,,
182 mk., 10 ew., 122 katol., 58 analf. Poczta
i tel. w Nowem-Mieście o 2 kil.; st. kol, żel.
w Sulencinie o 6 kil., w Chociezyo 5 kil. Wła-
sność Amilkara Karczewskiego. M. St.

Lubrzo, niem. Zeuber, 12338 r. Lubra, 1464
Lewber, wś, pow. prądnicki, przy szosie prą-
dnicko-bialskiej; 119 bud., 132 dm., 1100 mk.,
120 osad, 5104 mr. ziemi, kościół paraf. (z wie-
żą Piotra Własta), r. 1794 murowany i szkołę
począt. 2-klasową. Par. L. dek. prądnickiego

r. 1869 miała 1093 katol., 20 ew. F. S.
Lubs (niem.), ob. Zubin.
Lubsch (dok.), ob. ZLeuppusch i Lubieś,
Lubscha (dok.), ob. Zowoszów.
Lubschau (niem.), ob. Zubszo.
Lubsdorf (niem.), ob. Zubowice,
Łubsee (niem.), ob. Zubodzież.
Lnbshof (niem.), pow. wałecki, ob. Zubowo.
Lubsia, strumyk w pow. wyrzyskim, wy-

pływa z jeziora na południe od wsi Zakrzew-

ka, płynie następnie głównie w kierunku po-
łudniowo-zachodnim, przepływa jezioro więk-
sze pomiędzy wsiami Lubszą a Zwierzchnem,
mija wś Topolę, dalej raz jeszcze przez mniej-
sze jezioro dąży ku wsi Liszkowu i pod Ko-

ścierzynem wpada do Łobżonki po lewej. Dłu-
gość wynosi około czterech mil. M. St.

Lubsin, pustk., pow. nieszawski, gm. i par.
Piotrków.
Lubsk (Stary), ob. Jóźwin, pow. słupecki,
Lubska, niem. Zaubsky, wś, pow. oleśnicki,

par. Willkau.
Lubsko, rz., inaczej Zupia (ob.) albo Skier-

niewka,
Lubst (niem.), rz., prawy dopływ dolnej

części Nissy łużyckiej, lewego dopływu Odry;
uchodzi pod Grubinem.

Lubstein (niem.), ob. Zudsztyn.
Lubstów, wś i folw. nad jeziorem t. n.,

pow. kolski, gm. Sompolno, par. Lubstów; odl.
20 w. od Koła. Posiada kościół par. murowa-
ntyzXVI w., dom schronienia dla 5 starców
I kalek, browar, gorzelnię, gustowny pałac
świeżo wzniesiony. W 1827 r. było tu 30
dm., 410 mk.; obecnie wś ma 20 dm.i 309 
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mk.; folw. 12 dm. i 135 mk. Par. L. dek. kol-
ski: 1650 dusz. Czyt. Łaski, Lib. ben. I, 210
i Kod, dypl. pol. II, 418 i inne. Według Tow.
Kred. Ziems.: dobra Lubstów składają się
z folw.: L., Błonawy, Police i Zofia; wsi: L.,
Błonawy, Police; kolonij: Dąbrowa, Wierzelin,
Pogorzele, Smolniki Polskie, Smolniki Niemie-
ckie, Leśnictwo, Ignacowo, Półwiosek Lub-
stowski, Pogoń. Rozległość wynosi mr. 4372:
folw. L.: grunta orne i ogr. mr. 693, łąk mr.
51, pastw. mr. 42, wody mr. 1686, lasu mr.
1284, zarośli mr. 47, nieuż. i place mr. 71, ra-
zem mr. 2606; folw. Błonawy: grunta orne i
ogr. mr. 288, łąk mr. 189, pastw. mr. 93, nie-
użytki i place mr. 14, razem mr. 585; folw.
Police: grunta orne i ogr. mr. 615, łąk mr.
246, pastw. mr. 84, wody mr. 3, nieuż. i place
mr. 28, razem mr. 978; folw. Zofia: grunta or-

| ne i ogr. mr. 151, pastw. mr. 28, nieuż, i place
mr. 2, razem mr. 181; w osadach leśnych mr.
22; bud. na wszystkich folwarkach mur. 31,
z drzewa 36, ubezpieczonych na rs. 20820;
płodozmian 12-polowy. Gorzelnia, browar pi-
wny, cegielnia, wiatrak, jezioro, stawy, pokła-
dy torfu. Wieś Lubstowo osad 55, z grun.
mr. 309; wś Błonawy os. 11, z grun. mr. 70;
wś Police os, 37, z grun, mr. 413; kolonia Dą-
browa os. 3, z grun. mr. 103; kol. Wierzelin
os. 1], z grun. mr. 278; kol. Pogorzele os. 10),
zgrun. mr. Ż1l; kol. Smolniki Polskie os. 5,
z grun. mr. 55; kol. Smolniki Niemieckie os,
8, zgrun. mr, 141; kol. Leśnietwo os. 14,
z grun, mr. 82; kol. Ignacewo 0s. 13, z grun.
mr. 70; kol. Półwiosek Lubstowski os.9, zgrun.
mr. 214; kol. Pogoń os, 14, z grun. mr. 81.

Lubstówek, wś i kol., i Z.-poduchowny, kol.,
nad jez, Lubstowskiem, pow. kolski, gm. Bom-

polno, par, Lubstówek, odl. od Kola 20 w. Po-

siada kościół par. drewniany z XVII w.; wś
ikol. wraz z L. poduch, mają 33 dm., 228
mk. W 1827 r. było tu 24 dm., 119 mk. Par.
L. dek. kolski 1670 dusz (Łaski, Lib. ben. I,
223). Według Tow. Kred. Ziems. dobra L.

składają się z folw. Łagiewniki, nomenklatury --:*

L.: wsi: L., Stefanów, Smolarnia i Maryanów.
? , 3

Rozl. wynosi mr. 585: grunta orne i ogr. mr.
480, łąk mr. 29, nieuż, i place mr. 16, bud.
mur. 6, z drzewa 9; płodozmian 4i ll-polowy,

młyn wodny, pokłady torfu. Wieś L. osad

38, z grun. mr. 546; wś Stefanów os. 20,

z grun. mr. 663; wś Smolarnia os. 19, z grun.

mr. 290; wieś Maryanów os. 15, z grun.
mr. 296. Br. Ch.
Lubstówek, folw., pow. inowrocławski, 4

dm., 62 mk.; należy do dom. Rzeszynka,
Lubstowskie jezioro, przy wsi Lubstów,

w pow. kolskim, ciągnie się pasem szerokim do

200 sążni a długim do 3 wiorst, w kierunku od

zachodu ku wschod. połudn.; brzegi od północy

i południa wzniesione, bezleśne; z jednej stro-
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ńy wś Lubstów a z przeciwnej Lubstówek.
Wschodni i zachodni brzeg przechodzą w mo-
kre niziny, świadczące, iż jezioro L. jest tylko
małą pozostałością rozległego jeziora, które łą-
czyło się z Gropłem i stanowiło z nim jeden
potężny obszar a raczej system jeziór łączą-
cych Wartę z Wisłą. Leży ono na linii wo-
dodziału Gopła i Warty i wody swe wysyła
w obu kierunkach (ob. Gopło, t. II, str, 684).
Rzeczki: Krępin, Kopanica, Szezykowa zostają
z niem w związku. Br. Ch.
Lubsza 1.) wś, pow. rohatyński, 16 kil. na

_ płn, zach. od sądu powiat, w Rohatynie, 5 kil.
na płd, wsch. od urzędu poczt. w Strzeliskach

Nowych. Na wsch. leży Wyspa, na płd. Pod-
borze, na zach. Hrusiatycze i Strzeliska Nowe,
na płn, Strzeliska Stare (wszystkie 3 miejsco-
wości w pow. bobreckim), Wzdłuż granicy
wsch. płynie Lubeszka, dopływ Świrza, od
północy na południe, i przyjmuje w obrębie
wsi kilka strug małych od prawego brze-
gu. Na tymże brzegu Lubeszki leżą za-
budowania wiejskie. Najwyższe wzniesie-
nie w stronie płd, 388 m. Zach. część obszaru
przebiega droga wiodąca ze Strzelisk Nowych
do Podkamienia, Własn. więk, ma roli ornej

399, łąk i ogr. 31, pastw. 7, lasu 28 mr.; wła-
sność mniej, roli orn. 461, łąk i ogr. 49, pastw,
32, lasu 6 mr. W r. 1880 było 296 mk.
w gminie, 35 na obsz, dwors. (obrz. gr.-katol.
z wyjątkiem 35 rzym.-katol.). Par. rzym.-
katol. w Podkamieniu, gr.-katol. w Wyspie.
We wsi jest cerkiew, dwór, folwark, gorzel-
nia, browar i młyn. 2.) Ł., wś, pow. żyda-
czowski, 16 kil. na płd. wsch. od Zydaczowa,
6 kil. na płn. zach. od sądu powiat. i urzędu
poczt, w Żurawnie, 10 kil, na płd. zach. od
najbliższej stacyi kolej, w Bortnikach. Na
płn. leży Smuchów i Młyniska, na zach. Jaj-
kowce, na płd. Mazurówka, na wsch. Zurawno,
na płn. wsch. Holeszów, Wody uchodzą do
Dniestru za pośrednictwem Lubeszki. Wchodzi
ona tutaj z Jajkowic i płynie zrazu na wsch.
wzdłuż granicy płd. zach., poczem skręca na
płn. wsch., a w końcu znowu na wsch. i wpa-
da do Dniestru na granicy Holeszowa. W płd.
wsch. stronie obszaru leżą na obu brzegach Lu-
beszki zabudowania wiejskie (257 m.). Własn.
więk, ma roli orn. 213, łąk i ogr. 6, pastw.
17, lasu 12 mr.: własn. mniej. roli orn. 1015,
łąk i ogr. 79, pastw. 88 mr. W r. 1880 było
664 mk. w gminie (114 obrz. rzym.-katol,, re-
szta gr-katol.). Par. rzym.-katol. w Żura-
wnie, gr.-katol. w miejscu, dek. żurawieński,
archidyec. lwowska. Do parafii tej należy
Smuchów i Mazurówka, We wsi jest cerkiew
pod wezw. św. Szymona i szkoła niezorganizo-
wana, Lu. Dz.

Lubsza, rz., lewy dopływ 'Teterowa, prze-
pływa wieś Zaprudki, uchodzi pod Koleńcami.  

Lub

Lubsze, wś, pow. szawelski, gm. Chwałoj-
nie, 23 osad, 211 dzies, ziemi. J. G.

Lubszo, niem. Zubschau, 1380 r. Tubeschaw,
wś i dobra, pow. lubliniecki, o 3.25 mil na
wsch. od Lublińca; 102 bud., 94 dm., 706 mk.
WŚ z pustkowiem Młynek ma 89 osad, 1784
mr. ziemi, kościół paraf, z XIII w. i w pobliżu
górę Grójec, na której miało istnieć dawniej
zamczysko. Klucz L. z dobrami Babinice, Ka-
mieniec i Psary, własność Henkel-Donners-
marcka, ma 18750 mr. ziemi. Par. L. dek. lu-
blinieckiego miała 1869 r. 4550 katol., 248
ewang., 42 izr. Wzgórza lubszowskie od tar-
nowiekich oddziela dolina Małopany. Por. Zu-
bliniec. F. 8.
Lubsztyn (u Kętrzyńskiego Zabsztynek),

niem. Zubsteśn al. Lobenstetn, dobra, pow. lu-
bawski, przy granicy Prus wschodnich, w po-
łożeniu górzystem. Obszaru liczy ornej roli
hekt. 501, łąk 8, pastw. 171, nieuż. 8, ogółem
hekt. 488; bud. 14, dm. 9, katol. 66, ew. 28.
Parafia Kazanice, szkoła Złotowo, poczta Lu-
bawa; dziedzie Frane. Freiwald; hodowla rasy
holend. krzyżowanej, znaczna owczarnia, wy*
przedaż bydła. TL. oddawna należał do dóbr
stołowych biskupów chełmińskich. W inwen-
tarzu dóbr z r. 1759 czytamy między innemt:
Wieś L. z folwarkiem Wałdykami, Omulem 1
Zakurzewem, przyległościami, r. 1756 w trzy-
letnią dzierżawę puszczone są panu Karczew-

skiemu. Na folwarku lubsztyńskim są stodoły
2, spichlerz 1, szopy 2, owczarnia 1 it. d, We
wsi w budynkach pańskich mieszkają: Jakób
Boguszewski, owczarz, pasterz (nienazwany),
ogrodnicy: Michał Guzowski, Józef Maniszew-
ski, Kleyna, Paweł Karwosiecki; dannicy:
Szymon Łupaczewski i Jędrzej Bartkiewicz.
Gotówką wpływało: od owczarza 120 złt., od
danników 10, oprócz szarwarku; mieli chałupę,
ogród, opał z chróstu i roli po kawałku. Ogro-
dnicy mieli chałupę, stodółki, ogród przy do-
mu, przysiewki w pańskiem polu, siano i t. d.
odprawiali szarwark. Graj Kozieniec pod Omu-
le i Czerlino, po górach ciągnący się, pod dwo-
rem folw. lubsztyńskiego a strażą zwyczajna
ludzi lubsztyńskich bywa; z niego wolny idzie
opał do folwarku i dla ludzi do dzierżawy lub-
sztyńskiej należących przy wszelkiej oszczę-
dności, który dalszej ochronie zachowuje Sie
Ob. Inwent. dóbr bisk. chełmińskiego, Str:

317—824. Po okupacyi rząd pruski zajął te
dobra i wydał na własność prywatną. AŚ. F.

Lubthal (niem.), Ziebethau, 1361 r. Lobdaw,
1364 Zubtaw, 1371 Lobetow, 1391 Lobtaw, 1411
Lobtau, wś, pow. nowotarski na Szląsku, koto
Urazu, par. Gloschkau.
Lubtow (niem.), pol. Zubiatowo, wś, Po9W:

lęborski, na Pomorzu.

Lubusz, ob. Zubosz. i
Lubusz, niem. Zeubus al. Lebus, mko powie”
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towe, dziś w marchii brandenburskiej nad
Odrą, pomiędzy Frankfurtem fi Kistrzynem,
dawniej do Wielkopolski należało; była tu
pierwiastkowo katedra biskupia, przeniesiona
następnie do Fiirstenwalde nad rz. Szprewją, za-
chowując nazwę katedry lubuskiej. W r. 1109
zajął L. cesarz Henryk V i nadał arcybisku-
pom magdeburskim. W połowie XII wieku
wrócił do Polski. Biskupi lubuscy należeli
zawsze duchownie do hierarchii kościoła pol-
skiego i uczestniczyli na wszystkich synodach.
Katedra lubuska z rozszerzeniem luteranizmu
upadła w r. 1556. Historyą tego biskupstwa
napisał po niemiecku Wohlbriick a biskup Jan
Borschnitz ogłosił drukiem Liber benefciorum
tej dyecezyi z lat 13897—1420. Por. też J.
Bartoszewicza art. Biskupstwa w Encykl.
powsz. większej, oraz Encyklopedyą kościelną.
Mko L. miało 1855 r. 2410 mk. a powiat (bez
Frankfurtu, który w jego obrębie leży) 29.37
mil kwadr. i 81103 mk. 58
Lubusz al. Zubdusz, niem. Zaubusch, wś serb-

ska na pruskich górnych Łużycach, w pow.
wojereckim. Serbów w r. 1840: 283, w 1860:
326, w r. 1880: 356. A>: P.

Luby, część wsi Sokolca, pow. mościski.
Łubychowo al. Zubychowszczyzna, Lubo-

chowszczyzna, folw. szlach. nad pot. Rudzianką;
pow. święciański, 2 okr. adm., o 6 w. od Swię-
cian, | dm., 10 mk. katol. Kaplica par. katol.
święciańskiej (1866).
Lubycka Huta, ob. Z/uta-Z.
Lubycka Ruda al. Folusiewicze i Tubyckie

Budki, ob. Lubycza.
Lubycza (al. Zubica, Dubicza) 1.) mko, zwa-

ne także Lubyczą królewską, 2.) L.-Kameralna
(al. Z.-wieś) i 8.) L.-Kniazie, wieś. Wszystkie
te trzy miejscowości leżą w pow. rawskim, 15
kil, na płn. zach, od sądu powiat. w Rawie ru-
skiej, 75 kil. ode Lwowa, na przestrzeni m.
509 17 30” a 50? 28 płn. szer. i m. 41*5730”
a 4]9 138! wsch. dług. od F. Na płd. leży Hu-
ta Tubycka i Werchrata, na wsch, Teniatyska
i Ruda Zurawiecka (część Żurawiec), na płn.
wsch. Zurawce i Żyłka (w Królestwie Pol-
skiem, w pow. tomaszowskim), na zach, Bełzec,
Chlewiska, Łukawica i Wola Wielka (3 osta-
tnie miejscowości w pow. cieszanowskim).
Wody z całego abszaru płyną na wsch. do $0-
łokii, płynącej na małych przestrzeniach wzdłuż
granicy wsch. od płn. na płd. Najznaczniej-
zy jest pot. Łukawica. Płynie on prawie
srodkiem obszaru, z Chlewisk, zrazu na płn.
Wsch. a potem na płd. wsch., i tworzy w mku
mały stawek. Do tego stawku wpada jeszcze
kilka małych potoków, płynących od płd.
zach., a ze stawu wypływa jedna struga zwa-
na Lubyczką; płynie na wsch. do Teniatysk i
wpada tam do Sołokii. Płn. krawędź wsi
Przepływa pot. Krynica (ob.), wpadający ró-

ę
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wnież do Sołokii. Płd. zach. część obszaru
zajmuje Lubycza Kniazie, a mianowicie jej czę-
ści igrupy domów: Dęby, Kułajce, Majdan,
Pawliszcze, Ruda lubycka, Rudki lubyekie,
Starawieś, Stawisko, Stawki uhrynowskie,
Werłoka, Wereszyce, Właszinówka i Zatyła.
Część płd. wsch. i płn. wsch. zajmuje Lubycza
królewska z przedmieściem Przedlubycza i Lu-
bycza Kameralna, a mianowicie jej części: Bo-
rysy, Czoczumaj (al. Czoczomaje), Gruszka,
Hłuszki, Huzije, Lisy (al. Łysy), Łużek, Mrzy-
głody, Nadkiernicami, Netreba, Petryny, Pod-
stawiszcze, Sołtysy, Święe (al. Swiat) ifol-
wark Szalenik. Najwyżej wznosi się płd. część
obszaru. Wzgórze Kruhły Haraj na granicy
Werchraty dochodzi 395 m. W części płd.
zach. dochodzi najwyższe wzgórze 337 m. Część
wsch. opada do 254 m. Własn. więk, ma roli
ornej 317, łąk i ogr. 109, pastw. 87, lasu
3936; własn. mniej. roli orn. 4039, łąk 1 ogr.
514, pastw. 407, lasu 207 mr. W r. 1880
było w L. mczku 654 mk. w gminie, 138 na
obsz. dwor., w L. Kameralnej 918 w gminie,

149 na obsz. dwor.; a w L. Kniazie 1378 mk.
w gminie (obrz. przeważnie gr.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Rawie, gr.-katol. w L. Knia-
zie, dek. potylicki, dyec. przemyska. W L.
Kniazie jest cerkiew murowana, a w L. Kame-
ralnej drewniana, W L. miasteczku jest ka-
plica, w której niegdyś mszę odprawiano, obe-
enie zamknięta. W L. Kniazie jest szkoła
etat. jednokl., kasa pożyczk. gminna z kapit.

1500 zł. W L. mezku jest urząd pocztowy,
fabryka naczyń fajansowych i t. zw. kamien-
nych, istniejąca od początków w. XIX i tar-
tak wodny o jednym gatrze i jednej pile zwy-
czajnej. Tartak ten konsumuje rocznie 800
metr, kub. drzewa świerkowego i sosnowego
a produkuje 520 metr. kub. zwykłych desek.
W lasach lubyckich jest dosyć zwierzyny a
mianowicie sarn, które tu doznają troskliwej
opieki, i zajęcy, dla których teren wyborny,
gdyż lasy poprzerzynane są polami a moczarów
bardzo mało. Nazwa „Lubycza jest według
Schneidera (Monografia wsi Lubienia, str. 4)
pochodzenia rumuńskiego. Nadawano ją osa-
dzie wolnej, pochodzenia rumuńskiego, rozsie-
dlonej dworzyszczami na dość znacznej prze-
strzeni, z obowiązkiem służby wojskowej, pod
jurysdykcyą wójta czyli kniazia, jak go
wtenczas nazywano. W przywileju z r. 1420
Ziemowita, księcia mazowieckiego i bełzkiego
na wieś ,,Lubicz* dane jest pozwolenie, aby ta
wieś rządziła się prawem wołoskiem (ob.

„O wsiach t. zw. wołoskich* p. Stadniekiego,
Lwów, 1848, str. 4), Za czasów polskich na-
leżała L. do dóbr koronnych województwa i
powiatu bełskiego do sstwa rzeczyckiego. Lu-
stracya z r. 1667 powiedziawszy, iż wś „Lu-
bicza z 5 innemi wsiami (Kamionka, Hreben-
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ne it. d.) należy do dzierżawy rzeczyckiej,
wyraża, iż w niej siedziało poddanych na dwo-
rzyszczach 58, teraz tylko osiadłych dwo-
Tzyszez dwa, zagrodnik 1. „Obwieszczeni od
nas kniaziowie, aby pokazali prawa swoje na
grunta i role, nie stanęli, którzy udają się być
na służbie wojennej, a tej od dawnych lat nie
odprawują i tak sine fructu reipublicae absque
onere dóbr króla i rzpltej używają, Których
my na sejm podajemy, aby 0 to czyn*ł z niemi
instygator K., albo za takową kontumacyą, be-
nemeritis do króla dla uproszenia takowych
Jure caduco dóbr, drogę pokazał.* Zagrożeni
kniaziowie udali się do bawiącego we Iiwowie
króla Michała, który, potwierdzając 12 paź-
dziernika r. 1671 odwiecznie służące im pra-
wa, przy takowych: dietos libertinos seu knia-
ziów zachowuje, Przywilej zaś Jana III w Lu-

_ blinie r. 1678 opiewa: „uczciwi kniaziowie wsi
Lubycza, uczyniwszy odwagę przysług przez
przodków i osadców swoich niegdyś jeszcze
demowitowi ks, mazow., meruerunt sobie to,
aby we wsi i gruntach do niej należących,
szczycili się prawami i wolnościami swemi i
według tychże rządzili się jako najprzystoj-
niej. Dla czego, jako od antecessorów naszych
o potwierdzenie tychże wolności konkurowali,
tak consequenter i do nas na tronie państwa
posadzonych, uczciwi: Bazyli Wańczyszyn,
Alexiej Kiszczak, Andrzej Chodor i t. d. swo
jem i innych tamże sortes swoje mających imie-
niem suplikowali, abyśmy onych przy wsi Lu-
byczu, gruntach, prawach i wolnościach ich
zachowali, zatrzymali i one powagą naszą kró-
lewską zmocnili i utwierdzili,* Opisawszy
granice i grunta przypierające do rzeki „Beł-
żec,** stawy, lasy, łąki, mówi dalej, iż takowe
„4 wolnem piwa robieniem, gorzałki kurzeniem
na własną potrzebę, zwyż mianowani kniazio-
wie, jako i sukcesorowie ich, trzymać i zaży-
wać będą, aż do ostatniego kresu życia swego,
przy wszelakiej wolności, żadnych pańszczyzn,
ani robocizn, ani podwód dawania nieodprawu-
Jąc, za co szczególnie na potrzebę wojenną żoł-
nierza wyprawowaniem (sie).  Uwalniamy też
onych od wszelkich żołnierskich stacyj, exak-
cyj, chleba pobocznego zimowego, podwód
brania iinnych ekstorsyj. Obiecując to po
nas i następcąch naszych, pomienionych knia-
ziów i sukcesorów ich od wsi Lubycza nie od-
dalić i do oddalenia władzy nikomu nie dać,
August III pod d. 24 grudnia 1744 r, mówi:
„„przywileja kniaziom lubyckim we wsi Luby-
czy na prawie wołoskiem fundowanym i do
służby wojennej czasu potrzeby rzpltej obli-
gowanym nadane, stwierdzamy'—eo też uczy-
nił i Stanisław August 1770 r. (Baliński, Star.
Polska, t. LI, str. 1207). Lustracya z r. 1765
(Rkp. Ossol. Me 2835, str. 80 i nn,) podaje na-
stępujące szczegóły: ,„Miasto Lubycza przy go- 
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ścińcu ze Lwowa do Lublina i Warszawy idą-
cym osiadłe, ma domów zajezdnych 8 i kilka
małych domków żydowskich, którego żydzi do
skarbu kotłowe płacą i do więcej danin pocią-
gami nie są. Pod miastem zaraz jest staw du-
ży, czysty, na nim młyn o 3 kamieniach. Miel-
nicy na tym młynie po półtora dnia do repa-
racyi Rudy Zurawieckiej lub budowli odby-
wają. Intrata in A. 1764 wynosiła 4312 złp.
20 gr. a mianowicie: kotłowego na rok 800
złp., arędy browarnej 2000, porękawicznego
do tej 180, za mięso, łój, smołę 40 złp. 20 gr.,
spust stawu 1200 złp., czynszu od mielników
36, za ukarmienie wieprzów trzech 48 złp. We
wsi Lubyczy jest łan wybraniecki, na którym
siedzący wybrańcy reproduxerunt przywilej
Augusta III z r. 1744 uczciwym Piotrowi i
Eliaszowi Juryncom, tudzież Dmytrowi Hry-
ciowi, Semkowi Olexie, synom Piotra Jurynca
na łan cały dany, którym przywilejem Jana
Kazimierza 1642 r. we Lwowie nastąpiony
wolnego mlewa, przykopywania gruntów w la-
sach, warzenia piwa, gorzałki na domową po-
trzebę pozwalający, przywilejem Jana LI
w (Qrrodnie 1679 r. zatwierdzony, aprobuje,
przychylając się do prawa więcej nad 4 wy-
brańców na łanie zostawać zakazującego, tu-
dzież wzwyż wyrażonych przywilejów Hrycia,
Semka, Oleksę Jurynców braci, tudzież Iwana
Dmitrowego przy łanie i wolnościach wybrań-
com służących zachowujemy i płacenie łano-
wego corccznie pe złp. 100 naznaczamy, mle-
wa bez miarki mocą prawa i przywileju we
młynie lubyckim pozwalamy. Przy tej także
wsi, t. j. Lubyczy Kniazie, znajdują się knia-
ziowie, żadnego podatku do rzpltej i woje-
wództwa niepłacący, między granicami sstwa
lubaczowskiego, dobrami krzesłowemi woje-
wództwa bełskiego i dobrami ziemskiemi, a 080-
bliwie między wsiami sstwa rzeczyckiego wie-
le grmntów posiadający, bez wszelkiej zwierzch-
ności sub tutella tylko i tustione jurium obra-
lego zostający, przeciwko którym zaniósł
kwerellę JMP, ssta rzeczycki o posiadanie
wiele gruntów, z których czynsz płacili, a te-
raz przez niepłacenie z tychże gruntów 4-ta
pars do skarbu koronnego należąca upada;
przeto zawołani ad reproductionem jurium et
privilegiorum reproduxerunt przywilej 5emo-
wita, ks. mazowiec., ziemi ruskiej i bełskiej
dziedzica, uczciwym i opatrznym Jakubowi I
Miskowi braciom rodzonymr.1422 nastąpiony;
kniaztwo na wsi czyli we wsi Lubyczy (ut
forma privilegii est) ducatum in villa nostra
Lubycz tymże Wołochom za wś Lubycz przed-
tem od tegoż księcia nadaną, przy doliczeniu
przez Wołochów pewnej sumy w zamian dają-
cy, przedaży, zastawy in toto vel in parte za
konsensem jednak swoim lub sukcesorów po-
zwalający, młyn Tenetyszcze i pole także łąk
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przy pomienionym młynie będący nadający,
trzeci pieniążek z każdej rzeczy osądzonej
w pomienionej wsi naznaczający, wyprawę
podczas wojny more Walachorum zalecający,
a;ten przywilej, bez podpisu i pieczęci, ani nie
ząoblatowany, sam zaś w sobie pergaminowy,
dobry cały i niezepsuty. W tej wsi żadnych
obszarów dworskich i łąk nie ma, zgoła mó-
wiąc formalnego nie ma ustanowienia, dla na-

znaczenia którego d» komisyi ekonomicznej 0d-
syłamy. Lasy sosnowe od granic dóbr ziem-
skich Bełzca i Woli Jędrzejowskiej, pomieszane
z lasami Wierchrackiemi; ostępy tych lasów
mają przezwiska różne; wszerz i wzdłuż ciągną
się one na pół mili do Hutki Lubyckiej, do te-
goż sstwa należącej, i są na wszelką budowę
zdolne. Prowent z tej wsi 1764 r. wynosił
2858 złp. 5 gr.* Po zajęciu sstwa rzeczyckie-
go w r. 1787 oddano Lubyczę mczko i wsie do
sstwa należące, z wyjątkiem Lubyczy, Edwar-
dowi Romanowskiemu w zamian za warzelnię
soli w Kossowie. Wieś L., dołączoną do Ja-
strzębicy, nabył przy licytacyi r. 1880 H. A.
baron Zeubitz za 24.450 złt. m. k. Potem na-
leżała kolejno do Woronieckich, Zielińskich,
Kaempfów. W obrębie L. królewskiej jest
las Baczków (al. Beczków), dziś po większej
części wytrzebiony. W lesie tym była da-
wniej mała mogiła z krzyżem, przypominająca
napad Tatarów na Ruś w r. 1500. Z lasu te-
go dostarczano materyału budowlanego do od-
budowania się pogorzałym w r. 1834 mieszkań-
com mka Lubyczy. We wsi Lubycza Kniazie
zwie się jedno pole Horodyszczem, a nazwa ta
wskazuje, że dawny gród ruski istniał w tem
miejscu, Lu. Dz.
Lubyń, Zubynhorod, Lubynie, ob. Lubień,

pow. gródecki.
Lubywidz, os., pow. pińczowski, gm. Zło-

ta, par. Pełczyska. W 1827 r.1 dm., 5 mk.
Lubżanka, rz. w pow. kieleckim; początek

ną północ Masłowa, płynie ku pełudniowi
przez tę wieś, dalej na wschód Kiele przez Ce-
dzynę, gdzie jest na niej most z taryfą 4 klasy
(1853), koło Sukowa, i pod wsią Marzysz wpa-
da z praw. brzegu do Belnianki. Długa prze-
szło 14 wiorst, przyjmuje z lew. brzegu powy-
żej Cedzyny Mąchockę, a na prost Sukowa
strumień płynący od pasma Łysogórskiego
Przez Górno i Niestachów, J. BI,

Lubzina, wś, pow. ropczycki, przy kolei
arcyks. Karola Ludwika, między stacyami
opczyce i Dębica. Wś rozpościera się nad

Potokiem uchodzącym do Wielopólki. Przy-
Slołek Brzeżówka jest położony dalej ku wscho-
owi, nad większym również do tej rzeki ucho-

dzącym potokiem. Przez obie części wsi cią-
ghie się gościniec murowany z Ropczyc do
ębicy, Bama L. ma 287 z Brzeżówką 669

mk, rzym.-katol., z których 74 przebywa stale  
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na obszarze więk. pos. Jest tutaj parafia
rzym.-katol., dyec. tarnowskiej dek. ropczy-
ckiego, i szkoła ludowa. Kościół parafialny
drewniany został założony podług starego in-
wentarza w r. 1222 przez Janusza Ligięzę wraz
z prebendą w Zawadzie o trzech mansyona-
rzach. W r. 1792 zniesiono prebędę w Zawa-
dzie i zamieniono kościół tamtejszy na para-
fialny, pieniądze zaś uzyskane ze sprzedaży
dóbr przeznaczono na fundusz religijny. Para-
fia obejmuje: Brzeżówkę, Ostrów, Okonin,
Paszczynę, Sepnicę, Stłastową i Skrzyszów
z ogólną liczbą 3663 rzym.-katol. i 120 izrael.
WŚ graniczy na wschód z Ropczycami, na pół-
noc z Paszczyną i Skrzyszowem, na zachód
z Sepnicą, na południe ze Stobierną i Okoni-
nem, Mac.
Lubzinów, folw. przy wsi Kobierzynie,

pow. dąbrowski, leży w równinie 226 m. npm.,
na wschód od Kobierzyna, na południe od
Lipin.

Lucaschowitz (dok.), ob. Zukaszowice
Damslau,

Lucasine (dok,), zapewne Zukasina, oberża
do wsi Brzezie, pow. raciborski,

Luceń, ob. Zucień,
Lucen, niem. Zuetzen (0b.).
Lucenie, os. młyn., ob, Jarczów.
Lucenki, wś, pow. owrucki, nad rz, Sła-

weczną.

Luceńskie jezioro, ob. Zucień,
Luceoria (łac.), ob. Zuck.
Luchnowskie role: wymienia Liber benef.

Łaskiego (I, 596) w par. Radoszyce.
Luchów (Górny i Dolny), wś, pow. biłgoraj-

ski, gm. Wola Rożaniecka, par. Tarnogród. le-
ży 02 w. w stronie zach,-połud. od Tarnogro-
du, nad rz. Starą, uchodzącą do Sanu; ciągnie

się wś na milę długim pasem aż do samej linii
granicznej od Galicyi, w położeniu górzystem,
bezleśnem. W 1827 r. miał 213 dm., 1018 mk.;
obecnie 220 dm., stanowi majorat gen. Sey-
moura. Jest tu cerkiew paraf, dla ludności ru-
sińskiej. Podług wiadomości z r. 1838 rozle-
głość folwarczna wynosi około mr. 800 i lasy
mr. 2260. Wś L. Górny os, 108, z grun. mr.
1861; wś L. Dolny os. 106, z grun. mr. 2092.
Luchow, niem. Zaucha, wś przeważnie serb-

ska, na saskich Łużycach, w pow. lubijskim.,
W r. 1875 dm. 19, mk. 105, w tem Serbów 62.
Luchówka, rz. w pow. biłgorajskim; począ-

tek pod Wolą Rożaniecką na płd. Tarnogrodu,
płynie ku zachodowi po granicy galicyjskiej
na długości 11 w., poczem wchodzi w Galicyą
i znowu na punkcie granicznym wpada z pra-
wego brzegu do Sanu. Przyjmuje z prawego
brzegu Starą i Złotą. J. BL.
Luchowo 1.) wś i gm., pow. wyrzyski; 2

miejsc.: a) L., wś; b) Buchholz, folw.; 62 dm.,
483 mk.; 202 ewang., 28] katol.; 268 analf.
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Poczta i tel. w Łobżenicy o 2 kil., st. kol. żel.
Osiek o 18 kil. 2.) L., niem. Buchen, flw.
tamże, należy do dom. Łobżenicy; 6 dm., 114
mk.; 50 ewang., 64 katol.; 41 analf. M. St.

, Luchowo, w dok. z XIV i XV w. Mały
Świerkocin, król. domena do Ostrowitego przy-
łączona, pow. kwidzyński, tuż przy st. kol. żel.
bydgosko-tezewskiej w Czerwińsku, przy bi-
tym trakcie kwidzyńsko-czerwińskim, nad stru-
gą Bielicą, teraz Młyńską zwaną, która stąd
bierze początek, w okolicy żyznej. Obszaru li-
czy roli ornej ha. 196, łąk 63, pastw. 1, lasu 4,
nieuż., 9, ogółem obszaru ha. 275; bud. 22, dm.
9, katol. 123, ewang. 6. Par. Pieniążkowo,
szkoła i poczta Czerwińsk; w miejscu jest go-
rzelnia parowa, hodowla krów (około 60), od
których mleko odstawiają do fabryki sera
w Czerwińsku. Jako się wspomniało Luchowo
nazywało się pierwotnie Swierkocinem (Ma-
łym), istniało pod tą nazwą od najdawniejszych
czasów; r. 1290 Swierkocin wspominany bywa
w opisie granie Kopytkowa, z któremi sąsiado-
wał. R. 1451 Ludwik von Erlichshausen, mistrz
w. krzyżacki, z wdzięczności za doznane przy-
sługi, zapisuje dobra Mały Świerkocin (t.j.
Luchowo) i Smażewo, w obwodzie tczewskim
leżące, na własność prawem magdeb. Arnoldo-
wi z Mortąg, temu samemu, któremu w 3 lata
później darował także sąsiednie dobra Lalko-
wy. Osady te obejmowały podówczas 40 włók
w granicach jak następuje: Od dębu narożnego
W. Smętowa, Lipiogóry (Linde), Grunatsdorf (?),
Luchowa i posiadłości gniewskich przez jezioro
do rowu, gdzie strumień Bielica płynie, do
drzewa najbliżej stojącego nad tym strumie-
niem, między Luchowem a Kołmagą do lipy,
do dębu okopanego, do łąki, do drugiego dębu
przy drodze król., do góry Meleulis, do kamie-
nia, do narożnika Kołmagi, Ostrowitego, dalej
stąd do narożnika Pieniążkowa i Ostrowitego,
do narożnika Pieniążkowa, Łąkowa (?) i Lu-
chowa, do narożnika wsi Lalków, W. Swierko-
cina (?) i Luchowa, na pastwisko nad rowem,
obok lasu, przez różne znaki graniezne do na-
rożnika W. Swierkocina, Luchowa i Smętowa.
Dajemy także jezioro, które już przestępuje
granice gniewskie i do nas przedtem należało.
Ob. Varia acta, str. 238, ręk. w arch. w Pepli-
nie. Od którego czasu dobra te zwać się zaczę-
ły, jak teraz, Luchowem, z akt niewiadomo.
Tyle tylko pewna, że stary Mały Swierkocin,
Luchowo dzisiejsze oznacza, co już z samego
opisu granic wynika. Nadto czytamy na na-
główku kopii powyższego dokumentu, pisanej
około połowy przeszłego wieku, że Mały Swier-
kocin, to dzisiejsze Luchowo; Smazau, Śmaże-
wo. R. 1611 byli dziedzieami dóbr luchow-
skich Jerzy i Rafał Konopaccy, przed nimi
«rysztof Konopacki; r. 1700 Elżanowski. Osta-
„nio właścicielem polskim, jak się zdaje, był 
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hr. Dąbski, który prócz tego liczne okoliczne

dobra posiadał: od niego nabył L. (i inne ma”

jątki) król pruski na krótko po okupacyi i za”
mienił na królewską domenę. Ks. F.
Luchshaus (niem.), ob. Zuahaus.
Lucht, Zuchtow (dok.), ob. Zoktowo.
Lucianicha, rzeczka w pow. piotrkowskim,

gm. Grorzkowice, pod folw. Bujnice.
Luciąża, w dok. XIII w. Zacieża, Liticia,

rz., początek w pow. noworadomskim podRze-
jowicami, płynie ku płn. przez Chylezów, Ada-
mów, Cieśle, wchodzi w pow. piotrkowski, pły”
nie przez Bęczkowice, Trzepnicę, Cieszanowice,

Starą Wieś, Rozprzę, skąd przybiera kierunek
wschodnio-północny, płynie przez Szymanów;

koło Milejowa, przez Kładzice, Przygłów, 4

stąd skręciwszy na wsch. wpada pod Murowan”

cem z lew. brzegu do Pilicy, na płn. od Sule-

jowa. Długa 36 wiorst; przyjmuje z lew. brze-

gu pod Starą Wsią strumień od Grorzkowić,

pod Rozprzą Prudkę czyli Bogdanówkę, pod

Przygłowem Skawę. Na mapie hydrogr. od

źródła do Starej Wsi, nazwana Radoszewa

Gać. Niektórzy za właściwą Luciążę uważają

tę rzekę tylko w dolnym jej biegu od Rozprzy

do ujścia, łącząc w to Prudkę i nazywająć

wszystko Luciążą czyli Bogdanówką. Za Ks.

Warszaw. projektowano tędy, a następnie przez

Widawkę, połączenie Pilicy z Wartą. Ob. Bu-
rowiecki „,O spławach, str. 173 1 174.

Luciążna, zwana też Ziciążna, WŚ, 08. młyn.

i os. karcz., pow. rawski, gm. Rzeczyca, par:
Inowłódz (ob.). WŚ ma Ż1 dm., 136 mk., 236
mr.; os. młyn. I dm., 8 mk.; os. karcz. 1 dm.
4 mk. W 1827 r. wś rząd. 13 dm., 100 mk-
Młyn i os. karcz, do dóbr Rzeczyca należa

W pobliżu leży Góra liciąska (ob.). Czyt. Ła”

ski, Lib, ben. LI, 316.
Luciążna, rz. w pow. rawskim, wypływa

z lasów rząd, lubocheńskich, płynie w kierun”

ku płd.-wsch. pomiędzy Małomierzem i Glina,

pod Liciąską Górą, i pod Ządłowieami, na

wsch, od os. Inowłódź, wpada z lew. brz. do Pi-
licy. Wspomniana w dok. 1364 r. (Rzyszcz»

I, 228) pod nazwą Luczozna. Tamże w skoro”

widzu niewłaściwie pomieszana z Luciążą. |

Lucie, mały folw. i wś w pow. ihumeńskim;

śród błot w gm. citewskiej, należały do do-

minium Skryl, dziedzictwa Janiszewskich; W:

ma osad 7, grunta piaszczyste, miejscowość

odludna. A. Jelskt.
Luciec, ob. Zużeć, ?
Luciejów, wś włośc., pow. łaski, gm. i par.

Buczek (Łaski, Lib. ben. I, 449). Ma 70 dm;
430 mk., ziemi włośc. 1158 mr., w tem ornej

198 mr.
Lucień, wś i folw. nad jez. t. n. i rz. Osetni-

lecą, pow. gostyński, gm. Lucień, par. Gostynin:
Ma 24 dm., 296 mk. i 3854 mr. obszaru, Ww pcr96
838 mr. roli ornej żytniej, 2645 mr. lasu,
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mr. łąk i 63 mr. ziemi włośc. Gospodarstwo
staranne, wzorowo prowadzone, gorzelnia z pro-
dukcyą na 45000 rs., chów owiec rasy Ram-
bouillet (2000 sztuk), własność hr, Liittichau.
W 1827 r. 28 dm., 139 mk. Gmina L. należy
do sądu gm. okr. I w Gostyninie, gdzie też i

st, poczt. Ma 10002 mr. obszaru, 3240 mk.
W skład gm. wchodzą: Annajewo, Bielawy,
Bierzewice, Blumenfeld, Czarty, Donnersruhe,
Drzewce, Emilianów, Friedenslust,  Greorgen-
thal, Heimleben, Grasne, Korzeń Szlachecki,
Korzeńskie Budy, Lucień, Lucieńskie Budy,
Legardy, Majdany, Mysłownia wś i folw., No-
"wa Wieś, Nowiny, Pagórek, Rogożewek, Ńo-
chora, Stefanów, Wyrobki. Dobra L. składają
się z folwarków: L., Mysłownia i awulsu No-
winy; rozległość wynosi mr. 5516: folw. L.
z awulsem Nowiny grunta ornei ogr. mr. 1367,
łąk mr. 294, woly mr. 345, lasu mr. 2335,
nieużytki i place mr. 138, razem mr. 48/9,
bud. mur. 37, zdrzewa 18, płodozmian 10 i 12-
polowy; folw. Mysłownia grunta orne i ogrody
mr. 593, łąki mr. 55, lasy mr. 446, place i nie-
użytki mr. 48, razem mr. 1187, bud. mur. 6,
z drzewa 5, płodozmian 11-polowy. Gorzelnia,
cegielnia, młyn wodny, pokłady torfu i kamie-
nia wapiennego. WŚ L. os. 21, z grun. mr. 30;
wś. Gaśne os. 18, z grun. mr. 250; wś Ruda
08. 6, z grun. mr. 64; wś Mysłownia os. 15,
z grun. mr, 28; wś Bielawy os. 12, z grun. mr.
243; wś Blumenfeldy os. 12, z grun. mr. 24;
wś Donnersruh os. 24, z gruntem mr. 450; wś
Friedenslust osad 9, z grun. mr. 210; wś Hein-
leben os. 13, z grun. mr. 331; wś Legardy os.
15, z grun. mr. 293; wś Georgental os. 27,
z grun. mr. 156; wś Ossówka 0s, 4, z grun.
mr. 87; wś Wyrobki Lucyńskie os, 10, z grun.
mr. 60; wś Budy Lucyńskie os. 12, z grun. mr.
219; wś Anajewo os. 20, z grun. mr. 188; wś
Majdany os. 6, z grun. mr. 12. Br. Ch.

Lucień, jez. przy wsi t. n., w pow. gostyń-

skim, leży o 6 w. na płn. od Gostynina i jest
największem w grupie jeziór, stanowiących
właściwie resztki tylko wielkiego jeziora a ra-
czej wielkiego systematu jeziór, które pokry-
wały większą część obszaru między Wartą a
Wisłą, Ma ono długości 3'/, w. w kierunku
Od płn. zachodu ku wsch. płd., a około 1 w.
szerokości; obszar cały wynosi 913 mr., głębo-
kość dochodzi 80 stóp. Brzegi piaszczyste, ba-
Shiste, niskie. Łączyło się ono z przyległemi
Jeziorami: Bialskie, Sumin, Drześno. Wody je-
50 odchodzą strumieniem do rzeczki Skrwy.
Lucienhof (niem.), folw., pow. chodzieski,
dm., 65 mk.; należy do miasta Budzynia.
„Lucienhof (niem.), folw. i os., pow. króle-

Wiecki, st. p. Kuggen.
Lucieża, rz., ob. Luciąża.
Luciki, ob. Zućkł.
Lucima al. Zucina (0b.) i Zucymia (0b.).  

Luc 461

Lucin, wś włość., pow. kozienicki, gm. i par.

Tczew, od Kozienie w. 30, gruntu mr. 565, dm.

37, mk. 285.
Lucin, wś w pow. bobrujskim, w gm. świ-

słockiej, przy, gościńcu wiodącym z miasteczka

Lubonicz do Świsłoczy, nad rzeczką Lucynką,

wpadającą do Berezyny, ma os. 18 w miejsco-

wości głuchej, poleskiej, w glebie piaszczystej.
Lucin al. Zuciny 1.) wś, pow. śremski; 15

dm., 139 mk.; 9 ewang., 130 katol.; 24 analf.

Poczta, tel. w Śremie o 8 kil., st. kol. żel.

w Środzie o 15 kil. 2.) Ł., folw., należy do

dom. Mechlina; 15 dm., 132 mk.; 5 ewang.,

177 katol.; 48 analf. M. Śt.

Lucina, wś włośc., nad rz. Wisłą, pow. ko-
zienicki, gm. Oblasy, par. Chotcza, od Kozie-
nic 42 w., gruntu mr. 1080, dm, 53, mk. 377.
W 1827 r. 38 dm., 183 mk. Wspomina tę wś
Długosz i zwie ją Zuczyna; należała do trzech

braci Choteckich z domu Nabra (Dług. IL, 568).
Por. rz. Zucymia.

Lucina, ob. Zucyna.
Luck (niem.), ob. Żuk.
Lucka (niem.), ob. Zuka,
Lućka, rz., ob. Zutka,
Luckau (niem.), ob. Zukow.
Lucke (niem.), ob. Żuki,
Lucken (niem.), wś, pow. stołupiański, st,

p. Stołupiany.
Lućki, wś, pow. lepelski, 3 okr. polie., gm.

Czerstwiaty, około 1860 własność Hercyków,
obecnie Siellawów, 290 dzies. ziemi dworskiej.
Por. Kostulim. M. K,
Luckna (dok.), ob. Zekno.
Lueknainen (niem.), ob. Zuknajno.
Lucknaiberbude (niem.), ob. Zuknaińska

buda.
Lucknainer Fahre (niem.), ob. Zuknaźński

przewóz. |
Lucknainer-See (niem.), ob. Łuknajno.
Lucknitz (niem.), ob. Wzeska.
Lucknojen (niem.), wś i leśnictwo, pow.

labiewski, st. p. Gr.-Baum.
LŁucławice, ob. Zusławice,
Lućmierz, wś pod miastem Zgierzem, pow.

łódzki, gm. Luómierz, par. Zgierz (Łaski, Lib.
ben.II, 352). Rzeczka Linda ma początek na
terytorium Luómierza, wpada do Bzury; w sa-
mym folwarku staw zasilany wodą z własnych

żródeł, a odchodząca woda o parę staj wsiąka

w piasek i znów w odległości 1'/, w. na po-
ziom gruntu się wydobywa. Dobra L. były
dawniej rządowe i przed r. 1830 nabyte od
rządu przez Wilhelma Wernera, zamożnego

farbiarza z Ozorkowa, obecnie należą do spad-

kobierców tegoż Wernera. Ogólna przestrzeń

folwarku z lasem mr. 3106, kolonii mr. 201;

szczegółowo: folw. gruntów orn. mr, 818, łąk

8, ogrodów 17, pastwisk 2, lasu 2218, różnych
nieużytków 47, budowle w części murowane,
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w części drewniane pod dachówką i gontami
w dobrym stanie; wieś osad 11 i '/,-morgo-
wych 12 i małorolnych 19, zawierają gruntów
ornych mr. 257, łąk 11%,, lasu 9'/,, pastwisk
5 mr. Ludność ogólna 472: katol. 422, protest.
47, żyd. 8. R. 1827 było 20 dm., 135 mk.
Trakt bity z Łęczycy na Ozorków, Zgierz do
Łodzi, drugi zwyczajny z Parzęczewa do Zgie-
rza; odległość od Łodzi 15 w., od Ozorkowa
14, od Łęczycy 26. Browary piwne ogniowe
zwyczajne dwa, przerabiają rocznie jęczmienia
czet. 1900, chmielu fun. 4800, wyrabiają piwa
zwyczajnegó beczek 2500, bawarskiego 4900,
wartości około 58,000 rs.; kapitał obrotowy
około r. 100,000. Gorzelnia przerabia kartofli
czet. 2200, słodu 200, wyrabia 4500 wiader
okowity wartości 35,000 rs.; w browarze i go-
rzelni robotnicy miejscowi. Według Tow. Kr.
Ziems. folw. L. (z wsiami: L., Dąbrówka Wiel-
ka, Dąbrówka Malice, Rosenów, Stromiany,
Maryanka, Wymokłe, Wiktorów i Zimnowo-
da) rozległy mr, 3073: grunta orne i ogrody
mr. 847, łąk mr. 2, lasu mr. 2194, nieużytki i
place mr. 30, bud. mur. 16, z drzewa 23, pło-
dozmian 15-polowy. WŚ L. os. 19, z grun. mr.
157; wś Dąbrówka Wielka 0s, 47, z grun. mr.
596; wś Dąbrówka Malica os. 3, zgrun. mr. 84;
wś Rosenów os. 40, z grun. mr. 251; wś Stro-
miany os. 11, z grun. mr. 126; wś Maryanka
08. 4, z grun. mr. 19; wś Wymokłe os. 6, z grun.
mr. 30; wś Wiktorów os. 6, z grun. mr. 15;
wś Zimnowoda os, 9, z grun. mr. 47, Gmina L.
należy do sądu gm. okr. V w Proboszczewi-
cach, st, poczt. Zgierz, ma 4661 mr, obszaru i
2127 mk. A. S.
Luemujża, łot. Zudzmujża, wś i dobra, nie-

gdyś rozległe, dawniej główne fundum dóbr
Bryckowszczyzną zwanych stanowiąca i wyłą-
cznie jej nazwę nosząca, na Łotwie katol. , w In-
flantach polskich, pow. lucyńskim, par. lucyń-
skiej, opodal powiat. m. Lucyna, z drugiej stro-
ny jez. lucyńskiego położona, z pięknym wido-

_ kiem na imponujące ruiny krzyżackiego zamku
Lucyna (Ordensschloss Ludsen), od których ją
tylko przedziela jez. lucyńskie, przez miejsco-
wych mieszkańców Wielką Łużą zwykle nazy-
wane. Majętność ta, rozciągająca się pomiędzy
jeziorem i traktem handlowym opoczkańskim,
zaledwie o '/, mili od m. Lucyna oddalona i do
parafii lucyńskiej należąca, liczy obecnie tylko
179 dz. obszaru dworskiego, stanowi własność
dziedziczną panny Maryi Karnickiej, a odzna-
cza się głównie pięknym widokiem na dobrze
zachowane zwaliska odwiecznego Lucyna. Roz-
waliny tego niegdyś obronnego pogranicznego
zamku sterczą na wysokiem wzgórzu, otoczo-
nem ziemnemi wałami. Ieh sędziwa postać,
barwa ciemno czerwonej cegły i położenie wy-
niosłe, obok czystych wód jeziora, razem sta-
nowią istotnie obraz nader zajmujący. Widok  

Luć

tych ruin podaje książka G. Manteuffla „„Tn-
fianty polskie* na str. 128. Ob. także art.
Hwersmujźa, G. M.
Lucnowe (dok.), 1230 r. tak się zwało

Leuchten.
Lucome, Zukome (ob.).
Lucowicz (dok.), ob. Zaugwite.
Luesivna (węg.), ob. Zuczywna.
Lueska (węg.), ob. Zuczka i Zucekt.
Lucyanów 1.) kol., pow. łaski, gm. Cho-

clw, par. Restarzew. Ma 11 dm., 95 mk., 84
mr. ziemi. 2.) I., os., pow. lubartowski, gm.
Samoklęski, par. Krasienin. 3.) L., folw., pow:
kalwaryjski, gm. i par. Ludwinowo, odl. 14 w.
od Kalwaryi, 10 dm., 122 mk., rozl. mr. 579:
grunta orne i ogrody mr. 467, łąk mr. 51, pa”
stwisk mr. 15, nieużytki i place mr. 46, bud.
mur. 7, z drzewa 8, płodozmian 9-polowy; po”
kłady torfu. Ę
Lucyanów, folw., pow. kowieński, własność

Nartowskiego, nowo powstały z eksdywizyi
romańskiej Prozorów. J.K. G.
Lucyanowo, kol., pow. kolski, gm. Lubo-

tyń, par. Wrząca Wielka, odl. od Koła w. 7,
ma 6 dm., 34 mk.
Lucyanowo, folw., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 40 w. od Wilna, 1 dm., 20 mk., z tego
15 prawosł., 5 katol. (1866).
Lucyany, wś nad rz. Wilią, pow. wileński,

I okr. adm., o 28 w. od Wilna, 6 dm., 49 mk.
katol. (1866). L. leżą na praw. brzegu Wilii,
między Balingródkiem a Niemenczynem, wła-
sność Parczewskich. W pobliżu słynna Święta
Skała. W L. sławny browar.
Lucymia, zwana także Zwoleńką i Stawką,

rz., poczyna się w pow. kozienickim z dwóch
strumieni płynących jeden z zach. od Kosiar;
drugi ze wsch. od Paciorkowej Woli i łączą-
cych się poniżej wsi Strykowice dolne; płynie
ku płd. pod Zwoleń, poczem przybrawszy kie-
runek płd.-wschodni, po kilkn wiorstach stano”
wi aż do ujścia granicę z pow. iłżeckim, płynie
przez wsie Barycz, Siekierkę, Kijankę, od Lu-
cymi (Lucina ?) skręca ku płn. i za wsią Brze-
ście wpada z lew. brz. do Wisły. Długa 26
wiorst. Powyżej Siekierki przyjmuje z praw:
brz. Sycynkę, poniżej zaś strumień od Tymie-
nicy, Niekiedy sama aż do ujścia zwaną bywa
Sycynką. J. Bliz.

Łucyń, ob. Zucień,
Lucyn 1.) folw. pryw., pow. wilejski, o 60

w. od m. Wilejki, | okr. adm., przy byłej dro”
dze pocztowej z m. Mołodeczna do granicy pow:
mińskiego, | dm., 16 mk. 2.) Ł., wś włość»
tamże, 11 dm., 58 mk. (1866).
Lucyn (po niem. Zudsen, w nowszych cza”

sach pisywane Zutzen, po łotew. Zudza), msto
powiat, w Inflantach polskich, pod 56* 33 pl"
szer. g. i 45*24' wsch. dług., o mil 3/ję 1%
wsch. od stacyi kolei żelaznej petersb.-wars7
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Rzeżycy, przy trakcie z Siebieża do Rzeżycy,
w pobliżu jeziór Wielkiej i Małej Łuży, z któ-
rych wypływa rz. Łudza, w ciągu swego pię-
ciowiekowego istnienia kilkakrotnie burzone i
odbudowywane; ma 5258 mk., obecnie w bar-
dzo lichym znajduje się stanie. Żydzi głównie
je zamieszkują; niezwykłe u nich gdzieindziej
zajęcia dają się tutaj widzieć; spotykamy mię-
dzy nimi parobków, podwodników, pasterzyi
tragarzy. Obok miasta, na wzniesieniu, stoją
w znacznej części dobrze jeszcze zachowane
zwaliska rycerskiego zamku, wzniesionego w r.
1399 przez prowincyonalnego mistrza krzy-
żackiego Wannewara de Briiggennoie nad jez.
Łużą, obecnie zwykle jez. Lucyńskiem nazy-
wanem. Rozwaliny tego niegdyś obronnego
zamku sterczą na wysokiem wzgórzu, otoczo-
nem ziemnemi wałami. Ich sędziwa postać,
barwa ciemno-czerwonej cegły a położenie
wyniosłe, obok czystych wód jeziora, razem
stanowią obraz nader zajmujący. Miejsce to
przez 260 lat wiele cierpiało od najazdów. Xąa-
dząc z miejscowości, śmiało twierdzić można, że
większa część starego msta Lucyna znajdowała
się na wzniesieniu, leżącem na płd.-zach. brze-
gu jeziora, a ną płd. od dawnego zamku, roz-

waliny którego dowodzą, że znajdowały się
w nim baszty ze strzelnicami broniącemi i mia-

sta. Dawniej było zwyczajem osiedlać się
w niedostępnych miejscach; regularnie i stro-
mo skopane pochyłości wzgórz, pomimo że ule-
gły zmianom skutkiem czasu i deszczów, wy-
kopane pomiędzy niemi fosy i rowy, ślady
których dotąd ocalały, służyć mogą za najbar-
dziej przekonywający dowód, że te miejsca
były zaludnione i obwarowane w celu obrony
od nagłych nieprzyjaciela napadów. Płn.-wsch.
część zamku ma długości 65, płn. 57, zach. 27
a płd. 60 sążni. W ostatniej widać ślady bra-

my wjazdowej ze zwodzonym na fosie mostem;

- druga wjazdowa brama znajdowała się w stro-
nie płn.; ruiny jednej i drugiej ocalały dotąd.
Na drodze wiodącej z zamku do jeziora również
znajdowała się brama, ale ta służyć mogła tyl-
ko do przywożenia wody. W czasie ciężkiej
wojny, którą w r. 1559 zakon rycerski inflan-
cki z W. Ks. Moskiewskiem prowadzić był
zmuszony, a w której Polska bardzo mu by-
ła pomocną, zamek lucyński razem z okręgiem

Rzeżycą (districtus Rositensis) i innemi waro-
wnemi grodami tej części kraju, za mogące wy-
paść koszta wojenne Zygmuntowi Augustowi
na prawie zastawnem w posiadłość został od-
dany. We dwa lata zaś później, r. 1561, sta-
nowił już integralną część tak zwanego woje-
wództwa inflanckiego, znanego niegdyś pod
nazwą „,Livonia australis", a będącego od wie-
ków częścią dawnych Inflant, odtąd w całym
swym obrębie przeszło pół wieku wcielonych
do rzpltej polskiej. Po sformowaniu wojew. 
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inflanckiego L. w rękach polskich zostawał
spokojnie do r. 1577, w którym to czasie w.
ks. moskiewski Iwan Wasylewicz wtargnął do
tej części dzisiejszych Tuflant polskich i oprócz
innych miejsc opanował także i zamek lucyń-
ski. Po kilku wszakże latach był zmuszony
odstąpić go Polsce. Król Stefan Batory, idąc

na wyprawę moskiewską, stanął etapem w L.

Kwaterę obrał w zamku na drugiem piętrze,

orszak zaś jego mieścił się na trzeciem, Król
znalazł ten zamek graniczny nader użytecznym.
Miasteczko czyli tak zwaną „posadę zamkową”
przenieść rozkazał na inne miejsce (na którem
leży dzisiejszy L.), a garnizon zamkowy posta-
nowił znacznie zasilić i podnieść do tysiąca
żołnierzy. Przy zawarciu traktatu 1582 r.

dział znajdowało się tutaj 5, falkonetów 2, ber-

zów żelaznych 2, hakownic 44 (Metr. Lit.).

Posiadamy ciekawy dokument, w lat 17 po za-
warciu wyżej wspomnianego traktatu pisany,

a którego tytuł: „„Lustracya Anni 1599 Zamku

Lucyńskiego z księgi Rewizorskiej Infiantskiej
Anni 1599 w Skarbcu Koronnym znajdującey
się wypisana i w Warszawie 30 Stycznia r.

1748 wydana za podpisem Kicińskiego i od-
ciśnięciem pieczęci Karola Józefa Odrowąża'

stronnie 24 in folio, sznurową potężną opatrzo-

nych pieczęcią, okoloną nadpisem: „,Carolus

Josephus Odrowąż... 8. R. M. Supremus Regni

Thesaur:* Egzemplarz ten w archiwum domo-

wem ostatniego starosty lucyńskiego, Józefa

Borcha, niegdyś starannie przechowywany,

stanowi obecnie własność Władysława Sołtana,

dziedzica Preźmy w pow. rzeżyckim. (o do

obrony tego pogranicznego zamku wykazuje

wyraźnie lustracya z r. 1599, iż w tym czasie

mniej jeszcze posiadał broni niż w r. 1582.

Ustęp „Miasteczko albo Possada pod Zamkiem*,

w lustracyi zamku lucyńskiego z r. 1599 parę

stronnie zajmujący, wykazuje jasno jak niepo-

Śpiesznie się odbudowywała ta mieścina, w cią-

gu swego 5-wiekowego istnienia tylokrotnie

burzona, a z rozkazu króla Stefana Batorego

ostatecznie na inne miejsce przeniesiona. „Za

Pana Starosty teraźniejszego— czytamy tam—

poczęło zasiadać (nowe miasteczko) y luż iest

chałup 24. Każdy (każda ?) z nich ma mieć

placu wszerz y wzdłuż po 10 sążni, ogrody

także do nich maią wymierzone za Zamkiem
nad Jeziorem, y drudzy także przy Placach,

każdy z nich wzdłuż y wszerz po 380 sążen.

Pola takze puścił im Pan Starosta za Zamkiem

ku Nerzy aż do granice Isnaldskiey. Jeszcze

nie nie płacą. Mieli od pp. Commissarzow
Krola JEmci in Anno 1590 wolności pozwołoney

do lat dziewiąci, ktora im iuż expiruie, o kto-

rych JPan Starosta swiadectwo dawał, iż nie-

mal wszyscy słudzy iego Ludzie służali, kto-

rym on dla ubostwa, aby się tam tym chętniey
dla Obrony y posiłku Zamkowi (czego ile



464 Luc

na Ukrainie wielka iest potrzeba) utrzymali,
swych własnych do kilku Złotych na Rok,
także y zywnosci dawa. I prosił abysmy im
tey wolnosci ieszcze, a przynaymniey do kilku
lat, póki się Przymierze iakie pewne z Moskie-
wskim nie stwierdzi, prorogowali. Co my ba-
cząc rzecz słuszną y temu Zamkowi potrzebną,
pomknelismy im ieszcze tych wolnosci, za kto-
remi od wszelakich Podatkow tak Rzpltey ia-
ko y Zamkowych wolni bydz maią do piąci
lat; z tą iednak powinnoscią, iako y pierwey.
Naprzod, aby kazdy z nich miał Rnsnicę dobrą
y Szablę, Prochu y Kul według potrzeby.
Z ktorą Bronią przeciwkc kazdemu nieprzyia-

cielowi Krola JEmci y Rzpltey albo też na
kazdą trwogę Zamkową, gdyby byli przez
Urząd Zamkowy obwieszczeni, w Zamku się

stawic mają. Do tego nieczyię inną Jurisdietią

ieno Zamkową na sobie ponosić maią.* Ustępy
obszerne o „„Folwarkach zamkowych” wylicza-
ja ich kilka a mianowicie: folw. zacharowski,
folw. pluszyński i folw. nyrziński, w nich „je-
dnosz poddanych niewiele— powiada lustra-
cya— y ci gdy im ciężko uczynią, za Granicę
do Moskwy uciekaią. Tam też za się wysie-
dziawszy wolnosci 4 lata znowu nazad się
wrącaią, y wielekroć to kazdy z nich czyni,
iakoż y ci ktorzy teraz pod Lucynem są, rzad-
ki ktoryby raz albo dwa w Moskwie iużź nie-
był, a błaho siedzą y bardzo ubodzy są.*
Z, ustępu „„Pustowszczyzny”* umieszczonego na
stronnicy 19-tej rękopisu, dowiadujemy się
wszakże, że liczono tu niegdyś do 600 podda-
nych. Czytamy tam bowiem: „„Pustowszczyzny
to jest ziemia, na ktorey Chłopi przed woyna-
mi siedzieli yęoney uzywali, chociaz rozno po
lesiech niskich, takze y między błotami sztu-
kami tę ziemię mieli, iednak ten Zamek Lucyn

miewał do 600 Poddanych, y kiedyby Pokoy
był albo Przymierze stateczne z Moskiewskim,
za, kilka lat by to zaś osiadło, y ten by Zamek
antratą między inszemi posledniejszy nie był.*
Jak utrudnione były w owym czasie komuni-
kacye w tej części kraju, daje się widzieć z u-
stępu „,„Porth*, „Ten Zamek— czytamy tam—
prawie między wszystkiemi inszemi Zamkami
Inflantskiemi w Porth iest nayuboższy, tak iż
zadnego niema, a Zboza, iesli mu co nad wy-
chowanie zbędzie (y to iako u rządnego Staro-
sty mało co podobno, gdyż na Ukrainie mię-
szkając, musi wiele ludzi około siebie bawić),
musi zimą do Rygi mil 60 prowadzić, Do Mo-
skwy blisko, ale tam nigdy nie przeda, bo lu-
dzie nie są po temu y mają swego zboza dosyć.
Do Dźwiny tesz chociaż mil 20, dla srodze
błocistych drog nieodwozą', Za to na puszczach
i lasach niezbywało tu wcale. „Tych iest
wielki dostatek— powiada lustracya— drzewa
rozmaitego do Budowania godnego, w ktorych
Zwierz rozmaity, Łoś, Niedzwiedz, Ryś, Świ-  
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nia, Sarna, Kuna, Bobr, czego wszystkiego po
trosze w zimie dostaią. Towary leśne, aczby
bydz mogły, jednak ich niesprawuią, iż Porthu
niemasz*. Ustęp ten, obecnie czytany, tem
większe sprawia wrażenie, że niedźwiedzie, ł0-
sie i rysie nadzwyczaj rzadko tu się dziś napo-
tkać dają, a dzików i bobrów od paru wieków
pow. lucyński wcale nie posiada. Jeziór w 0-
brębie zamkowym liczono wr. 1599 do 60.
Z nich najznaczniejsze: jezioro Lucen pod zam-
kiem „wzdłuż na milę, wszerz na !/,*; Czermo
(dziś zwane Cyrmą) „wzdłuż na milę, wszerz
na dobre pół mili*; Ilza, również pod zamkiem
„wzdłuż na dobre /, mili, ale nieszerokie';
Dunaklo (dziś jez. Zwirdzyńskie) „wzdłuż tak-
ze na dobre */, mile, „W tych jeziorach—
powiada lustracya — szczuka bardzo dobra,
Leszcz y Okon*, a w jeziorze Nerzynskim
„Szczuka dobra y Sielawa wielka”, „„Te są
głowniejsze jeziora zamku Lucynskiego. Tusze,
ktorych iest rozno po lesiech do kilkudziesiąt
małych y większych, odłogiem leżą; do Zamku
w nich nie łowią, łowi kto chce, W ośmiu
zaś większych jeziorach „„antiquitus, jeszcze za
Mistrzow Krzyżackich, Szlachcie nie było wolno
łowić, aż pierwej Zamkowy niewod przeszedł,
którego zwyczaju y teraz (w r. 1599) Szlachta
zażywa'* W czasie następnego stulecia, Lu-
cyn, najpiękniejsze ze starostw inflanckich,
jako pograniczne i już polskie starostwo, na-
rażony był niejednokrotnie na napady szwedz-
kie i rossyjskie. Do ciekawszych dokumentów
z tej epoki zaliczamy rękopis in folio, 28
stronnic obejmujący, a którego tytuł: „Inwen-
tarz spisany starostwa Lucynskiego y podanie
Zamku Lucyńskiego przezemnie Bruna Kreni-
ka Faktora J. K. Mci a nayniższego sługę
Wielm. Jmć Pana a Pana Geerharda Denhofta
Woiewody Pomorskiego, Malborskiego, Ko-
ścierzyńskiego, Felińskiego, Lucyńskiego etc.
etc. Starosty, Pana mego Miłościwego Jmet
Panu Mikołajowi Zardanowi po odebraniu Zam-
ku Miasta Lucyna y wszystkiey Włości od
Jmci Pana Gierharda Manteyfla Seja (Gerhard
v. Menteuffel Szoege) Anni 1646 mense De-
cembris, die ]8-ma"., Rękopis ten szczegółowy
opisuje najprzód miasto L., rynkowe place,
wyliczając właścicieli domów na pojedyńczych
ulicach, z których głównemi były w owym
czasie: „ulica Wielka Zamkowa” oraz „ulica
Rzeżycka”. Znajdujemy tu osobno wyliczo-

nych tych mieszkańców, co osiedli w r. 1636 1
1637, następnie tych co się osiedlili w Lucy-
nie w latach 1642 i 1643, a nakoniec i tych
niewielu, którzy w r. 1646 tu zamieszkali.
Dalsza część Inwentarza opisuje mieszkańców
miasteczek: Słobody staro-Istrzańskiej i Bło-
body nowej na SŚladziowie, a także włości
zamkowych i wchodzących doń folwarków naj-
rozmaitszych, które byłoby zbyt długo opisy=
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wać w „Słowniku geograficznym”. (Ciekawy
jest opis powinności poddanych zamkowych
lucyńskich: „Na robotę niedziel 6 przez Rok
chodzić mają z koniem, dokąd zamkowe rozka-

zanie będzie. Na straż według zwyczaju ko-
lejno, ile tego potrzeba będzię, chodzić mają.
Osobliwie do budowania zamkowych potrzeb
na tydzień przez Rok po dwa z każdey służby
a nie więcey, miasto gwałtu, chodzić mają, do
czego rozkażą. Dolą mają dawać od wszelkie-

go zboża, które siać będą na każdy Rok, także
y len, który siać będą, niepotrącając w to Inu
pogostowego. Podwód 3 do Wilna abo do Ry-
gi przez Rok z każdey służby, balek Dziesięć
do budowania Zamkowego z każdej służby ia-
kich trzeba”. Lecz już niedługo podtrzymy-
wano „budowania tego, jak widzieliśmy wy-
żej, nader słabo bronionego kresowego zamku.
Podczas prowadzonej na początku XVIII w.
wielkiej wojny północnej zajęty został przez
Szwedów. Zburzone przez nich szańce nie by-
ły już więcej odnawiane; zamek zamienił się
na malowniczą ruinę a i leżące u podzamcza

miasteczko niemal zupełnie zniszczone zosta-
ło. Przy rozbiorze Polski r. 1772 L., jako
składowa część Inflant polskich, razem z Białą
Rusią dostał się do Rossyi; w roku zaś 1778,
przy utworzeniu prowincyi dźwińskiej, a pó-
źniej połockiego namiestnictwa, został powia-
towem w niem miastem. Na mocy cesarskiego
ukazu z dnia 12 grudnia r. 1796 połączono na-
miestnictwa połockie i witebskie w jednę bia-
łoruską gubernią, etat której z 31 grudnia te-
goż roku pomiędzy szesnastu jej powiatami
wymienia i lucyński. Cesarski ukaz z 20 lute-
go 1802 r., z gubernii białoruskiej wytworzył
dwie niezależne gubernie, mohilewską i witeb-
ską, a etat ostatniej z d, 12 czerwca wymienia
r. 1778 z miasteczka na miasto podniesiony L.,
jako stolicę powiatu. L. dnia 21 września r.
1781 otrzymał osobny herb, który od rzeżyc-
kiego różni się tem, że uzbrojony rycerz czyli
raczej pogoń litewska nie na gronostajowem
polu jak w Rzeżycy, ale na czarnem jest u-
mieszczony. Po przyłączeniu L, do Rosyi w r.
1772, liczono w nim zaledwie 195 mieszczan
(po większej części katolików) i 32 żydów.
W r. 1864 liczba mieszkańców L. dochodziła
do 3520, w ich liczbie było 1200 katol., 37
protest., 54 rozkoln. i 1773 żyd. Spis ludności
2 r. 1881 wykazał 5258 mk. a domów 754,
z których większa część na nazwę domów nie
zasługuje. W tymże czasie posiadał Lucyn
kościół parafialny rzymsko.-kotolicki 1, kościo-
ek protestancki 1, cerkiew prawosławną 1,
synagogę 1 i 4 żydowskie domy modlitwy.
- ajstarszą z przytoczonych świątyń jest ko-
setół katolicki drewniany, założony w r. 1686.
stniał tu wprawdzie już nierównie dawniej
kościół, jak tego liczne mamy dowody, ale kil-

Słownik geograficzny, Tom V. — Zeszyt 54.

 

Luc 465

kakrotnie burzony w czasie klęsk wojennych,
często tę okolicę kresową nawiedzających,
w końcu wieku XVI został przez katolików od-
budowanymi wkrótce potem przez luterskiego
pastora zajętym. (Czytamy bowiem w przy-
toczonej powyżej lustracyi zamku lucyńskiego
zr. 1599: „Jest Kościołek drzewiany na Go-
rze przed Zamkiem za Mostem, przez teraźniej-
szego Starostę zbudowany, na tymże tesz miey-
seu oddawna bywał, ktory wróg spalił. Do
ktorego, iakośmy od Szlachty tameczney wia-
domość wzięli, dwie Służbie należały, iedno iż
nie mogli wiedzieć na ktorym mieyscu, a w Re-
wizyi Pana Skuminowey (de anno 1583) zna-
czy się, że te Służby były nad Jeziorem Lu-
cen nazwanem. Nayduie się też w teyże Re-

wizyi Pana Skumina, że Pleban miał pod zam-
kiem Folwareczek, do ktorego ziemi należało
na 40 Beczek żyta, ale o tym nikt sprawy dać
nieumiał na ktorym mieyscu, gdyż Poddanych
starych coby się tam rodzili nie było, wszyst=
kie wróg wysiekł, a teraźniejsi są przycho-
dniowie; iednak powiadali, że ta Grora między
Jeziorem przed Zamkiem Kościołowi należała.
Teraz minister Jewangielicki ten Kościół trzy-
ma. Folwareczek zaś ma swoy na ziemi chłop-
skiey Zamkowey za jeziorem Dunaklem, do
którego ziemi tak wiele ma, ile zrobić może.”
Przytoczony już przez nas: „Inwentarz staro-
stwa lucyńskiego y podanie zamku y miasta,
anno 1646 die 18 dec. nie o kościele nie wspo-
mina, gdyż w tym czasie już tam żaden kościół
nie istniał, jak to się wykazuje z niemniej cie-
kawego dokumentu jaki mamy przed sobą,
a którego tytuł: „„Erectio Ecclesiae Lucinensis
Anno 1686 m. Octobris 19 die.* Naznaczeni
konstytucyą sejmu warszawskiego z r. 1683
komisarze królewscy i rzpltej: Aleksander Ko-
towiez biskup wileński, Konstanty Brzostow-
ski biskup smoleński, Otton Frydryk Felkier-
zamb wojew. czernihowski, Eustachy Grotuz
kaszt. żmudzki, Aleksander Mosiewicz marsz.
lidzki, Władysław Sokołowski podkomorzy
inflancki, sejweryski i nizański ssta, Teofil
Plater wojski inflancki, ssta inturski, oraz Jan
Humowski podczaszy zakroczymski, oświad-
czają we wstępie tego dokumentu erekcyjnego,
iż „odprawuiąc się dla ufundowania w Xię-
stwie Inflantskiem Chwały Bożey y Dóbr pro
sustentatione Kapłanow, ktorey Constitutii te-
nor de verbo ad verbum tak się ma: (Ponieważ

komisya z Grodzieńskiego Seymu naznaczona
sub titulo: Approbatio kościołów Inflantskich,
zda się być partibus gravaminosa, iako Urodze-
ni Posłowie Ziemscy XŃięstwa Inflantskiego

deduxerunt. Chcąc tedy RKeligionem Romanam
Catholicam, quam fłorentissimam mieć w tey
Ziemi, powagą Seymu teraźniejszego ad 1n-

stantiam Urodzonych Posłów Ziemi tameczney

naznaczamy ex praesentibus do nowey komisyi

30
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Wielmożnych, Urodzonych komisarzów wyżey
mianowanych, którzy, ziechawszy się do In-
flant, non obstante unius alteriusve absentia,
zniosszy się z Starostami tamecznemi, omni
meliori modo, kościoły postanowią w tych Sta-
rostwach, gdzie ad praesens kościoła niemasz,
Sanctuaria wydzielą y prowent pro sustenta-
tione vietus et amictus Kapłanom obmyśla).
Gdy po skończonej komisyi in eodem opere
w Btarostwie Rzeżyckiem roku 1684 cx vi
ejusdem (onstitutionis po wydanej in Diem
Decimum primum Mensis Octobris Innotescen-

_Gyi roku 1686 my wyżey mianowani komisa-
rze ziechaliśmy się do Lucyna y w Zamku Ju-
rydikę porządkiem prawnym kościelnym in
praesentia Ichmość Panow Obywatelow o da-
wney Fundacyi Kościoła y Plebanii Lucyń-
skiey pytaliśmy się, którzy Ichmość Panowie
Obywatele unanimiter zeznali, że nie wiedzą
o żadney dawney fundacyi, ieżeli by miała
bydź iaka, od Przodków swoich żadney niemaią
tradycyi i pamiątki; stanąwszy tedy Imó
Xiądz Felician Pukin Kanonik Inflantski Y
Piltyński za mocą sobie daną na piśmie od Ja-
śnie Wielmożnego JMXiędza Mikołaja Popław-
skiego, Biskupa Inflantskiego y Piltyńskiego,
nowey Fundacyi y Exdywizyi na Kościół y
Plebanią w starostwie Lucyńskiem także we-
dług dawnego zwyczaju Infiantskiego podług
Przywileju od Najjaśniejszych Królów Ichmo-
ściów Polskich oddawanie Purowego in vim
Dziesięcin od Poddanych płacenia u Nas Ko-
misarzów prosił y domawiał się; zniosszy się
tedy ze wszystkimi Obywatelami Traktu Lu-
cyńskiego, a osobliwie Imć Panem Pawłem
z Brazczyni Zukotyńskim Podstarościm Lucyń-
skim, który także miał moc exequendi volun-
tatem JW. I. Pana Szczęsnego na Podayczach
Potockiego Wojewody Krakowskiego, Sokal-
skiego, Robczyckiego, 'Tłumackiego i Lucyń-
skiego Starosty, aby Chwała Boża w tamtym
kraju jako największe brała inerementum, na
wieczne cząsy ex mente JKMci Jana III-go y
całey Rzpltey seeundum tenorem konstytucyi
wyżey allegowaney funduiemy y stanowiemy:
aby JW. Imć Pan Woiewoda Krakowski z wło-
ścią Starostwa Lucyńskiego zaraz, da Bóg, na
wiosnę w r. 1687 Kościół wystawił i wybudo-
wał ze wszystkiem co do chwały Bożey nale-
ży, to jest z Ołtarzami, apparatami, kielicha
mi, chorągwiami, także y Plebanią z mięszka-
niem wygodnem dla Xięży, Bakałarza, Orga-
nisty y kantorów, oraz szkołę, szpital na tey
górze, na którey Zamek stoi, gdzie quondam
kościół luterski był y Krzyże są staroświeckie
kamienne na mogiłach. Po skończeniu tego
Kościoła przy Zamku Lucyńskin tenże JW.
Woiewoda Krakowski, Starosta Lucyński, ex
pietate et zelo in promovenda Sancta Religio-
ne Cątholica Romana wystawi drugi Kościół 
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cum omnibus necessariis w słobodzie nazwaney
Sladziowo, która do tegoż należy Starostwa,
a o mil 10 distat od Zamku Lucyńskiego, dla
pozyskanią Dusz Krwią Chrystusową odkupio-
nych, na tym miejscu in schismato graeco
ieszcze zostalących, My Komisarze JKMości
y całey Rzpltey praevia hac facta od dawney
funduszach inquisitione na pomienione Kościo-
ły y Plebanią grunt pewny od Zamku Lucyń-
skiego nad Jeziorem Lucyńskiem wydzielamy
podług ograniczenia ut sequitur:'* następuje
szczegółowy opis granic wiele stron zajmujący,
począwszy od fosy zamkowej, do której się
przy końcu opisu granie znowu powraca, Koń-
czy się on bowiem temi słowy: „tą drogą iść
do Jeziora przez Fossę Zamkową y do Kopca
pierwszego, zkąd ograniczenie gruntów Ple-
bańskich się zaczęło.* Następuje wyliczenie
mieszczan i poddanych do tey Plebanii i do
wszelkiej usługi kościelnej wydzielonych nad
jeziorem Lucyńskiem na wieczne czasy z grun-
tem i sznurami, Ci wszyscy poddani mają
płacić po złotych 30 z każdej ćwierci, roboty
mają pełnić ,,z każdej ćwierci na rok niedziel
4, z czym każe X. Pleban.* Przytem z każdej
ćwierci pud przaśnego miodu wagi inflanckiej,
pudek Inu wyczesanego dawać co rok mają
„y Podwoda z służby powinna bydź do Rygi
albo Taler bity.* Do kościoła w Sladziowie
temuż księdzu plebanowi lucyńskiemu nazna-
czą komisya na wieczne czasy rozmaitych
mieszczan „z placami y morgami* tudzież pod-
danych, W jeziorze lucyńskiem przylegającem
do gruntu księdzu plebanowi wyznaczonego,
„gdzie tylko grunt zachodzi, ma być libera pi-
scatlo cum retibus majoribus et minoribus,*
począwszy od ujścia rzeki Isnaudy aż do kop-
ca przed zamkiem, Do tychże wyżej nazwa-
nych kościołów w Lucynie i Sladziowie na
utrzymanie kapłanów, organisty, kantorów;
bakałarzów i innych sług kościelnych komisya
w tym  kilkunastustronicowym dokumencie
erekcyjnym wyznacza poddanym lucyńskim
osobne powinności i wypowiada jako włość I
poddani starostwa lucyńskiego powinni dawać
„według starodawnego zwyczaiu Inflanckiego
in vim Decimarum 63 pury żyta, 63 pury jęcz-
mienia, 63 pury owsa, pieniędzy na wino y
wosk złotych 63 quotannis w dzień Wszyst-
kich Świętych,* Obowiązki zaś główne Ple-
bana temi słowy dokument określa: „,Vigore
którey Fundacyi powinien będzie X. Pleban
przy kościele Lucyńskim zawsze bydź obe-
cnym y chować Vikariego w Słobodzie, także
Organistę y Bakałarza y Kantora mieć y 07
nych z tey Fundacyi prowidować, W Słobo-
dzie zaś Sladziowskiey, aby mieszczanie tamecz-
ni, in schismate zostaiący, ad unionem Sanctae
Romanae Ecelesiae przychodzili, ma sedulam

applicare curam doctrinae Christianae et exer-



Luc

citio Cathesistico y kazaniami iako y w Lu-
cynie ut populus rudis in culto Divino erudia-
tur, tempore zaś hyemali, gdy droga wczesna,
powinien na włość jechać, wizytować podda-
nych, pacierza uczyć, Mszą Świętą co tydzień
za Króla Imci Pana Naszego Miłościwego
szczęśliwie panującego odprawować temporibus
perpetuis ma, tudzież drugą za starostów lu-
cyńskich a trzecią pro Benefactoribus,*  Po-
datki wszystkie i uchwały sejmowe kś, Pleban
„0d swoich poddanych ad proportionem Staro-
stwa służby, abjuraty z dymow czterech do
Skarbu płacić ma i kwit na sie odbierać.*
O dalszych losach tego w r. 1686 z niezwykłą,
Jak widzieliśmy, troskliwością w Lucynie ery-
sowanego parafialnego kościoła znajdujemy
autentyczne wiadomości w przechowywanych
w kościelnem archiwum mitawskiem sprawo-
zdaniach o stanie ówczesnego kościoła inflan-
ckiego, wypracowanych dla Stolicy Apostol-
skiej przez zarząd miejscowy dyecezyalny.
Jedno z nich datuje z r. 1715, z czasów dziel-
nego biskupa inflanckiego Krzysztofa Szembe-
ka (późniejszego arcybiskupa prymasa), drugie
zaś z r. 1749 ułożone zostało za biskupa Jó-
zefa z Kozielska Puzyny. W obu oficyalnych
relacyach kościół lucyński poważne bo tylko
drugie zajmuje miejsce, Ź ostatniej relacyi
dowiadujemy się oprócz tego, iż kościół ten
w r. 17386 stał się ofiarą płomieni, lecz wkrót-
ce potem (r. 1738) odbudował go z drzewa
ówczesny proboszcz Obrycki, oficyał inflancki;
w r. 1740 obsługiwał go wielebny Schroeter,
% z powodu gęstego zaludnienia ośmiomilowej
parafii lucyńskiej, przydano tam księdzu Schroe-
terowi aż kilku kapłanów w charakterze ko-
mendarzy czyli wikaryuszów. Nie ustawała
odtąd gorliwość w rozszerzaniu światła wiary
w tej okolicy kresowej. Przy pierwszym roz-
biorze kraju liczono w dyecezyi inflanekiej
około 60 parańj, z których na tak zwany trakt
lucyński przypadało ich 16. Każda parafia
oprócz kościoła parafialnego liczyła parę ko-
ściołów lub kaplic filialnych. (Czyt. Manteuffel
„Lucyn w Inflantach,* Kraków 1884, str.
25—30)). Powiat lucyński w Inflantach pol-
skich zajmuje swą powierzchnią 97 mil kwadr.
rzez płaszczyznę powiatu przechodzi pasmo

Wzgórz, które, łącząc się z innymi wzgórkami,
0d nich w kierunku wschodnim położonemi
%leżącemi w powiecie siebieskim, oraz z wy-
Alosłościami powiatu drysieńskiego, od nich
z kierunku południowym położonemi i ciągną-
cemi się aż do jeziora Raźna (ob.) w pow. rze-
śyckim, tworzą dział wodny pomiędzy rzeka-
"U uchodzącemi na północ do rzeki Wielkiej,
należącej do kotliny Peipusu, oraz rzekami
Płynącemi w kierunku południowym i należą-
*©M1 do dorzecza Dźwiny, stanowiącej główną
atteryą krajów inflanckich, Do najwyżej po-  

Luć 467

łożonych miejscowości w powiecie lucyńskim
należą wzgórza następujące: tak zwana góra
Lauderska, położona w lesie nieopodal wsi Ru-
dak; góra Zamkowa przy wsi Zamkowej; Nu-
rowga na starym gościńcu pocztowym wiodą-
cym z Lucyna do Petersburga, obok wsi tejże
nazwy; następnie Złote góry pomiędzy wsią
Iroksze i pięknie położonym folwarkiem „„No-
wą Myślą;* góra kamienna leżąca po prawej
stronie drogi pocztowej prowadzącej z Lucyna
do Siebieża, a mianowicie nieopodal stacyi
pocztowej Popsujek; góra Panienka w pobliżu
wsi włościańskiej Bielawą zwanej; Naudys-
kołns czyli „góra pieniędzy* około wsi Wernele.
Oprócz wzmiankowanych powyżej wzgórz na-
potykamy jeszcze dosyć znaczne wyniosłości
w powiecie lucyńskim w okolicy dóbr Lands-
korona, oraz wsi Grorbuny polskie. Grunta
powiatu są przeważnie gliniasto-piaszczystei
błotniste. Powiat lucyński zraszają strugi
i strumienie należące bądż do dorzecza rzeki
Wielkiej, bądź też do rozległego porzecza Dźwi-
ny. Znaczniejszym dopływem rzeki Wielkiej
jest rzeczka Utroja; głównemi zaś dopływami
Dźwiny, zraszającemi w części i powiat lucyń-
ski, są rzeki Saryanka i Ewikszta (ob.). Oprócz
tego mnóstwo strug i strumyków miejscowych
uchodzi do licznie po całym powiecie porozrzu-
canych jeziorek i jeziór. Rzeczek i rzek, nad
któremi leżą wsie, liczą tu aż 23, a mianowicie:
Bołtupie czyli „rzeka biała, Wiskuła, Wadda.
(rzeczka graniczna), Iłża, Istra, Istrzanka,
Isnauda, Icza, Kiejba, Kukwa, Ledzinka, Li-
pna, Łuża, Miedniwa, Małcianka, Pedeść, Sa-
ryanka, rzeka Sina (około Posinia), Tynża,
Kwikszta i Utroja. Z nich tylko Ewikszta,
Wiskuła i Łuża za spławne uważane być mo-
gą. Pierwsze dwie należą do dorzecza Dźwi-

ny, Łuża zas wchodzi już w skład strumieni
zasilających dopływy rzeki Wielkiej. Mało
drzewa na niej spławiają. Zmarły przed dwu-
dziestu kilku laty posiadacz nieprzebytych
niegdyś a obecnie bardzo już przetrzebionych
lasów maryenhauskich, pan Jan Lipski, znacz-
nym kosztem przedsięwziął oczyszczenie rzek
Waddy i Kukwy, skutkiem czego, przynaj-
mniej na czas jakiś, uczynił je spławnemi i
otworzył wodną komunikacyą z pskowską rze-
ką Wielką, -po której materyał leśny jeszcze
niedawnemi czasy odchodził znacznemi par-
tyami do Kronsztatu. (Czyt. G. Manieufel „In-
flanty,* str. 26). W powiecie lucyńskim znaj-
duje się również bardzo wiele jeziór. Do głó-
wniejszych zaliczamy: Wielką i Małą Łużę,
jezioro Istrzańskie, Nerzę, jezioro Lauderskie,
Nołosz, Cyrmę, jez. Pyłdzieńskie, jez. Uszka-
cowskie i Bizę. Nie braknie w tym powiecie
i rozległych bagien. Bagniska te koncentrują
się w okolicy wsi Brygi, leżącej na pocztowym
trakcie lucyńsko-siebieskim, o mil 4 od Lucy-
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na, i rozciągają się stamtąd w najrozmaitszych
kierunkach na mil 18; ciągną wszelako prze-
ważnie od wschodu ku zachodowijedneznich
dążą ku jezioru Łubańskiemu w pow. rzeży-
ckim, drugie ku górnemu biegowi rzeki Utroi,
skąd doliną tej rzeki sięgają dalej do stacyi
kolei żelaznej petersbursko-warszawskiej Kor-
sówką zwanej, oraz do majętności Ruskuły,
gdzie wraz z rzeką Iczą dochodzą aż do Łuba-
nu. Lasy powiatu lucyńskiego wedle najnow-
szych obliczeń z r. 1881 zajmują obszar 142000

- dziesięcin, w tej liczbie liczą 29000 dziesięcin
lasów skarbowych (rządowych). W lasach
lucyńskich przemagają sosny i świerki, jakkol-
wiek napotykamy w nich i wszystkie drzewa
liściowe strefy tutejszej, a więc dęby, klony,
lipy, wiązy, jarzębiny, czeremchy, brzozy,
wierzby iłozy najrozmaitsze, Wedle wiadomo-
ści zasiągniętych od delegata miejscowego To-
warzystwa rolniczego, Władysława Sołtana,
liczba mieszkańców płci obojej w powiecie lu-
cyńskim w r. 1880 wynosiła 106021. Na je-
dnę milę kwadratową przypada zatem 1093
dusz. Ludność miejską składają tu Polacy,
Rusini, Żydzi, Rosyanie i Niemcy; wiejską zaś
stanowią głównie łotewscy włościanie 1 polscy
właściciele ziemscy; jedni i drudzy wyznają
religią rzymsko-katolicką. Pomiędzy Łoty-
szami sporadycznie rozsiani są: Estowie, Rusi-
ni i starowiercy-Rosyanie. Po szczegóły etno-
graficzne odsyłamy czytelnika do książki na-
szej „Inflanty, str. 44—66. Tu zaś jeszcze
tylko wspomnimy, że Estowie powiatu lucyń-
skiego, o 85 mil oddaleni od najbliższych
swych spółrodaków, mieszkają w dobrach
skarbowych Michałów i Janowol, oraz około
majątku Pyłdy nad jeziorem tejże nazwy. Li-
czono ich w r. 1880 do 3000 obojej płci. Za-
chowali oni język i obyczaje, zarzucili wszakże
czarne sukmany, używane dotąd w Estonii. Są
oni w części rzymsko-katolickiego wyznania,
w części zaś przystąpili w czwartym dziesiątku

bieżącego stulecia do panującego w Rosyi ko-
ścioła, Rusini znajdują się w powiecie lucyń-
skim jedynie na pograniczu powiatów siebie-
skiego i dryzieńskiego, a mianowicie w do-
brach Landskorona i Posiń, oraz w okolicy
tych dóbr. Po większej części są rzymsko-ka-
tolickiego wyznania. Rusini katolicy zawdzię-
czają swe oświecenie i żarliwość w wierze za-
konowi 00. dominikanów, o którego działalno-
ści na tych oddalonych kresach porównaj art.
Posińh, W braku dokładnej statystyki przy-
taczam tu jeszcze, że powiat lucyński, w skład
którego wchodzą dwa dekanaty (przedlucyński
i zalucyński), liczył w r. 1880 w swych 19 pa-

rafiach 70000 katolików. Dekanat przed-lu-
cyński składają parafie: Lucyn, Ewersmujża,
Słobodzińce, Posiń, Rajpol, Landskorona, Run-
damy, Pyłda i Brodajż, a dekanat za-lucyń-  
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ski parafie: Małmów, Poszmueów, Stygłów,
Neuterany czyli Rogówka, Birże inflan-
ckie, Bołowsk, Maryenhauz, Baltynów i Ber-
zygał. Gustaw Manteuffel.
lucyna, niem. Zutzine, wś, pow. trzebnicki,

par. Schawoine, ma kosciół par. ewang. (do
1709 r. katol,).
«Lucyna, węg. Zitinye, wś w hr. szaryskiem

(Węg.), kościół filial. gr.-katol., młyny wodne
i tartaki, lasy, 655 mk. H. M.
'Lueyniszki, wś rząd., pow. trocki, 1 okr.

adm., 35 w. od Trok, 2 dm., 59 mk. katol.
(1866).
Lucynka, ob. Zsłocz.
Lucynów 1.) kol., pow. słupecki, ob. Wilez-

no. 2.) I., folw. (lit. Ai B), pow. siedlecki,
gm.i par. Wodynie; ob. Kamieniec, pow. sie-
dlecki, 3.) L., ob. Krzymosze.
 Lueynowo, kol., pow. kolski, gm. Izbica,

par. Modzerowo, odl. od Koła w. 18. Ma dm.
26, mk. 214.

/ Lucza, ob. Zucza,
Luczanowice, ob. Zuczanowice,
Luczina, ob. Hreben.
Luczka (niem.), ob. Zączka.
Luczxa, ob. Zuczka.
Luczki, ob. Zuczki,
Luczmin, niem, Zutschmin, wś, pow. bydgo-

ski, w r. 1881 było: 578 mk.; w r. 1871: 58
dm., 585 mk., 191 ew., 389 katol., 8 żyd., 197
analf, Poczta i tel. w Mąkowarsku o 4 kil.;
st. kol. żel. Kotomierz o 28 kil. M. St.
Luczna (?), ob. Ześnictwo,
Luczyn, wś, pow. ostrogski, o 6 w. na płd.

od Ostroga, należała do ks. Ostrogskich, a ks.
Janusz nadał ją kościołowi parafialnemu w
Ostrogu. R. 1844 rząd rozdał ziemię włościa-
nom. Wś zabudowana na wzgórząch z obu
stron pięknego stawu, ma cerkiew paraf.,
młyn, glebę 5-ej klasy. Włościanie zamożni,
niektórzy mają futory i pasieki. Z. Róż.

Luczyna, ob. ucina.
Luczyna, strumień, dopływ Ostrawicy n2

Szląsku austr., uchodzi powyżej Ostrawy Mo-
rawskiej.
Luczywna, ob. Zuczywna,
lLudarowa IHlala, ob. Dźumóir,
Ludawka, wś, pow. winnicki, gm. i par

Brahiłów (ob.), mk. 524, dm, 159, ziemi włość:
705 dzies., cerkiew pod wez. ś, Dymitra z 40
dzies. ziemi. Dawniej dziedzictwo Potockich,
scheda Szczęsnego Potockiego, syna Szezęsne”
go; następnie Jankowskich, Meka, obecnie ks.
Gorczakowa. Dr, M.
Ludbarz (dok.), ob. Lidzbark,
Ludbrancz (dok.), ob. Zudraniec.
HŁudczyce, dobra, pow. lepelski, 2 okr. po”

lie., 2 okr. sądowy, gm. Horodczewicze, były
własnością ks. Łukomskich, z których Iwan
Borysowicz Łukomski sprzedał je r. 1620 Ła”
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wrynowej Kamińskiej i jej synom; r. 1752
nabył L. Antoni Hornowski; we władaniu tej
rodziny przetrwały do r. 1878, w którym, ja-
ko dobra podległe obowiązkowej przedaży, z0-
stały nabyte przez Petrowa. Na gruntach tych
dóbr znajdują się ślady obronnego zamku, jak
niesie podanie, założonego przez Łukomskich;
uroczysko to nosi nazwanie Bołdyr Łukomski;
do dziś dnia zachowały się wały i fosy tego
zamku, leżącego na wyniosłej górze, panującej
nad górzystą ładną okolicą, Ziemi dworskiej
721 dzies. M. K.

Ludeliszki, zaśc. rząd., pow. wileński, | okr.
adm., o 30 w. od Wilna, 2 dm., 8 mk, katol.
(1866).
Ludenrode (niem.), dobra, pow. gąbiński,

st. p. Grąbin.
Luderwalde

st. p. Taplacken.
Ludewigsdorf (niem.), 1369 r. Lodewiges-

dorf, 1370 Lodwici uilla, wś, pow. świdnicki,
ma kościoły paraf. katol. i ewang. Do L. nale-
ży obręb zniszczonej w 80-letniej wojnie wsi
i zamku Lauersberg.

LŁudgardówka, wś w pow. bobrujskim, gm.
nowostepskiej, nad rzeczką wpadającą do Oły,
przy drożynie wiodącej ze wsi Step do Kicina,
ma osad 8; miejscowość głucha, poleska, grun-
ta piaszczyste. A. Jelski,

Ludgierowice, Zudgierzowice, niem. Zudger-
zowitz, wś i dobra, pow. raciborski, par. Hul-
czyn, 209 bud., 179 dm., 1328 mk. Wś ma 121
osad, 1906 mr. ziemi, kościół katol. bardzo da-
wny, 1798 r. z muru wzniesiony, szkołę 2-
klasową, młyn wodny; dobra z folw. Neuhof,
własność Rotszyldów, 1958 mr. ziemi, piękna
owczarnia. PF. 8.

Ludihorecza, Zudiłumora, ob. pod Zudy...
Lndinia, ob. Zużynia, rz.
Ludkiw (rus.), ob. Zudków.
Ludko, Lutko, imię własne Zudwik.
LŁudków, ob. Zużków,

. Ludków, po rus. Zadkow lewicki, wś, pow.
jarosławski, w równinie 201 m. npm., u zle-
wiska pot, Młynki z Łęgiem, uchodzącym z lew.
brzegu do Sanu. L. należy do par. rzym.-kat.
W Łowcach a gr.-kat. w Zamiechowie, ma 535
mk., z których większość wyznaje religją rzym.
katol., mniejszość gr.-katol. (98). Obszar więk.
pos, (Fryd. Jahn) ma 221 mr, roli; mniej. pos.

5 m, roli w ogóle. Ta wś graniczy na płd.
z Zamiechowem, na zach. z Łowcami, na wsch,
z Skołoszowem a na płn. z Ostrowem. Mac.
„Ludkówka, kol., pow. rawski, gm. Wało-

wice, par. Rawa, ma 11 dm., 84 mk, 202 mr.
obszaru,
„Ludkowo, niem. Zewien 1.) wś, pow. mo-

gilnicki: 16 dm., 171 mk.; 87 ewang., 84 katol.;
90 analf, Poczta, tel. i st. kol. żel. w Pakości
o 2 kil. (Łaski, Lib. ben. I, 184).- 2.) Ł., dom.

(niem.), os., pow. welawski,
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tamże, 1963 mr. rozl., 2 miejse.: a) L., folw.;
b) Aleksandrowo (Alexandern) folw.; L. ma
4 dm., 92 mk.; Aleks. ma1 dm., 26 mk.; obie-
dwie miejsce. należą do gm. i dom. Rybitw.
Ludkowska, st. p. w pow. mosalskim, gub.

kałuskiej.
Ludmierzyce, niem. Zeimerwitz, 1224 r.

Vala Lutronis, wś, pow. głupczycki, o 3 mile
od Głupczye, par. Nassiedel; 71 bud., 62 dm.,
422 mk., 54 osad, 1193 mr. ziemi, szkoła.
Ludmiłówka, wś kol., pow. janowski, gm.

i par. Dzierzkowice, o 7 mil od Lublina, o 6
od Janowa; utworzona z lasów b. ststwa urzę-
dowskiego dopiero w r. 1865 przez nadanie
części tychże lasów włościanom bezrolnym;
otrzymała nazwę od imienia żony komisarza
włościańskiego Ludmiły. Jest tu dziś 96 dm.,
840 mr. ziemi, 610 mk. Pierwotnie obdaro-
wanych ziemią, przeważnie dymisyonowanych
żołnierzy, nie ma już ani śladu; wszyscy oni,
dostawszy ziemię bez budowli i nie mając za-

sobów, w bardzo krótkim czasie za bezcen
sprzedali swoje udziały innym włościanom po-
chodzenia polskiego, którzy dopiero na porę-
bach leśnych założyli osadę kwitnącą, w gle-
bie urodzajnej, gliniastej. Przez L. idzie dro-
ga dawniej pocztowa urzędowsko-rachowska i
przecina wieś pod kątem prostym.
Ludmirów, ob. Czemierniki,
Ludoiphine (niem.), osada do Oliwy, pow.

gdański. 5
Ludom, Zudomie, ob. Ludomy.
Ludomierz, folw., pow. wieluński, należy

do dóbr Wójcin.
Ludomierzyce, ob. Zudmierzyce.
Łudomirów, kol. nad Czarną strugą, pow.

kolski, gm. Koźmin, par. Dobrów, odl. 18 w.
od Koła, ma 31 dm., 183 mk. Por. Kwiatków,
Ludomirów, ob. Kałiszany.
Ludomki, folw., pow. obornicki; 3 dm., 17

mk.; należy do wsi i gminy Ludomy-Abbau
(niem.).
Ludomy 1.), niem. Zudom, dom. i gm., pow.

obornicki; 7393 mr. rozl.; 3 miejse.: a) L., dom.;
folw.: b) Łaszczewiece (Laschwitz); e) Chlebo-
wo (Remberg); 26 dm., 484 mk.; 176 ewang.,
308 katol.; 115 analf. Kościół katol. paraf.
dek. obornickiego. Poczta i tel. na miejscu;
st, kol. żel. w Rogoźnie o 13 kil. Ws L. jest
gniazdem rodziny wielkopolskiej Ludomskich,
h. Łodzia, z której w r. 1510 jeszcze ją posia-
dał Mikołaj Mszczuch Ludomski. W XVI w.
przeszła na własność Grudzińskich, a miano-
wicie Zygmunta Grudzińskiego, wojew. później
kaliskiego. Następnie nabyli ją Lipscy. Igna-

cy Lipski, słynny z chowu owiec, sprzedał L.
r. 1856 Nathusiusowi. Kościół paraf. wysta-
wili Ludomscy r. 1459. Kaplicę do niego

przystawił w XVIII w. Prokop Lipski, ów-

czesny dziedzic. 2.) I., 08. i gm.; 2 miejsc:
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a) L.- os. (Abbau); b) Ludomki, folw.; 514
mr, rozl.; 38 dm., 289 mk.; 85 ewang., 204
katol.; 144 analf, Pocztai tel. w Ludomach
dom., 0 2 kil.; st. kol. żel. w Rogoźnie o 15
kil, w Obornikach o 13 kil. 3) L., olędry;
14 dm., 129 mk.; 1138 ewang., 16 katol.; 14
analf. Poczta i tel. w Ludomach dom. 05 kil;
st. kol. żel. w Rogoźnie o 18 kil, w Oborni-
kach o 15 kil. 4.) L.-Dąbrówka, dom. i gm.;
5697 mr. rozl.; 5 miejsc.: a) L.-Dąbrówka,
dom.; b) Drzonek, folw.; młyny: e) Smolarz,
d) Piłka; e) L.-Dąbrówka, leśnictwo; 21 dm.,
397 mk.; 47 ewang., 350 katol.; 154 analf.
"Poczta i tel. w Ludomach o 3 kil; st. kol. żel.

w Rogoźnie o 12 kil. Własność Łakomickich.
W okolicy odkryto szaniec szwedzki. M. Śt,

Ludory, wś, pow. szawelski, gm. szawkiań-
ska, 5 osad, 14 dzies, ziemi.
Ludowa, także Zukowa, nazwa znacznego

działu górskiego w Karpatach Czarnohorskich,
ciągnącego się wzdłuż praw. brzegu Czeremo-

szu Ozarnego. Od szezytu Listowatego (1525
m., ob.) na płn.-zach. ciągnie się szeroki grzbiet
górski z obszernemi połoninami przez szczyt
Pnewie (1585 m.). Tutaj rozdziela się tenże
na dwie odnogi górskie; wschodnia z nich bie-
ży zrazu na wsch., potem na płn., jako dział
wodny między Czeremoszem Białym (od wsch.)
a Hramitnym Wielkim (od zach.); zachodnia
zaś ciągnie się na płn.-zach. przez szczyt Ka-
mieniec (1525 m.), Stefulee Wielki (1576 m.)
aż po szczyt Babę Ludową (1586 m.), najwyż-
szy szczyt w tem paśmie. Od tego szczytu wy-
biega na płn. grzbiet górski Odzirniński ze
szczytem Tarnieą (1558 m.), tworzący dział
wodny między Moczernym a Odzirnym poto-
kiem, dopływami Probiny. Na płn, zach. od
Baby Ludowej rozpościerają się hale Mihaile-
wa (1448 m.) i Łukowiec (1506 m.). Od osta-
tniej hali bieży na płn. ściana górska Wa-
pniarka, kończąca się szczytem Ludową (1466
i1827 m.) nad Czeremoszem Czarnym. Stok
ku północnej stronie jest o wiele łagodniej
szy i tu większe i liezniejsze znachodzimy
ścieki wodne i strumienie, jak Hramitny Wiel-
ki i Mały, Moczerny, Odzirny, Mihailewski p.
i Probina. Stok zaś południowy jest stromszy
i w niektórych miejscach nawet nagle spada
ku dolinie Czarnego Czeremoszu, a małe strugi
głębokiemi i wąskiemi opadają korytami. Pod-
nóże tego pasma, porosłe gęstym lasem jodło-
wym, zawalają ogromne urwiska skał i powa-
lone pnie zestarzałych drzew; miejscami tylko
pojawia się buczek, olsza lub brzoza. Na poło-
ninach, gdzie bujna rozwija się roślinność hal-
na, wypasają się bydło i owce przez lato.
Najwyższy szczyt tego pasma Baba Ludowa
jest mało co wyższy nad połonińską płaszczy-
znę grzbietu Ludowej; jest on kopczasty i zaj-
mujący kilkaset m. kwadr., pokryty tu i ow- 
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dzie ogromnemi głazami. Tu też pośród skar-

łowaciałego kosodrzewu różowieją prześliczne
kępki różanecznika (Rhododendron ferrugine-

um). Miejscami błyszczą się małe jeziorka
i kałuże halne; śniegu lub lodu trudno już śród
lata tu dostrzedz, chociaż nieraz się zdarza, że
jeszcze śród czerwca grzbiet Baby pobieli się
śniegiem. Wewnętrzny pokład tej góry tworzą
ogromne masy pierworodnych skał, piaskowca
karpackiego, powierzchnię pokrywa piaskowa-
ty źwir, zmięszany z małą ilością ziemi uro-
dzajnej lub glinki. W uściech ludu huculskie-
go krąży podanie, że na szczycie tej góry znaj-
dował się niegdyś zamek. Ze szczytu Baby
zajmujący przedstawia się widok na zielenie-
jące się u stóp jej połoniny i wijące się pośród
nich zycie pasterskie, jakie stąd na dość rozle-
głej przestrzeni dostrzedz można. Przez grzbiet
Ludowej prowadzą po pod Babę dwie ścieżki
pasterskie ku Burkutowi i Węgrom, używane
także w lecie za drogę do wycieczki na tę po-

łoninę przez gości kąpielowych, bawiących u
zach. podnóża tej góry w dolinie Czeremoszu

Czarnego w zakładzie kąpielowym. Wyjście
na szczyt Baby od Burkuta trwa 1*/, do 2 go-
dzin, od Hryniawy 5—8 godzin. Br. G.
Ludoweć, pot. górski, w Karpatach lesi-

stych, w dziale czarnohorskim, wypływa w o-
brębie gm. Hryniowy, w pow. kosowskim, ze
źródeł leśnych, na zachodnim stoku góry Sku-
powej (1583 m.); płynie leśnym parowem na
zach., zabierając wody spływające z Małych
Stopni (1246 m.) i z pod Ludowej (1327 m.),
a po 5-kil. biegu wpada do Czeremoszu Czarne-
go z prawego brzegu. Źródła 1200 m., ujście
795 m. npm. (szt. gen.). Br. G.

Ludowice, niem. Zudowitz, folw., pow. to-
ruński, w lesistem i błotnistem położeniu bli-
sko granicy pow. chełmińskiego. Obszaru liczy
mr. 1332, bud. 10, dm. 4, katol. 83. Parafia i
szkoła Ryńsk, poczta Wąbrzeźno. L. należą
do obszernego klucza dóbr ryńskich, które po
Arturze Bumińskim nabył hr. Mielżyński.
Ludowinka, kol. nad rz. Plisią, pow. łaski,

gm. Wodzierady, par. Mikołajewice. Ma 9 dm.,

109 mk., 226 mr. ziemi włośc. Por. Chorzeszów.
Ludowitz (niem.), ob. Zudowice.
Ludowo, niem. Preussenhof, kol., pow. Sza”

motulski, 2 dm., 23 mk.; należy do królew-
szczyzny Sękowa (Albrechtshof).
Ludrowa 1.) węg. Zudrófalu al. Villa- Lu-

drova, al. Pardszt-Ludrova, wś w hr. liptow-
skiem (Węg.), w pow. rożeńskim, na lew, brz.
potoku Ludrowianki, ma dm, 109, mk. (słow.)
843, obszaru 654 kwadr. sążni kat, (1880). We
wsi wznosi się bardzo stary kościół pod wez.
Wszystkich Świętych, dawniej parafialny, dziś
opuszczony. Obok niego wznosi się nowy ko-
Ściół parafialny, erygowany r. 1787. Metryki
sięgają r. 1713. Według szem. dyec. spiskiej
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zr. 1878 wraz z Ludrową ziemiańską liczy
dusz rzym.-katol. 1076, ewang. 4, nieun. 117,
żyd. 42, razem 1239. Do tej par. należą wsi
Szczawniczka (Kis Selmec), Wielka Szezawni-
ca (Nagy Selmec) i folw. Kut, z liczbą dusz
rzym.-katol. 2048, ewang. 109, nieun. 177,
żyd. 109, ogółem 2438. Sąd powiat., urząd po-
datkowy i st. p. w Rożeniu. Są tu dwie szcza-
wy. 2.) L. Ziemiańska, węg. Nemes-Ludrova,
wioska w hr. liptowskiem (Węg.), w pow. ro-
żeńskim, na praw. brz. Ludrowianki, naprze-
ciwko wsi Ludrowy (ob.), ma dm. 38, mk,
(słow.) 228, obszaru 177 kwadr. sążni katastr.
Należy do par. łac. w Ludrowej. * Br.G.
Ludrowianka al. Zudrowa, rz. górska whr.

liptowskiem (Węg.), bierze początek z pod pół-
nocnych stoków Niźnich Tatr Liptowskich, u
stóp Magóry Czerwonej, w dolince między tąż
Magórą (1344 m.) a Makowicą (1459 m.); pły-
nie górską doliną na płn. przez Ludrową, od-
dzielając Ludrową Zachodnią od Ludrowy Zie-
miańskiej, a zasiliwszy się potokiem Szczawnie-
kim we wsi Szczawniczce (Kis-Selmec), ucho-
dzi naprzeciwko Martynicka (Kis Sz.-Marton)
do Wagu z lew. brz. Porusza 3 młyny i5 tra-
czów. Długość biegu 10 kil. Br. G.
Ludsen (niem.), ob. Zucyn.
Ludwiampol, po łotew. Zudwyampols, WŚ

w pow. dyneburskim, par. krasławskiej, wła-
sność Platerów. Por. Krasław.
Ludwichowo 1.) niem. Zudwigsthał, osada

do Trzepczyn (Junkerhof), pow. świecki, bud.
liczy 80, dm. 40, kat. 118, ewang. 164. Par.
Sliwice, szkoła Trzepczyny, poczta Szklana
Huta. 2.) L. al. Zudwikowo, niem. Ludwigsort,
dobra, pow. grudziąski, na bitym trakcie łasiń-
sko-biskupickim, ćwierć mili od Łasina. Ob-
szaru liezy ornej roli ha. 77, łąk 7, nieuż. 2,
ogółem ha. 87; bud. 10, dm. 3, katol. 21, ewan.
13. Par. i poczta Łasin, szkoła Szonowo. Dzie-
dzie Franc. Schwarz. Wś L. stanowiła odda-
wna (nie nosząc jednak nazwy dzisiejszej)
„włóki plebańskie do kościoła w Szonowie nale-
żące. Ponieważ kościół ten w krzyżackich, ja-
ko się zdaje, wojnach, podupadł, a par. szo-
nowska do Łasina przyłączona została, przeto
w r. 1618 biskup chełmiński Jan Kuczborski
także i owe plebańskie włóki zapisał na wy-
nagrodzenie i lepsze uposażenie proboszczowi
W Łasinie. Włók liczono wtedy 6. Proboszcza
łasińskiego zobowiązał król Zygmunt LIL, przy-
zwalając na powyższy zapis, aby jeszcze in-
nego trzymał kapelana do pomocy i drugiego
Wikarego, którzyby codzień z rektorem szkoły
miejskiej i dzieómi szkolnemi odprawiali kurs
do Matki N. Po okupacyi pruskiej r. 1829
włóki szonowskie sprzedane zostały na wła-
Sność dziedziczną Franc. Maszke za rocznym
czynszem 1161/, tal., które wypłacał łasiń-
skiemu proboszczowi. Skąd nazwa dzisiejsza  
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L. pochodzi, nie wiadomo. Ob. Frólich, Gresch.
des Kreises Graudenz, str. 209. 8.) L., ob.
Ludwikowo. Kś. F.
Ludwichowo, niem. Zudwigshof, majątek

prywatny, pow. ządzborski, st, poczt. Bara-
nowo; obejmuje 310 mr.; 1857 r. 22 mk.; wła-
ścicielem był wtedy Barański. Kś, Fr.
Ludwigsberg (niem.), czyli Mosińskie nadle-

śniectwo, pow. śremski; 100 dm., 65 mk.; 36 ew.,
29 katol.; 13 analf, Poczta, tel. i st. kol, żel.
w Mosinie o 2 kil.
Ludwigsberg (niem.) 1.) ob. Zasek, pow.

chojnicki. 2.) Ł., os., pow. ostródzki, st. p.
Miłomłyn.
Ludwigsburg (niem.), folw., pow. gierdaw-

ski, st. p. Friedenberg.
Ludwigsdoerfel (niem.), wś, pow. kładzki,

par. Ober-Schwedeldorf.
Luowigsdorf (niem.) 1.) czyli Kałądek, Ka-

łędek, wś, pow. czarnkowski; 23 dm., 166 mk.;
147 ewang., 19 katol.; 31 analf. Poczta, tel.,
st. kol. żel. w Wieleniu o5kil. 2.) Ł., wś,
pow. śremski; 9 dm., 58 mk.; 7 ewang., 51 ka-
tol.; 18 analf. Poczta w Grzybnie, st. kol. żel.
i tel. w Czempiniu. M. St.
Ludwigsdorf (niem.) 1.) pow. kluczborski,

ob. Nagodowiee. 2.) Ł., wś i sołectwo, pow.
nissański, par. Neuwalde, na granicy pow.
prądnickiego, 147 bud., 174 dm., 1072 mk.
Wś ma 136 osad, 4111 mr. ziemi, browar, go-
rzelnię, przędzalnię wełny, szkołę. 3.) L.,
1288 r. ZLodoyci villa, 1414 Lodwigisdorf, WŚ,
pow. oleśnicki, par. Oleśnica. 4.) L. al. Zusch-
dorf, wś, pow. kładzki, z kościołem paraf. ka-
tol. i wielu fabrykami, zwłaszcza tkackiemi.
5.) IL., wś, pow. jeleniogórski, par. deifershau.
6.) L., wś, pow. lwowski na Śląsku, ma kościół
katol. fil. par. lwowskiej. 7.) L. al. Zuschdorf,
wś, pow. szunowski, ma dwa kościoły katol. i
ewang. 8.) L., wś, pow. zgorzelicki, par.
Zgorzelice, ma kościół paraf. ewang. 9.) L.,
b. nazwa wschodniej części wsi Pilgramshain,
pow. strzygłowski. |

Ludwigsdorf (niem.) 1.) ob. Zodygowo. 2.)
L., ob. Zodwżgowo, 3.) L. al. Sechskuben (niem,),
dobra, pow. gierdawski, st. p. Klein-Gnie.

Ludwigsfelde (niem.), dom., pow. bydgo-
ski, ob. Piszczyn;
Ludwigsfelde (niem.), os. pod Fyszhuzą,

śród zasp (duny).
Ludwigsgabe (niem.), folw., pow. staro-

grodzki, st. p. Glommen.
Ludwigsgliick (niem.), kopalnia węgla ka-

miennego w Biskupicach, pow. bytomski, o 9
kil. od Gliwic, ma st, dr. żel. górno-szląskiej.
Ludwigsgrot (niem.), ob. Józefosław, pow.

warszawski.
Ludwigshoehe (niem.), ob. Zudwikowo.
Ludwigshoche (niem.), 1.) dobra, pow.
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braniewski, st. p. Braniewo, 2.) L., dobra,
pow. gierdawski, st. p. Skandau,
Ludwigshof (niem.), 1.) czyli Huta, osada,

pow. ostrzeszowski, 3 dm., 58 mk.; należy do
wsi i gm. Marydołu. 2.) Ł. czyli Zudwinowo,
Ludwikowo, tfolw., pow. krotoszyński, 3 dm.,
55 mk.; należy do dom. Borzęciczek. 3.) L.
czyli Wymysłowo, folw., pow. krobski, 5 dm.,
70 mk.; należy do dom. i gm. Chumiętek,
4,) L. czyli Koźlak, przedmieście miasta Byd-
goszczy, pow. bydgoski, 7 dm., 82 mk.; ob.
Bydgoszcz.
Ludwigshof (niem.) 1.) ob. Zudwichowo.

2.) Ł., ob. Zudwikowo. 3.) IL.., os. do Sypnie-
wa, pow. złotowski, przy trakcie bitym zło-
towsko-więcborskim, w okolicy lesistej; bud.
3, dm. 1, katol. 5, ewang. 14. Par. i szkoła
Sypniewo, poczta Więcbork. 4.) IL., os. do
Wyszecina nad strugą Redą, pow. wejherow-
ski. 5.) L., folw., pow. królewiecki, st. poczto-
wa Brandenburg. 6.) L., os. tamże, st. p. See-
pothen. 7.) Ł., dobra, pow. pruskoiławski,
st. p. Landsberg. 8.) L., folw., pow. frylądz-
ki, st, p. Śchónbruch. 9.) L., majątek chełm.,
pow. reszelski, st. p. Teistimmen 2 kil. odl.;
należy do dóbr Krausen zwanych; oba majątki
razem obejmują 77 ha. i to roli orneji ogr. 42
ha., łąk 8, pastw. 5, boru 15, nieuż, 7 ha.;
czysty dochód z gruntów 488 mrk.
Ludwigshof (niem.), 1.) folw. dóbr Tim-

mendorf 'w powiecie i księstwie pszczyńskim.
2.) L. (Knie wymienia folw. t. n. do Dąbrów-
ki, pow. opolski).
Ludwigshoff (niem.), os., pow. frydlądzki

st. p. Domnowo.
Ludwigshoff (niem.), folw., pow. pszczyń-

ski, własność miasta Mikułowa.
Ludwigshoffnung (niem.) al. Andrzej, ko-

palnia węgla kamiennego i 08. górnicza nad
rz. Czarną Przemszą, pow. będziński, gm. Gór-
nicza. Ma 11 dm., 255 mk., 42 mr. Własność
hr. Renarda i hrabiny Eulenburg.

Ludwigshorst (niem.), wś., pow. gnieźnień-
ski, ob. Potrzymowo.
Ludwigshorst (niem.), dobra, pow. wałec-

ki. Obszaru ornej roli liczy ha. 330, łąk 13,
torfowiska 4, lasu 10, nieuż. 10, ogółem obsza-
ru ha. 368, bud. 14, dm. 5, katol. 1, ewang.
97. Par. Wałcz, szkoła Wysoki Kamień, pocz-
ta Grostomia. Hodowla bydła rasy holenders.,
koni, owiec, świń angielskiej rasy; znaczna
melkarnia, mleko odstawia się do fabryki sera;
wyprzedaż inwentarza tuczonego. Kś., F.

Ludwigslust (niem.), kol. nad strumieniem
Czarną Strugą, pow. słupecki, gm. Emilien-
heim, par. Zagórów, odl. od Słupcy w: 17; ma
9 dm., 98 mk. W 1827 r. było tu 11 dm.,
88 mk.

Ludwigsiust (niem.), kol., pow. chodzieski,
28 dm., 224 mk.; należy do dom. Szamocina,  
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Ludwigslust (niem.), rycer. dobra, pow.
kartuski, wraz z przynależnemi szlach. dobrami
Bobernice (? Bobernitz), obejmuje obszaru roli
ornej ha. 450, łąk 21, pastw. 10, lasu 40, nie-
użytków 14, wody 31, ogółem obszaru ha.
599.68; dziedzie Karol Robe, owczarnia uszla-
chet., sztuk 1100; łąki są użyźnione sztucznem
nawodnieniem. Por, Częstkowo. 2.) L. Tak r.
1866 przezwane Bagno (ob.), pow. tucholski.
Dlą uzupełnienia nadmieniamy tu, że majątek
ten wraz z przynależnościami obejmuje 184
ha. i to 120 ha. roli orn.i ogr., 8 łąk, 51 lasu,
5 ha. nieuż. R. 1878 było tu 15 budynków,
między tymi 5 mieszkal., 80 mk., 58 ewang.,
27 katol. Gorzelnia. Ks. Fr.
Ludwigsmiihl (niem.), 1.) młyn pod Do-

bremmiastem, pow. lidzbarski. 2.) L., folw.,
pow. reszelski, st. p. Teistimmen. 3.) Ł.,
(ob.) Kurki.
Ludwigsort (niem.), 1.) ob. Zudwichowo.

2.) L., dobra ryc. i st. dr. żel. z Tczewa do
Królewca, pow. świętosiekierski, o 30 kil. od
Królewca.
Ludwigsruh (niem.), ob. Gniewkowo.
Ludwigsthal (niem.), część Wełdzirza, pow

doliński.
Ludwigsthal (niem.) czyli Bąblińskie huby,

osada, pow. obornicki, 3 dm., 12 mk.; należy
do gm, i miasta Obornik.
Ludwigsthal (niem.), 1.) folw. do dóbr

rycer. Harmale, pow. wałecki, bud. 10, dm. 4,
katol. 18, ewang. 65. Par. Nakielno, szkoła
Harmale, poczta Ruszona. 2.) L., inaczej po-
dobno Osty, wś, pow. kościerski, ob. Grzybowo.
3.) L., os. do Swarożyna, pow. starogrodzki.
4.) ., os. r. 1838 założona na gruncie Sam-
pławy, pow. lubawski; bud 41, dm. 18, katol.
102, ewang. 36. Par. i szkoła w Sampławie,
poczta Lubawa, dokąd odl. koło (0.75 mili wy-
nosi. 5.) L., folw., pow. świętosiekierski, st.
p. Ludwigsort. Kś. F.
Ludwigsthal (niem.), 1.) pow. lubliniecki,

ob. Piasek. 2.) IL. al. Neudorf, wś, pow. zielo-
nogórski na Śląsku, par. Milzig. Należy do
niej Lugvorwerk.

Ludwigsthal (niem.), ob. Zudwików.
Ludwigswalde (niem.), 1.) osada do Skur-

giew, pow. grudziąski, w lesistej okolicy, zaj-
muje bud. 15, dm. 14, katol. 68, ewang. 57.
Par. i szkoła Rogoźno, poczta Grardeja. Osadę
L. nowo założył w lesie i podług własnego
imienia nazwał Ludwik Hanisch na obszarze
wsi Skurgwy od r. 1818—1820. Każdy 08a-
dnik otrzymał | mr. roli, od której płacił czyn-
szu rocznego 6 tal., podczas żniw 3 dni szar-
warku odrabiał i dostawił do dworu 5 sztuk
przędzy. Dopiero w r. 1864 osada ta odłączo-
na została od dobra skurgiewskiego za dziedzi-
ca Ulryka Dobberstein i wydana na własność
9-ciu chałupnikom. Każdy z nich, jak od po-
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czątku, posiada 1 mr. roli, zapłacił wkupnego
tal. 6 i także 6 tal. płaci dorocznego czynszu.
Ob. Frólich, Gresch. des Kreises Graudenz, str.
210. 2.) Ł., wś i os. pod Królewcem.
Ludwigswunsch (niem.), wolne sołectwo,

pow. pszczyński, niedaleko Pszczyny; 11 bud.,
5 dm., 99 mk., 392 mr. ziemi. Zwane inaczej
Freigut-Altdorf. Do r. 1841 ulubiona willa
książąt pszczyńskich.

Ludwikiszki, zaść. szlach. nad rz. Wilią,
pow. wileński, 2 okr. adm., o 74 w. od Wilna,
2 dm., 26 mk. katol. (1866).
Ludwików 1.) wieś, pow. grójecki, gmina

Czersk, par. Sobików. Ob. Czapłin.
pow. skierniewicki, gm. Dębowa Góra, par. Że-
lazna. 8.) L., wś, pow. skierniewicki, gm.
Dębowa Góra, par. Skierniewice. Wchodziła
w skład dóbr Dębowa Góra (ob.). 4.) ., por.
Jeziorko. 5.) L., pow. sochaczewski, gm. i
par. Rybno. 6.) L., pow. sochaczewski, gm.
Seroki, par. Pawłowice. 7.) L., pow. gostyń-
ski, gm. i par. Kiernozia. Utworzona na grun-
tach folw. Osiny, ma 7 dm., 55 mk., 162 mr.
8.) L., pow. gostyński, gm. i par. Dobrzyków.
9.) Ł., os., pow. kutnowski, gm. Krośniewice,
par. Nowe; | dm., 12 mk., 62 mr. 10.) Ł,
folw., pow. wieluński, gm. i par. Dzietrzkowi-
ce, odl. od Wielunia w. 21; dm. 1, mk. 15.
11.) Ł., wśi os. karcz., pow. brzeziński, gm.
Gałkówek. WŚ ma 8 dm., 42 mk., 109 mr,
ziemi kol.; os. karez. 1 dm., 5 mk. 77, mr.
12.) Ł., kol. i os. karcz., pow. łódzki, gm. i
par. Bełdów; kol. ma 12 dm., 55 mk., 179 mr.
ziemi; os, | dm., 3 mk., 8 mr. 18.) L., kol.,
pow. piotrkowski, gm. Łękawa, par. Grocholi-
ce, ma 9 dm., 106 mk., 175mr. 14.) ., folw.,
pow. piotrkowski, gm. Parzniewice; 2 dm., 225
mr. 15.) Ł., wś, pow. noworadomski, gm.
Konary, par. Pławno, ma 14 dm, 129 mk.,
175 mr. 16.) £., pow. noworadomski, gm.
Przerąb, par. Bęczkowice. Por. Krosno. 17.) .,
wś włośc,, pow. radomski, gm. i par. Kowale,
od Radomia 7 w. Gruntu 189 mr., 16 dm., 86
mk. Należała do dóbr Kosów (ob.). 18.) L.,
wś włośc., pow. radomski, gm. i par. Radza-
nów, od Radomia 31 w., gruntu 94 mr., 5 dm.,
23 mk. 19.) Ł., wś włośc., pow. radomski,
gm. Błotnica, par. Jankowice, od Radomia 16
w. gruntu 77 mr., 38 dm., 250 mk. Ob. Gu-
łów. 20.) IL., kol., pow. iłżecki, gm, i par.
Lipsko, od Iłży w. 24, gruntu 297 mr., 7 dm.
21.) Ł., wś włośc., pow. opoczyński, gm. Une-
wel, par. Tomaszów, od Opoczna w. 29; gruntu
815 mr., 16 dm., 158 mk. 22.) L., os. młyn.,
pow. opoczyński, gm. i par. Studzianna, od
Opoczna w. 16; 1 mr., 1 dm., 6 mk. 23.) Ł.,
pow. kielecki, gm. i par. Łopuszno. 24.) L.,
pow. włoszczowski, gm. i par. Moskorzów.
25.) L., pow. nowoaleksandryjski, gm. Godów,
par. Chodel. 26.) Ł., os. fabr.i folw., pow.

2.) L.,

 

Lud 473

lubartowski, gm. Spiczyn, par. Kijany, o 14 w.
od Lublina, Jest tu cukrownia założona w do-
brach Kijany, produkcya jej w 1880 r. wyno-
siła 49,275 rub. Rozl. folw. mr. 495: grunta
orne i ogrody mr. 483, nieużytki i place mr.
12, bud. mur. 4, z drzewa 8, płodozmian 10-po-
lowy. Folw. ten w r. 1879 oddzielony od dóbr
Kijany 27.) L., por. Ludwikowo. Br. Ch.
Ludwików, ob. Szłapobierże.
Ludwików, ob. Zudwikówka,
Ludwików 1.) wś i gm., pow. odolanowski,

2 miejsc.: a) L., wś; b) Wnuk, pustkowie; 13
dm., 128 mk., 80 ewang., 98 katol., 59 analf.
Poczta, tel, i st. kol, żel. w Antoninie, 2.) L.,
folw. tamże, 9 dm., 101 mk., należy do dom.i
hrabstwa Przygodzice Wielkich. Por, Kały,
Ludwików, niem. Zudwigsthał, wś na Szlą-

sku austr., pow. bruntalski, 7338 mk,, szkoła
ludowa, słynne huty żelazne.
Ludwikowa góra, wzgórze pod wsią Poże-

gowo, niedaleko Mosiny.
Ludwikówka 1.) wś, pow. mohylowski,

na pograniczu jampolskiego, gm. Serby, nad rz.
Łozową; mk. 410, dm. 84, ziemi włośc. 407,
dwors. 804 dz., par, Czernijowce, Należała do
Lubomirskich, dziś Wojtkiewiczów. Grunta gó-
rzyste, glinkowate. 2.) 2.) Ł., wś nad sta-
wem rz. Wiszni, pow. winnicki, gm. Jóźwin,
par, Winnica, ma 40 dm., grunta równe, lesi-
ste, urodzajne, dobre młyny, staw rybny. Na-
leżała do Apolinarego Grygolewskiego, dziś
do sukcesorów Pirogowa, Por. Wisznia i Sze-
remetówka, 3.) L., wś, pow. uszycki, gm, Os-
łamów, par. Wońkowce, nad rz. Bystrą (Nie-
cyporówką ?), dopływem Kalusa, 62 domy,
306 mk., 377 dzies. ziemi włośc. Należy do
klucza wońkowieckiego, własność Kosielskich,
4.) L., mylnie, ob. Zudwżpoł, 5.) Ł., por. Zu-
dwinówka, Dr. M.
Ludwikówka (po rusku Ziudwykiwka) 1.)

wś w pow. dolińskim, 28 kil. na płd. zach. od
sądu powiat. w Dolinie, 18 kil. na płd. zach.
od urzędu poczt, w Wełdzirzu. Na płn. zach.
leży Mizuń, na płd. wsch. Lolin i Wyszków,
na płd. zach. Ńeneczów. Wzdłuż granicy
płd. wsch. płynie Ilnica, dopływ SŚwicy, od
płd. zach. na płn. wsch., i zabiera od lewego
brzegu kilka potoków, z których najznaczniej-
szy Brzaziniec (al. Brzeziniec), płynący od
płn. zach. na płd. wsch, Wzdłuż granicy płd,
zach. ciągnie się pasmo górskie Roztoka ze
szczytami: Horodyszcze (1377 m.), Tomnatik
Mały (1235) i Tomnatik Wielki (1204 m.).
Na płn. wsch. od tego pasma wznoszą się: Kru-
hła (1345 m.), a na płn. zach. od niej Pusty
horb (1314 m.); na płn. wsch. od tych gór
wznosi się Dauszka werch ze szezytem 1110
m. wys. na praw, brzegu Brzazińca, a na lew.
jego boku Brzaski werch ze szezytem 1183 m.
wys. Na lew. brzegu dolnego biegu Brzazińca
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leżą zabudowania wiejskie. W r. 1880 było
tu 369 mk. w gminie. Par. rzym. i gr.-katol.
w Wełdzirzu, We wsi jest szkoła niezorgani-
zowana i kaplica w r. 1864 poświęcona, w któ-
rej się niekiedy mszę odprawia. We wsi jest
kopalnia rudy żelaznej i tartak parowy o sile
120 koni, o 10 gatrach, 100 piłach zwyczaj-
nych a 7 cyrkularnych. Tartak ten konsumu-
je rocznie 54.870) metr. kub. drzewa jodłowe-
go i świerkowego, a produkuje 36.580 metr.
kub. desek, brusów i deszczułek na skrzynie i
paki. Ciekawe szczegóły o tutejszych stosun-
kach geologicznych podaje Jahrbuch des geo-
log. Reichsanst. t. 29 z r. 1879, str. 220. Ob.
także Wełdzirz. 2.) IL., poszczególne domy i
wzgórze 364 m. wysokie w Porsznej, w pow.
lwowskim. 8.) Ł. al. Zudwików, wś w pow.
rohatyńskim, 18 kil, na płd. od Rohatyna, tuż
na wsch. od sądu powiat. i urzędu pocztowego
w Bursztynie. Na płn. leżą Kuropatniki, na
płn. wsch. Jezierzany, na płd. wsch. Korosto-
wice. Od wsch. na zach. płynie mały potok
i wpada w Bursztynie do Gniłej Lipy. Między
L. a Bursztynem łomy gipsu budulcowego.
Najwyższe wzniesienie w płd. stronie obszaru
wynosi 268 m. W r. 1880 było 627 mk.
w gminie, 28 na obsz. dwor, (przeważnie rzym.-
katol. obrz.). Par. rzym. i gr.-katol. w Bur-
sztynie. Ob. także Bursztyn. 4.) L., grupa
domów i folwark w Psarach, w pow. rohatyń-
skim. 5.) L., wś w pow. tarnopolskim, 20
kil. na płd. od Tarnopola, 7 kil. na zach. od
sądu powiat. i urzędu poczt. w Mikulińcach.
Na płn. leży Nastasów, na płn. wsch., wsch.i
płd. Ładyczyn, na zach, Bohatkowce (w pow.
podhajeckim), Wody z całego obszaru wpa-
dają do Wodawy, dopływu Seretu, za pośre-
dnictwem Świniuchy. Płynie ona najprzód
wzdłuż granicy „płd. od zachodu na wschód,
poczem przerzyna płd. wsch. część obsza-
ru, zwraca się na płn. i tworząc znowu gra-
nicę wsch. na małej przestrzeni, skręca na
wsch. i wchodzi do Ładyczyna. W obrębie
wsi zasila ją od lew. brzegu kilka potoków,
płynących przez cały obszar od zach. na wsch.
Między niemi najznaczniejszy pot. Knur, pły-
nący wzdłuż granicy płn. Od praw. brzegu
wpada do niej w obrębie wsi jeden mały po-
tok, płynący z Ładyczyna od płd. na płn.
Najwyższe wzniesienie w zach. stronie obszaru
wynosi 347 m. Zabudowania wiejskie leżą we
wsch. stronie obszaru na lew. brzegu Świniu-
chy. Własn. więk. ma roli orn. 358, łąki
ogr. 8, pastw. 11; własn. mniej. roli orn. 958,
łąk i ogr. 58, pastw. 29 mr. W r. 1880 było
763 mk. w gminie, 29 na obsz. dwor. (265
obrz. rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Mikulińcach, gr.-katol. w Ła-
dyczynie. We wsi jest szkoła etat. jednokl.
6.) ., folwark koło Piasecznej, na obsz. dwor.  
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Czernica w pow. żydaczowskim. 7.) L., gru-
pa domów na obsz, dwor. Kijowiec w pow. ży-
daczowskim, 8.) L., folw. i karczma na obsz.
dworskim Nowesioło w powiecie żydaczow-
skim, Lu. Dz.
Ludwikowo 1.) kol., pow. nieszawski, gm.

Sędzia, par. Byczyna. 2.) L., pow. nieszaw-
ski, gm. i par. Bytoń. Por. Zitychowo. 3.) L.,
wś, pow. koniński, gm. Rzgów, par. Grabieni-
ce. Leży na zachód od Konina o w. 18, ma
powierzchni 34 mr., 438 mk., grunt żytni zi-
mny; ob. Grabienice. 4.) I.., kol. włośc., pow.
ostrołęcki, gm. Szczawin, par. Goworowo. Ma
217 mk. i 1700 mr. ziemi. Por. Krasne (?). 5.)
L., folw., pow. maryampolski, gm. i par. Bal-
wierzyszki; odl. 32 w. od Maryampola, ma 4
dm., 77 mk., ob. Zwaniszkż. Br, Ch.
Ludwikowo, dwa małe zaścianki we wscho-

dniej stronie powiatu borysowskiego, nieopodal
drogi wiodącej ze wsi Jasnej Góry do Łaty-
licz; jeden zaścianek ma osad 2, drugi 1; okr.
polie, 1, chołopienicki; miejscowość wzgórko-
wata, grunta lekkie. A. Jel,
Ludwikowo, po łotew. Zudwykowa 1.) wś

w pow. dyneburskim, parafi ruszońskiej, nie-
gdyś własność Bielickich. 2.) Ł., wś w pow.
dyneburskim, par. Dagda, własność Siwickie-
go, niegdyś Hylzenów.
Ludwikowo 1.) niem. Zudwigshóhe, folw.,

pow. poznański, 2 dm., 38 mk.; należy do dom.
Wieszonki. 2.) I., kol. i gm., pow. szubiński,
blisko Noteci, 58 dm., 490 mk., 398 ew., 86
katol., 1 chrześcianin innego wyznania, 5 ży-
dów, 129 analf. Poczta w Gromadnie o 4 kil.,
st. kol, żel. i tel. w Osieku o 10 kil. 3.) L.,
kol., pow. średzki, 2 dm., 23 mk.; należy do
gm. iolędrów: Borowo. 4.) Ł., folw., pow.
wągrowiecki, 3 dm., 66 mk.; należy do dom.
Łekno, Odkryto pod wielkiemi kamieniami
grób zawierający małą popielnicę i wiele sko-
rup, pomiędzy niemi nóż krzemieniowy i na-
czynie kamienne z ciemnoniebieskiego, ezarne-
go porfiru. 5.) Ł., ob. Ludwigshof. M. St.
Ludwikowo 1.) niem. Zudwichowo, folw. do

Cepna, pow. chełmiński, przy bitym trakcie
chełmińsko-wąbrzeskim, po nad jeziorem; bud.
liczy 4, dm. 1, katol. 2 (?). Parafia i szkoła
Czyste, poczta M. Czyste. 2.) Ł., ob. Zudwi-
chowo.
Ludwin, wś, pow. lubartowski, gm. Lu-

dwin, par. Łęczna. Posiada urząd gminny,
piękną pasiekę. W 1827 r. było tu 20 dm.,
145 mk. Gmina L. należy do sądu gminnego
okr. IV w Zezulinie, st. poczt. w Łęczny, 0b-
szar gminy wynosi 25314 mr., ludność 4288
(1867 r.). W skład gm. wchodzą: Dratów,
Godziębów folw., Grądy, Kaniawola, Karolin,
Krzceń os., Ludwin, Łysy grąd, Piaseczno,
Rospłucie, Podzamcze, Skarbin, Stasin, Stara-
wieś, Szezecin, Witaniew, Zezulin, Ziółków.
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Ludwin, mylnie, ob. Zudwinka,
Ludwia, część Winniczek, pow. lwowski,
Ludwina, folw., pow. wieluński, gm. Sta-

rzenice, par. Ruda, odl. od Wielunia w. 97/,;
dm. 1, mk, 5. Por. Dzietrzkowice i Ludwinów.
Ludwina, niem. Zudwine, kol., pow. ple-

szewski, 28 dm., 242 mk., 195 ew., 47 katol.,
63 analf. Poczta, tel, i st. kol. żel. w Ple-
szewie.
Ludwinin, ob. Jaszczów.
Ludwinka, mylnie Zudwin, ross. Józefpol

(ob.), mko nad rz. Tekuczą, pow. bałcki, gm.
Józefpol, par. i okr. polic, Hołowaniewskie, ma
104 dm., cerkiew i zarząd gminy, do której
należą: L., Berezowa bałka, Buźnikowata, Do-
rożynka, Katerynka, Korytna, Kuca bałka,
Oleszki. Owsianiki, Suchy Taszłyk i Wileza
bałka. Grunta równe, bezleśne,
hr. Zofii Potockiej. X. M. O.
Ludwinów 1.) wś, pow. warszawski, gm.

Falenty, par. Służew. Ma szkołę pocz. 1-kl.
ogólną. 2.) Ł., pow. radzymiński, gm. Mało-
pole, par. Dąbrówka, Por. Czarnów. 8.) L.,
wś włośc,, pow. nowomiński, gm. i par. Jaku-
bów; utworzona w latach 1839-—1853 z części
dóbr Łaziska, na polach po byłej osadzie Grę-
sianka. 4.) L. al. Zudwina, folw., pow. wie-
luński, gm. Starzenice, par. Ruda, odl. od
Wielunia w. 9,, dm. 1, mk. 10." Należy do
dóbr Kraszkowice. 5.) ., folw., pow. będziń-
ski, gm. i par. Niegowa, 2 dm., 39 mk., 586
mr, (300 mr. ornej). 6.) ., folw., pow. no-
woradomski, gm. i par. Koniecpol, 8 dm., 31
mk., 193 mr.; należy do dóbr Koniecpol (ob.).
T.) L., folw., pow. noworadomski, gm. Radzie-
chowice, par. Jedlno, 2 dm., 300 mr. ziemi. 8.)
L., wś włośc., pow. radomski, gm. i par, Je-
dlińsk, od Radomia 18 w. Gruntu 152 mr.,
5dm., 49 mk. 9.) Ł., wś włośc., pow. opo-
czyński, gm. Kuniczki, par. Sławno, od Opocz-
na 10 w. Gruntu 220 mr., 10 dm., 106 mk.
10.) £Ł., wśi folw., pow. konecki, gm. i par.
Gowarczów, od Końskich 6 w. Ziemi dwors.
1770 mr. i 49 mr. włośc., 1l dm., 91 mk.; ob.
Gowarczów. 11.) L., pow. jędrzejowski, gm.
Wodzisław, par. Krzcięcice. 12.) L., wś, pow.
jędrzejowski, gm. Małagoszcz, par. Kozłów.
Należała do dóbr Kozłów (ob.). 18.) Ł., pow.
Jedrzejowski, gm. Raków, par. Jędrzejów (ob.).
14.) Ł., folw. i wś, pow. stopnicki, gm. Pa-
włów, par. Świniary; odl. 4 w. od Solca, 10
w. od Stopnicy, od rz. Wisły w. 2. Rozległość
tolw. mr, 138: grunta orne i ogr. mr. 111, łąk
mr. 8, pastw, mr. 3, nieuż, i place mr. 11, bud.
mur, |, z drzewa 4. Folw. ten w r. 1868 od-
dzielony od dóbr Zielonki. WŚ L. os. 19,
z grun. mr. 158. 15.) L., pow. pińczowski,
5m. Złota, par. Jurków (ob.). 16.) £., pow.
miechowski, gm. Tcezyca, par. Uniejów. Ob.
Charsznica. 17.) L., pow. włoszczowski, gm.
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Radków, par. Bebelno, 18.) L., wś, pow. lu-
belski, gm. Chodel, par. Urzędów. 19.) L., wś
i folw., pow. chełmski, gm. Cyców, par. Olcho-
wiec. Folw. L. rozległy mr. 214: gruntą orne
i ogr. mr. 141, łąk mr. 85, lasu mr. 17, zarośli
mr, 15, nieuż, i place mr. 5, bud. z drzewa 8.
Folw. ten w r. 18/7 oddzielony od dóbr Sy-
czyn. 20.) L., wś, pow. chełmski, gm. i par.
Świerze. Ż1.) L., kol., pow. nowoaleksandryj-
ski, gm. Karczmiska; dm. 4, mk. 19; utworzona
na gruntach dworskich wsi Niezabitów. 22.)
L., os. folw., pow. lubartowski, gm. i par. Cze-
mierniki. Tartak parowy przerabiający za
7000 rocznie. 28.) Ł. al. Elizin, folw., pow.
lubartowski, gm. Niemce, par. Dys. Rozl. wy-
nosi mr. 240: grunta orne iogr. mr. 226, pastw.
mr. 13, nieuż. i place mr. 1, bud. mur. 1,zdrze-
wa 4; płodozmian 8-polowy, pokłady kamienia
wapiennego i budulcowego. Folw. ten w r.
1882 oddzielony od dóbr Baszki. 24.) Ł., wś,
pow. łukowski, gm. Mysłów, par. Wilczyska.
Ma 10 dm., 61 mk., 93 mr. ziemi. Ob. Jago-
dne. 25.) ., folw., pow. sokołowski, gm. i
par, Jabłonna; 2 dm., 8mk., 396 mr. ziemi.
26.) Ł., folw., pow. sokołowski, gm. i par.
Sterdyń; 1 dm. 7 mk. 27.) Ł., wsi folw.,
pow. węgrowski, gm. i par. Starawies; wś 12
dm., 120 mk., 122 mr. ziemi; folw. należy do
dóbr Starawieś. 26.) .., os., pow. węgrow-
ski, gm. Grębków; I dm., 6 mk. 29.) I., osa-
da miejska, przedtem mko, nad rz. Szeszupą,
pow. kalwaryjski, gm. i par. Ludwinów; odl.
12 w. od Kalwaryi, 52 w. od Suwałk, leży na
wzgórzu panującem nad doliną Szeszupy, do
której wpada tu Sudoń. Posiada kościół par.
drewniany, sąd gminny okr. II, urząd gminny,
szkołę początkową ewangelicką. W 1827 r.
było tu 125 dm, i 1188 mk.; w 1860 r. 115
dm. i 1619 mk. (1159 żyd.); obecnie ma 159
dm.i 1942 mk. L. założony został na grun-
tach osady Trąby Puńskie, należącej do sstwa
puńskiego, przez Ludwika Pocieja kaszt. wi-
leńskiego, hetm. w.lit, istar. puńskiego,w 1719
r.za przywilejem Augusta II. Leżąc przy
głównym ówczesnym trakcie litewskim stał
się handlową osadą, zaludnioną przeważnie

przez żydów. Kościół tutejszy założony z drze-
wa w 1715 r. przez Ludwika Pocieja popadł
w ruinę. Par. L. dek, kalwaryjski: 4635 dusz.
Gmina L. należy do sądu gm. okr. II w miej-
scu, ma 5690 mk., rozl. 13971 mr., st. poczt.
Kalwarya o 12 w. W skład gm. wchodzą:
Anielin, Aużkity, Balejki, Barasznie, Biało-
krynica, Borsuki, Buchta, Buryszki, Cegielnia,
Dalginie, Hermaniszki, Karolinka, Kiewinie,
Kirklewo, Kułaki, Kumielany, Lucyanów, Lu-
dwinów, Nowina, Osztrule, Podbiałokryniea,
Podbuchta, Poddębina, Podlenarty, Podmły-
narskie, Podpiotrowszczyzna, Podpożelstwo,
Podprodobole, Posudonie, Pożelstwo, Pożerele,
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Rejdoryszki, Rudwaliszki, Stabuliszki, Staro-
budziszki, Szyłowate, Taraszyszki, Trabiszki,
Turgołówka - Kalwaryjska, Turgołówka- Lu-
dwinowska, Udrupie, Ungaryn, Zacharowszczy-
zna, Zwiniszki, Zajdogło i Zelstwo. Dobra
rządowe ekonomia L. lit, A., podług wiado-
mości z r. 1855 rozległe mr. 25116, składały
się z następujących realności: lasy leśnictwa
Buchta z osadami: Aucławka, Kiejdobole, Nar-
ty albo Mosto, Dodpale, Podpidziszki, Podsie-
mnice albo Posiemnicze, Podzelstwo, obejmują-
'ce rozległości mr. 14058. Jeziora mr. 860.
Wś Posudonie mr. 444; wś Stabuliszki mr.
245; wś Szyławaty mr. 832; wś Turgoławka
mr. 562; wś Grulbiniszki mr. 1580; wś Krzywa
mr. 728; wś Danieliszki mr. 178; wś Dwiera-
tynie mr. 70; wś Giwiszki mr. 5387; wś Ponau-
supie mr. 668; wś Pożarele mr. 415; wś Wi-
śnioławka mr. 97; wś Qzarna Krynica mr, 133;
wś Qzerwona Krynica mr, 47; wś Malina mr.
175; wś Podkierklewo mr. 51; wś Torupie mr.
106; wś Wozniczki mr. 172; wś Amalwiszki
mr. 7550; wś Dauksze mr. 2000; wś Widgie-
rele mr. 283; wś Podawinie mr. 1783; wś Pu-
tryszki mr. 1016; wś Warnupiany mr. 1396;
wś Taraszyszki mr. 817. Osady: Dorgucie
al. Dylginie mr. 1384; Kirklewo mr. 232; Ko-
mieciszki mr. 119; Karcieliszki al. Warnalisz-
ki mr. 162; Baraginie mr. 104; Bagdaliszki al.
Rejdaryszki mr. 75; Samowszczyzna mr. 105;
Wysoka Buchta mr. 87; wsie: Moskiewska gó-
ra, Podskordupiany, Podwarty, Podpoziełstwo,
Szyłosady, Skordupiany, Warty. Dobra ma-
jorat Ludwinów lit. B., nadane na prawach
majoratu w r. 1885 b. Namiestnikowi Króle-
stwa Polskiego Teodorowi hr. Bergowi, podług
wiadomości z r. 1855 składają się z folwarku
Ludwinów mr. 428; folw. Nowina mr. 348;
grunta Baryszki mr. 280; folw. Buchta Wiel-
ka mr. 881, lasy mr. 1766, razem mr. 3648;
oraz wsie: Zelstwo osad 21, z grun. mr. 542;
wś Pożelstwo os. 17, z grun. mr. 368; wś Ba-
lejki os. 4, z grun. mr. 194; osada Podmłynar-
ska 1, z grun. mr. 48; wś Ostrule os. 9, zgrun.
mr. 264; wś Kułaki os. 38, z grun. mr. 979;
wś Nowina os. 22, z grun. mr. 603; wś Zwie-
niszki os. 2, z grun. mr. 87; wś Strozdy os. 30,

 Zgrun. mr. 808; wś Biała Krynica os. 11,
z grun. mr. 273; wś Hermaniszki os, 20, z grun.
mr. 282; wś Kiwinie os. 2, z grun. mr. 148;
osada Stare Rudziszki z grun. mr. 20; os. Dal-
ginie z grun. mr. 20; os. Prodobole z grun.
mr. 65; 0s. Zacharowszczyzna z grun. mr. 46;
os. Stare Budziszki z grun. mr. 77; os. Pod-
turupie z grun. mr. 65; os. Zajdegło os. 2,
z grun. mr. 59; os. Dalginie os. 3, z grun. mr.
80; wś Trabiszki os. 13, z grun. mr. 361;
os. Rudwaliszki z grun. mr. 65; os. Podle-
narty z grun. mr. 47; os. Poddębina z grun.
mr. 21. Br. Ch.  
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Ludwinów 1.) folw. pryw., pow. wilejski,
o 61 w. od m, Wilejki, 2 okr. adm., 1 dm., 3
mk. prawosł. 2.) IL., dobra, pow. oszmiański,
3 okr. adm., o 28 w. od Oszmiany, par. Dzie-
wieniszki, własność Umiastowskich. Rozległe
lasy. R. 1866 folw. miał 15 mk. 3.) L., wś,
pow. oszmiański, 2 okr. adm., 32 w. od Oszmia-
ny, 6 dm., 72 mk., z tego 55 prawosł., 14 kat.,
3 żyd. (1866). 4.) Ł., folw. szlach. tamże, 2
dm., 14 mk., z tego 3 prawosł., 11 kat. (1866).
5.) Ł., folw., pow. dzisieński, o 58 w. od Dzi-
sny, o 7 od Głębokiego, I okr. adm., 200 mr.
obszaru. (Gleba dobra, żytnia. R. 1866 miał
15 mk.
Ludwinów 1.) folw. w pow. ihumeńskim,

nad rzeką Słouść, prawym dopływem Wołmy,
w okr. polie, smiłowickim, opodal traktu pocz-
towego, wiodącego z Mińska do Ihumenia iBo-
brujska, z prawej strony, o w. 8 od mka Smi-
łowicz, parafii katolickiej koroliszczewickiej,
dziedzictwo Kotowiczów; obecny dziedzic, uczo-
ny i powszechnie szanowany obywatel Wiktor
Kotowiez, zgromadził tu ciekawy księgozbiór
przeważnie treści historyczno-filozoficznej. Ob-
szar przeszło 74() mr., w glebie dobrej, miej-
scowość płaska, lasu i łąk dostatek, słowem
wszelkie warunki dla gospodarstwa. 2.) L.,
nie wielki folw. w pow. mińskim, w okr. police.
kojdanowskim, w miejscowości górzystej; w po-
bliżu jest znaczna góra, mająca przeszło 156
sążni wysokości nad powierzchnią morza. 3.)
L., folw., pow. borysowski, ob. Janów. 4.) IL.,
folw. w pow. rzeczyckim, w okolicy wsi Jol-
czy, w okr. polic. brahińskim. Al. Jel.
Ludwinów, wś, pow. kobryński. Była tu

kaplica b. parafii katol. w Braszewiczach.
Ludwinów, wś, pow. owrucki, z kaplicą

katolicką parafii Owrucz.
Ludwinów, ob. Birże Inflanckie, Półjanów i

Ludwinowo.
Ludwinów 1.) wś w pow. wielickim, na

prawym brzegu Wisły, naprzeciw zamku kra-
kowskiego; od Podgórza (ob.) oddziela tę wio-
skę zazwyczaj tylko sącząca się Wilga, z Kra-
kowem zaś łączy przewóz promami pod Wawe-
lem. Tudwinów jest celem bliższych przecha-
dzek Krakowian, dla tego znajduje się tutaj
restauracya i kilka ładnych nad Wisłą zbudo-
wanych dworków, wreszcie w porze letniej ła”
zienki na Wiśle. Dawniej była ta wieś dalej
ku wschodowi posunięta. W r. 1785 powsta-
ło z części tej wsi i kilku domów nad Wisłą
zwanych Podgórzem miasto Podgórze. (esarz
Józef II nadał miastu wolność handlu i na-
zwał je Josefstadtem, alć to nazwisko ustąpiło
dawniejszemu. Teraz należy L. do par. rzym.=
katol., urzędu poczt., sądu powiat. i notarya”
tu w Podgórzu, liczy 316 mk.; pos. więk. ma
obszaru 69, a mniejsza 39 mr. roli. Kuropar
tnicki nazywą mylnie L. miastem i powiada,
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że tam pobudowali domy sujets mixtes, t.j. pod-
dani Austryi i rzpltej polskiej, którzy, obowią-
zani pół roku mieszkać w Austryi, tutaj prze-
bywali. 2.) L., folw, do Chwałowice w pow.
tarnobrzeskim, leży w pobliżu granicy Króle-
stwa Polskiego, otoczony ze wszystkich stron
lasami, na wschód od tej wsi. 3.) IL., obszar
dworski i folw. w obr. gminy Roguźno, pow.
jaworowski. Ob. Zratna. Mac.

Ludwinowicze, wś, pow. piński, gm. Bro-
dnica, 2 okr. polic.. mk. 18, ziemi 256 dz.;
własność Maciejowskiego. Kś. M.
Ludwinówka, folw., pow. zamojski, gm.i

par. Zamość; odl. 3 w. od Zamościa, ma 2 dm.,
183 mr, ziemi pszennej. Tiro,
Ludwinówka, wś w płn.-wsch. zakącie

pow. owruckiego,
Ludwinówka 1.) wś, pow. jampolski, gm.

Tomaszpol, 58 dm. Należy do klucza tomasz-
„ polskiego, dawniej Czetwertyńskich, dziś Doł-
horukiego. 2.) Ł., karczma, pow. lityński,
par. Chmielnik, przy trakcie pocztowym z
Chmielnika do Ułanowa. Dr. M.
Ludwinówka 1.) wś, pow. radomyski, na

praw. brzegu Uszy, o 6 w. powyżej Chabnego,
nad strugą Ragówką. 2.) Ł.al. Stanisławka,
wś, pow. wasylkowski, o 4 w. od Perehonów-
ki, o 5 od Deremeznej, r. 1826 przez Proskurę
założona, ma 237 mk., należy do Piotrowskich.
3.) L., wś, pow. kijowski, par. prawosł, Za-
bujanje, blisko Majdanówki, ma 60 mk.
Ludwinówka, leśniczówka na obszarze

dworskim Łahodów, pow. przemyślański.
, Ludwinowo, 1.) pow. włocławski, gm.
Smiłowice, par. Kruszyn. Por. Dębice. 2.) l. i
L.-dębskie, pow. pułtuski, gm. i par. Zegrze.
Por. Dębe. 3.) Ł., os. nad rz. Działdówką,
pow. sierpecki, gm. Stawiszyn, par. Radza-
nów, odl. o 27 w. od Sierpca, ma 1 dm., 6 mk.,
8 mr. gruntu. 4.) Ł., folw., pow. ciechanow-

ski, gm. Opinogóra, par. Ciechanów, odl. o 6
W. od Ciechanowa, ma 1 dm., 12 mk., 91 mr.
gruntu, 4 nieuż. 5.) L., wś włośc., pow. mław-
ski, gm, Turza, par. Lipowiec, odl. 09 w. od

awy, ma 2 dm., 19 mk., 8 mr. gruntu.
Ludwinowo 1.) folw. szlach., pow. wileń-

ski, 6 okr. adm., o 6 w.od Wilna, 1 dm.9
mk, katol. 2.) IL., wś szlach,, nad rz. Waką,
Pow. trocki, | okr. adm., gm. Międzyrzecz, 15
w. od Trok, 21 dm., 161 mk. katol. 8.) L.,
zaść. szlach., pow. trocki, 3 okr. adm., 49 w.
9d 'Trok, | dm., 5 mk. kat. 4.) Ł., folw. pryw.
nad rz, Święcicą, pow. lidzki, 2 okr. adm., o 59
w.od Lidy, 1 dm. 2mk. 5.) Ł., folw. nad
tz, Dziśnienką, pow. dziśnieński, 3 okr. adm.,
m. Stefanpol, o 23 w. od Dzisny, 1 dm., 18
mk. (1866).
audwinowoe 1.) folw. w pow. borysow-

skim, własność Rusieckich, ma obszaru prze-
szło 964 mr. 2.) L., ob. Zudwinów.  
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Łudwinowo, wś, pow. siebieski, należała
do Makowieckich; r. 1867, jako podlegająca
obowiązkowej sprzedaży, nabyta przez Staube.
Ma 366 dzies. ziemi dwors. M. K.
Ludwinowo, majętność ziemska, pow. lu-

cyński, par. Birże inflanckie (ob.), o 9%, w. od
kościoła birżańskiego odległa, ma około 1600
dzies. gruntu, własność spadkobierców Augu-
sta Benisławskiego.
Ludwinowo 1.) folw., pow. krotoszyński,

ob. Zudwigshof, 2.) IL., wś, pow. wrzesiński,
33 dm., 350 mk., 42 ew., 308 katol., 75 analf.
Poczta, tel. i st. kol. żel. w Zerkowie. 3.) IL.,
wś, pow. krobski, 46 dm., 252 mk., wszyscy
kat., 86 analf. Poczta i tel. w Krobi, st. kol.
żel. najbliższa w Bojanowie.
Ludwinpole, wś w pow. rzeczyckim, w gmi-

nie chojnickiej, przy drogach wiodących z Ru-
dnej i Dworzyszcza do Chojnik, ma osad 20.

Ludwipol, wś, pow. maryampolski, gm.
Gudele, par. Wejwery; odl. 35 w. od Maryam-
pola, ma 2 dm., 30 mk. .

Ludwipol, mko, pow. rówieński, przy trak-
cie z Korea do Pińska, 25 w. od Korca, 62 od
Równego, Zwiahla, Sławuty i Ostroga. Na
lewem brzegu rzeki Śluczy. Dm. 145, bóżnie
żydowskich 4, z tych dwie murowane z ka-
mienia, sklepów żydowskich 10, dworskich
w ratuszu 12, rzeźnie, browar, młyny; kapli-
ca katolicka, filia parafii Niewirków. Ludność
przeważnie żydowska, 850 mk., jarmarków 3,
targi co święta i niedzielę. Do klucza ludwi-

polskiego należą wsie: Siedliszcze Wielkie,
z pięknym domem i dziedzińcem czyli ogro-
dem angielskim; folw. Gliniszcze z gorzelnią i
wś Adamka. Za rzeką wsie: Wilia, od której
oddalona o wiorst kilka przystań zwana Biało-
brzegi, gdzie kupcy drzewni składają tratwy,
aby po ustąpieniu lodów wpłynąć w koryto
rzeki, Koło Wilii znajdują się stare ementa-
rzyska z kamiennemi nagrobkami. Porów,
Hubków,
Ludwipol, inaczej //erszanówka, Hirszanów-

ka, wś, pow. kamieniecki, nad rz, Hmotryczem,
gm. Kupin, par. Gródek, 82 dm., 464 mk., 488
dzies. ziemi dwors.: duży młyn. Należała do
Mniszchów, Gejzmarów, obecnie Kołbasina.
Ludwipol al. Za bołotom, folw. na obszarze

dwors. Horodnica, pow. husiatyński,
Ludwipole, folw., ob, Górka-duchowna.
Ludwy (?), por. Gietkr.
Ludwyampoils, ob. Zudwiampol.
Ludwykowa, ob. Zudwikowo.
Ludwynawa, ob. Półjanów.
Ludy al. Wiłajcie, folw., pow. szawelski,

par. szawkiańska, 6 włók ziemi, własność Ru-
dolfa Jazdowskiego. J. Godl.

Ludyhorecza, także Zudihorecze, wś, pow.
czerniowiecki, na prawym brzegu Prutu, na
południowy wschód od Czerniowiec, od północy
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i zachodu graniczy z obszarem Czerniowiec, od
południa z Czahorem i Ostrycą, a od wschodu
z Mahalą. Wschodnią granicę tworzy Prut.
Mk. 507 (r. 1880). Sąd powiatowy i urząd
pocztowy w Czerniowcach. Br. G.
Ludyhumora al. Zudihomora, wś, pow. su-

czawski, nad pot. Sołońcem, na zachód Sucza-
wy, graniczy od północy z Komanestie, od
wsch. z Balaczaną a od zachodu z Pertestie
Dolne. Południowy obszar zajmują lasy z gó-
rą Muńczelem (Muńczoł), 491 m. npm. się
wznoszącą. Sąd powiat. w Suczawie, st. p.
w Kaczyce. Mk. 520 (1880 r.). Br. G.

Ludynia, wś, pow. jędrzejowski, gm. Ma-
łagoszcz, par. Kozłów (Łaski, Lib. ben. I, 548,
607). Leży przy trakcie pocztowym z Chęcin
do Włoszezowy. Ma gorzelnię i cegielnię.
W 1827 r. 27 dm., 201 mk. Dobra IL. skła-
dają się z folwarków i wsi L. i Czostków, atty-
nencyi Zagórnica. Rozległość wynosi mr.
2052: folw. L, z attynencyą Zagórnica grunta
orneiogr. mr, 720, łąk mr. 58, pastw. mr.
136, wody mr. 2, lasu mr. 1291, zarośli mr.
39, nieuż. i place mr, 68, razem mr. 2346, bud.
mur. 4, z drzewa 22; płodozmian 8—10 i 12-po-
lowy, gorzelnia; folw. Czostków rozległości
ogólnej mr. 306 w r. 1882 oddzielony został,
Wś L. osad 49, z grun. mr. 263; wś Czostków
os. 56, z grun, mr. 326.
Ludynów, młyn w Pójle, pow, kałuski,
Ludzborz, ob. Zddzbark,
Ludzianka, ob. Zddzianka. :
Ludzieniewicze, dwie duże wsi, dobra iza-

ścianek w jednej okolicy w pow. mozyrskim,
w gminie żytkowiekiej, w okr. police. lenińskim
na odludnem polesiu położone. Obie wsi mają
cerkiew parafialną, osad 10], zaścianek ma 1
osadę, dobra od r. 18/6 własność rodziny ro-
syjskiej Uwarowych, mają obszaru 31245 mr,,
w glebie piaszczystej, Al. Jel.

Ludzimie, folw. pryw., pow. wilejski, o 40
w, od m. Wilejki, 2 okr. adm., I dm., 13 mk.
(1866).

Ludzimierz, ob. Zudźmżrz,
Ludzin, folw., pow. piotrkowski,

czów; | dm., 8 mk,, 50 mr,
Ludzinowicze, wś w pow. pińskim, w gm.

dubojskiej, nad rzeką Niesłuchą, nieopodal go-
ścińca pocztowego pińsko-łuekiego, ma osad 5;
miejscowość poleska, grunta lekkie, łąk ob-
fitość, Al. Jel,

Ludziny, mały zaścianek w północno-za-
chodniej stronie pow. słuckiego, ku granicy
pow. ihumeńskiego, w okr. polie, kopylskim,
w parafii katolickiej kopylskiej, ma osadę 1;
miejscowość niebezleśna, gleba dobra.

Ludziska, Zudzisko, niem. Zudzisk 1.) wś,
pow. inowrocławski, 12 dm., 136 mk,, I ew.,
135 katol., 51 analf. Kościół katol, paraf, de-
kan. żnińskiego (Łaski, Lib, ben. I, 198).

gm, Klesz-
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Poczta i tel. w Markowicach o 4 kil., st, kol.
żel. w Jankowie o 5 kil., w Inowrocławiu o 9
kil. 2.) L., dom., 2750 mr. rozl., 12 dm., 206
mk., 13 ew., 184 katol., 9 żyd., 95 analf, Wła-
sność Dąbskiego. W XV w.dziedzice tej wsi
mieli prawo prezentowania plebanów do parafii
św. Wawrzyńca w Gnieźnie,
Łudźmirz, także Zudźmierz, wś w pow. no-

wotarskim, na lewym brzegu Czarnego Dunaj-
ca, przy ujściu Lepietnicy do tegoż Dunajca,
na zachód od Nowegotargu; graniczy od pół-
nocy z Laskiem, od wsch. z Nowym targiem i
Zaskalem, od południa z Maruszyną a od zach.
z Rogoźnikiem i Krauszowem. (Czarny Duna-
jec, przerzynający obszar L. od wschodu na
zachód na przestrzeni niemal 3 kil., dzieli ob-

szar L. na dwie połowy, północną i południo-
wą. Północny obszar zrasza rzeka Lepietnica,
południowy zaś potoki Rogoźnik Wielki i R.-
Mały czyli Skrzypny potok. Wzniesienie
plebanii 583.8 m. i 590.6 m. (Zejszner), 602 m.
(szt, gen.), W północnej części obszaru Li. roz-
pościera się „,Bór na równi,” którego północny
kraniec 626 m., południowy 614 m. npm. się
wznosi; tuż przy tym borze, po wschodniej je-
go stronie, legły torfowiska, które daleko
znaczniejsze są w części południowej, pomiędzy
Dunajcem Qzarnym a gościńcem czarnoduna-
jeckim. Po południowej stronie pot. Rogoźni-
ka Wielkiego leży Pasieczny las. Obszar
większej posiadłości obejmuje roli ornej 176,
łąk i ogr. 22, pastw. 20, lasu 158; mniejszej
zaś posiadłości roli ornej 588, łąk i ogr. 85,
pastw. 459, lasu 36 mr. austr, W r. 1777 by-
ło dm, 57, mk. 262; 1799 r. dm, 70, mk. 354;
r. 1824 dm. 75, mk. 430; r. 1870 dm, 96, mk.
636. (męż. 307, kob. 329); r. 1880 mk. 688.
Jest tu kościół nowy, z kamienia wystawiony;
pod wezw. Narodzenia N, P, Maryi, którego
budowę ukończono r. 1877; jeszcze nie po-
święcany. Oprócz tego istnieje tu starożytny
kosciół modrzewiowy, nad samym brzegiem
Dunajca położony, erygowany r. 1234. W tym-
że bowiem roku Wisław, biskup krakowski,
pozwolił "Teodorowi Cedronowi, wojewodzie
krakowskiemu, postawić kościół: „,construendi
ecclesiam in honorem sancte Marie in territorio
ipsius, quod wlgariter Ludemer nuncupatur,
tradidi potestatem, decimas de toto nemore et
de omnibus syluis, que nunc et in posterum
extirpari poterunt, eidem ecelesie liberaliter
eonferendo' (Piekosiński, Kod. dypl. Małopol-
ski, 22. Bardosy, Suppl. anal. Scep. II. Fejćr,
Cod. dipl. Hung, LII, 416). Tegoż roku tenże
Teodor (edron fundował obok tego kościoła
klasztor dla cystersów, z Włoch i Jędrzejowa
sprowadzonych. R. 1245 atoli przeniósł fun-
dator zakonników do Szczyrzyca, ponieważ
w L. od napadów rozbójników nie byli bez-
pieczni, Do r. 1796 było tu jeszcze stare
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o piętrże, drewniane zabudowanie z tegoż kla-
sztoru. Lecz w tymże roku zgorzało. Zdaniem
Łepkowskiego i Jerzmanowskiego (r. 1849)
można rozpoznać fundamenta, które wskazu-
ją szczupłą budowę klasztoru. Szkoła pa-
rafialna, do dziś dnia tu istniejąca, pocho-
dzi z XV wieku. W inwentarzu z r. 1608
(kopia ex Libro benef.) wyzuaczone i ograni-
czone jest pole, jako dochód „,Rectoris Scho-
lae*. Co się tyczy dawnego kościoła, to pełno
w nim pamiątek starożytnych. Sciany jego
zdobiły piękne alfresca, z których barwy dziś
obleciały, Ołtarze pięknemi rzeźbami pokryte.
Przenośne ołtarze „Marya” i ,,ś. Mikołaj”, pię-
_knie w sposobie bizanckim malowane, zasługują
na uwagę. Godny też wspomnienia niewielki
przenośny ołtarz na desce malowany „Chrystus
na krzyżu; obok klęczą mieszczanin i mieszcz-

ka nowotarscy*, W wielkim ołtarzu pokazują
słynną cudami Maryą. Jest to posąg nieszcze-
gólnej roboty, do którego lud okoliczny wiel-
kie ma nabożeństwo. Grodniejszy uwagi posąg
Maryi, dawniej w wielkim ołtarzu będący, dziś
po prawej stronie chóru w kościele postawio-
ny. Dzwon jeden ma napis: „Anno Domini
millesimo quingentesimo sexto* (1506). Drugi
nosi napis: „Fudit Johan. Georg. Knobloch Ne-

nis Onim-
phi Tobiaszky, parochi Ludzimirensis, ordinis
cistercensis''. Według Łepkowskiego i Jerz-
manowskiego (Podróż po Galicyi, 1849 r.)
nad wszystko uwagi godną jest sygnaturka,
na której napis: „Jesus Marya Jozeph 1229*,
Według tego sygnaturka ta na pięć lat przed
erekcyą kościoła miała być laną. Napis ten
powyżsi badacze zupełnie mylnie odczytali.

le zawiera on w sobie żadnej daty i opiewa:
»[Jesus Oristus Maria Mater ejus + Nadmie-
nić winienem, że czwarty wyraz przedstawia
niezgrabne skrócenie „,mat elus*, Widać, że
udwisarz nie znał skróceń dyplomatycznych;
wyłatał więc skrócenie, jak mu się zdawało.

czwartym tym wyrazie upatrzyli powyżsi
badacze datę lania tego dzwonka, t. j. r. 1229,
%0 sprzeciwia się znowu dacie erygowania ko-
scioła, Cystersi szczyrzyccy do niedawna, bo
a r. 1824, posiadali kościół i probostwo L.
„bytności ich świadczy alfresco po za wiel-
m ołtarzem, z podpisem, erekcyą opowiada-

Jacym, W malowidle tem, zeszłego zaledwie
wieku sięgającem, wystawiony jest "Teodor

edro w chwili nadania cystersom opactwa.
BŁ parafii ludźmirskiej należą wsi: Krauszów,
9, „80pole i Rogoźnik, liczy razem rzym.-katol.
615 żyd. 14, z czego na samą L. przypada

krążą 37% FZYM.-katol, (o do nazwy wsi L.,
agi podanie ludowe. W czasie napadu Ta-
Ai: Polacy spotkali się z nimi na polach
A m 1 zostali na głowę pobici. Tatarzy

Wycięstwie ucięli każdemu trupowi po je- 
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dnem uchu i temi uszami napełnili dziesięć wo-
rów. Owoż w miejscu gdzie obrzynano uszy,
stanął Krauszów, a Ludźmirz tam, gdzie je od-
mierzano worami (Goszczyński, Dziennik Po-
dróży do Tatrów, str. 101; Baliński i Lipiński,
Star. Polska, t. II, 229). Ob. Krauszów. Trady-
cyjnego tego wywodu nazwy L. nie usprawie-
dliwiają dzieje. Dyplom erekcyjny kościoła
w L. zr. 1234 podaje nazwę „„Ludemer*, dy-
plom z 11 maja 1235 r., w którym Mikołaj
kustosz i Herman, kanonik katedry krak., po-
świadczają, że Teedor Cedron wieś Groduszę
dzisiejszy przysiołek Gruszowa, i część wsi
Gruszowca darował zakonowi cystersów w L.,
powiada najwyraźniej: „celaustro, quod noca-
tur Ludzimierz*, a dyplom w r. 1238 nadany
w Jędrzejowie ma „,Ludemir'. "Tatarzy zaś
mogli tu najwcześniej pojawić się r. 1241; czy
atoli Tatarzy tu byli, wątpić należy. Br. G.

Liibbe (niem.), jez., przez które przepływa
Drawa, po wyjściu z jeziora Drahimskiego.
Por. Drawa. :
Luebben (niem.), ob. Zubźn.
Luebbeuau (niem.), ob. Zuómjow i Lubń,
Luebchen (niem.), wś, pow. górski na Slą-

sku, par. Gross-Osten.
Lueben (niem.), ob. Zubno, Lubin, Bukowa,
Lueben (niem.) al. Bukowiec, lewy dopływ

Odry, płynie pod miastem tegoż nazwiska,
Lueberose (niem.), ob. Zuboraz.
Luebkau (niem.), ob. Zubkowo,
Luebzen (niem.), ob. Zubczyn.
Lueckerwitz (niem.) al. Zickerwitz, 1346

r. Locarsowicze, wś, pow. trzebnieki, parafia
Schawolne.

Luedtkenfuerst (niem.), wś i dobra, pow.
świętosiekierski, st. p. Eisenberg.
Luemir (dok.), Zockmer, Lokman, Lockman,

nazywało się Charzykowskie jezioro, czyli, jak
dziś mówią, Karzyki (Charzyki, Charzykowy),
w pow. chojnickim. Za pomorskich książąt
także gród istniał w lesistych tych i z natury
obronnych okolicach. R. 1826 jezioro Luemir
stanewiło granicę między Sępolnem i Kona-
rzynem, w tem miejscu gdzie rz. Brda do jez.
tego wpadała. R. 1374 Winryk von Kniprode,
mistrz w. krzyżacki, pozwała w borach po nad
jez. Loekmer brać drzewo do potrzeby Mikoła-
jowi Korczpan ze wsi Chojniezki, Por. Charzy-
kowskie jezioro, 4
Lueppnow (niem,), ob. Zepno,
Luessen (niem.), r, 1383 Zussen, wś, pow.

strzygłowski na Sląsku, ma kościół katol, fil.
par. Strzygłów.

Luethin (dok.), ob. Zeuthen,
Luetjenkrug (niem.), leśnictwo, pow. mię-

dzychodzki, ob. Karczemka,
Luetzen (niem.), ob. Zużyn (Lueyn).
Lug, ob. Zukh,
Lug (niem,), ob, Sagarlug,



480 Lug

Lug (dok.), ob. Zęg.
Luga (niem.), ob. Zuk.
Lugaschowicz (dok.), tak się zwała 1360

r. wś Domslau, pow. wrocławski,
Lugasza, część wsi Nakwaszej, pow, brodzki,
Lugau (niem.), ob. Zugź.
Lugen (niem.), ob. Zugi.
Luggewiese (niem.), ob. Zugi,
Lugi (niem.), ob, Zugi,
Lugnian (niem.), ob. Zubniany.
Lugowen (niem.), dobra, pow. wystrucki,

st. p. Bokellen,
Lugowiny, ob. Klony.
Lugvorwerk (niem.), ob, Zudwigsthal.
Luh, ob. Zuk,
Lujehl-Wirschup (niem.), wś, pow. szyło-

karczemski, st. p. Kallningken.
Luis..., por. Zouśs,,.
Luisenhain (niem.), ob. Dębina.
Luisenhof (niem), folw. dóbr Miejsce, pow.

kozielski,
Luisensgliick (niem.), kopalnia węgla ka-

miennego w Rozdzinie, pow. bytomski.
Luisentał (niem.), obszar dworski z kapela-

nią, w obrębie gm. Fundula Mołdawskiego (F.
Moldowi), w pow. kimpoluńskim, na prawym
brzegu Mołdawy; leży 7381 m. npm., w pięknej
dolinie górskiej, st. poczt, Pożoryta, Mk. 622
GASBOWaE Br. G.

Luisenwałde (niem.), ob. Klecewko.
Luiserfelde (niem.), ob. Dqdrowa,
Luizenhof, wś, pow. telszewski, okr, polic.

szkudzki, o 57 w. od Telsz, 9 dm., 70 mk.,
młyn wodny (1859).

Luizental, kol, pow. gostyński, gm. Łąck.
Zamieszkana przez osiedleńców niemieckich,
trudniących się wyrobem płótna grubszego.
Ma 24 dm., 230 mk., 270 mr. obszaru.
Luizyana, folw., pow. darkiemski, st. p.

Karpowo.
Luka, pow. szczycieński, ob. Zuka.
Lukacz, najwyższy (5074 st. npm.) szczyt

w południowem trachitowem paśmie gór Buko-
wimy, po za doliną Dorny.
Lukasyna, ob. Brzezie i Lucassine,
Lukaszestie, Zukaczesti, ob. Dragojestie, WŚ

L. w pow. suczawskim miała 1881 r. 253 mk.
Lukawetz, ob. Zukawiec,
Luki 1.) wś i folw., pow. wyłkowyski, gm.

Kopsodzie, par. Wisztyniec, odl. 30 w. od
Wyłkowyszek, ma 24 dm., 153 mk. 2.) Ł.,
wś, pow. władysławowski, gm. Szyłgale, par.
Słowiki, odl. 24 w. od Władysławowa, ma 4
dm., 40 mk, Ob. Kidule.
Lukiany, dwór, pow, poniewieski, okr. po-

lic. poswolski, 0 57 w. od Poniewieża, 40 mk.,
młyn (1859).
Lukischken (niem.), wś, pow. szyłokar-

czemski, st, p. Kallningken,
Lukiszki, wś, pow. władysławowski, gm.  

Lui

dzyłgale, par. Słowiki, odl. 28 w. od Włady=
sławowa, I dm., 18 mk. Ob. Kidułe.
Lukka (niem.), ob. Zuka i Galindya,
Luklingiany, wś, pow, kalwaryjski, gm.i

par. Krakopol, odl. 143 w. od Kalwaryi, ma
39 dm., 253 mk. W 1827 r. wś rząd. 25 dm,,
185 mk.
Lukken (niem.), folw. dóbr Gross-Fssern,.

pow. kuldycki w Kurlandyi.
Luknica, strumień na prusk, Łużycach, po-

wyżej Mużakowa wpada do Nyssy. 4.J. P.
Lukno (dok.), ob, Zekno,
Luko (węg.), ob. Zakow.
Lukojnie, ob. Zukonie,
Lukome (dok.),może Zukomie, niem. Miisken-

dorfer=See, dok, Loucome, Lucome, wielkie je-
zioro na pograniczu pow. chojniekiego i człu-
chowskiego. R. 1275 zachodzi jako granica
okolic leśnych, darowanych przez księcia Me-
stwina 00. augustyanom w SŚwornigacu; struga
Mielnica wpływała tu, przychodząc z jeziora
Plansno, Ob. Perlbach, Pommer. Urkunden-
buch. Por. Charzykowskie jezioro i Lokmer.

Lukonie, folw., pow. wileński, o mil 8 od
Wilna a 5 od Wiłkomierza, nad rz. Szyrwintą,
2 okr, polic. R. 1866 mk. 32 katol. Rozl.
6000 mr. L. nabył w 1778 Szymon Kossa-
kowski, hetm, w. ks. litew. i pałac wspaniały
wystawił; następnie rezydencya Józefa Kossa-
kowskiego (generała adjutanta Napoleona I),
który tu założył muzeum starożytności. Obe-
enie własność hr. Franciszka Kossakowskiego
(pałac zgorzał w 1859); broń z muzeum daro-
wano wileńskiemu tow, archeologicznemu. Jest
tu browar. BI”
Lukoscheiten al. Jonikaten (niem.), wśi

dobra, pow. tylżycki, st. p. Stonischken.
Lukoschen al. Warumbardszen (niem.), WŚ

pow. stołupiański, st. p. Stołupiany.
Lukoschin (niem.), ob. Zukocin.
Lukoszka, góra na obszarze gm. Wysocka

wyźniego, w pow. turezańskim, przy ujściu
Libuhorki do Stryja, pod 409 42 5” wsch.

dłg. g. F. a 48% 56 14 płn. sz. g. Od za-
chodu oblewa ją pot. Donyczyn, od wschodu

Stryj a od płd. Libuhorka. Wzniesienie 807
m. npm, (szt. gen.). Br. G.
Lukow (niem.), ob. Zuków.
Lukowitz (niem,), ob, Zukowiec.
Lukowo (niem.), ob Zukowo,
Luksie, ob. Dolsk,
Łule, wś, pow. rossieński, par, szydłowska.
Lulewa, rz., ob. Jaskajcie,
Lulin, os, rząd, nad rz. Grejmianką, pow:

święciański, 2 okr. adm., o 15 w. od Swięcian,
3 dm., 31 mk., z tego 21 katol., 10 izrael.
(1866).

Lulin, dom. i gm., pow. obornieki, 3878 mr.
rozl., 5 miejsc.: a) L., dom.; b) L., wś; c) młyn:
d) cegielnia; e) dom leśnika; 18 dm., 270 mk.,
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35 ew., 235 katol., 168 analf. Gorzelnia pa-
rowa, cegielnia. Poczta, tel. i st. kol. żel.
w Szamotułach o 10 kil. Własność Hipolita
Turnego. Pod wsią rozkopano cmentarzysko,
z którego wydobyto piękne urny i naczynia,
toporek krzemieniowy i czarną siekierkę ka-
mienną; brązowy naszyjnik, M. St.

Lulińce, wś, pow. winnicki, nad Gniłopiatą,
wpadającą do Postołowej, gm, Mało-Kutyszcze,
par. Pików; 84 dm., mk. 484, ziemi: włośc. 572
dzies, Do majątku tego należą Kutyszcze
Wielkie i Popówka, razem ziemi dwors. 2087
dzies,, młyny. Cerkiew pod wezw. św. Miko-
łaja liczy 18377 wiernych i 45 dzies. ziemi.
Dziedzictwo Jakubowskich,

Lulińce 1.) wś nad strugą Kotlarką, pow.
berdyczowski, o 3 w. od Biełaszek, o 2 od Ku-
leszowa. Ma 318 mk, prawosł., 35 katol.,
cerkiew św. Jana z r. 1744. Dobra, własność
niegdyś Grojżewskich, Zabokrzyckich, dziś Je-
łowiekich, 1203 dzies, ziemi. 2.) Ł., wś, pow.
lipowiecki, nad strugami do Rośki wpadające-
mi, ma 86 osad, 512 mk., 498 dzies, ziemi
włośc. Folw. należy do Sarneckiej, Cerkiew
św. Anny z r. 1744 i kaplica katol, par. Lipo-
wiec. Por. Kamianka i Lipowiec.

Lulinko, wś, pow. obornicki, 17 dm., 172
mk,, 48 ew., 129 katol., 77 analf, Poczta, tel,
Lst, kol, żel. w Szamotułach.

Luliszki, folw., pow. kalwaryjski, gm. Po-
dawinie, par. Dauksze; odl. 26 w. od Kalwaryi,
8 dm. 4] mk. Dobra L., nadane w r. 1835
Jenerał-majorowi von der Launitz, podług wia-
domości z r. 1855 składają się z folwarku Lu-
liszki rozległości mr. 760, lasu mr. 798, razem
mr. 1558. WŚ Kumiecie osad 14, z grun. mr.
373; wś Plinie osad 29, z grun. mr. 493.

Luliszki, wś włośc., pow. wileński, 2 okr.
adm., o 45 w. od Wilna, 9 dm., 91 mk. katol.
(1866).
Lalkau (niem.), ob. Zułkowo.
Lułkowo 1.) wś, pow. mogilnieki, 7 dm.,

1 mk.; wszyscy katol., 30 analf, Poczta, tel.,
at. kol. żel, w Trzemesznie o 10 kil., st. kol.
żel. w Gnieźnie o 15 kil. 2.) Ł., osada, pow.
wrzesiński, 2 dm., 24 mk.; należy do gm. i ko-
oni Grobli. Poczta w Borzykowie, M. Śt.
Lulkowo, niem. Zulkau, dok. Lewlkaw, do-

ra, pow, toruński, przy bitym trakcie cheł-
mrńsko-toruńskim, 1'/, mili od Torunia. Ob-
<Zaru liczą roli ornej hekt. 696, łąk 19, lasu
330, nieuż. 9, ogółem obszaru hekt. 1060, bud.
5» dm. 14, katol. 165, ew. 50. Parafia i szko-
1. Swierczynki, poczta Ostaszewo, przedtem
oruń. W miejscu jest cegielnia parowa, ho-
owla owiec rasy Southdown, znaczna wyprze-
a tryków, hodowla świń rasy Yorkshire.
„czątkowo należała ta wś do komturyi bierz-
Ly kiej, później do toruńskiej komturyi. R.

sld zapisany jest dądatek na aktach magi-
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stratu toruńskiego, jakoby jakiś Henryk Lul-
kau miał nadać nazwę tej wiosce, co jednak
nie bardzo zdaje się prawdopodobnem. R. 1415
zapisują czynszowe księgi krzyżackie: we
wsi L. żnajduje się włók 46, każda daje po 15
skotów i 5 korcy owsa, 42 wł. są obsadzone, 4
puste; ogrody 4, z których 8 po 4 skoty czyn-
szują, czwarty | m. i 6 korcy owsa; karczmarz
daje 1'/, m., suma czynszów 25*/, m. W lustr.
komturyi bierzgłowskiej zapisana jest wś L.
z 58 włókami, od których czynszu płacili osa-
dnicy 24 m. R, 1457 król Kazim. Jagiel. da-
rował L. wraz z całą komturyą dawniejszą to-
ruńską Toruńczanom, wywadzięczając się za
przysługi od tegoż miasta doznane w czasie
wojny krzyżackiej. R. 1470 nadała rada to-
ruńska nowy przywilej osadnikom lulkowskim.
Szkoła za dawnych czasów tu istniała. R,
1594 rozkazuje magistrat toruński, aby odtąd
osadnicy ze wsi Swierczynki drzewo dla szkol-
nego do L. odstawiali. Kiedy wś tutejszą
czynszową czyli włościańską zamieniono na
folwark, akta nie donoszą. Zapewne po oku-
pacyi pruskiej Toruńczanie wydali tę wieś
w wieczystą dzierżawę, a następnie sprzedali.
Ob. Gresch. des Culmerlandes, str. 114; Wer-
nicke, Gresch. der Stadt Thorn, str. 274. Kś.F.

LŁumienen (niem.), folw., pow. rastembor-
ski, st. p. Tolksdorf.
Luminek, dwa zaśc. nad jez. Usa iL., pow.

święciański, 2 okr, adm., o 29 w. od Swięcian,
2 dm., 9 katol., 10 izr. (1866).

Lumoter, leśniczówka na obszarze gminy
Bojanu, w pow. czerniowieckim, Br. G.
Lumpoehnen (niem.), dwie wsie, pow. tyl-

życki: a) Gr.-Z., st. p. Witlkischken; b) Kł.-7,.
al. Werder, st. p. Pogegen.
Luna, zaśc. szlach., pow. wileński, 2 okr.

adm., o 69 w. od Wilna, 2 dm., 21 mk. katol.
(1866).
Lunau (niem.), ob. Suchostrzygi, Łunawy,

Lunawa; por. Launau,

Lunawa, niem. Zunau, dok. Lunawe, wś,
pow. braniewski, powstała na polu dawniej-
szem pruskiem (campus), zwanem w dokum.
z XIII wieku Lunawe; imię swoję od tego po-
la starego otrzymała. Ob. Perlbach, Preuss.
Regesten.
Lunawki, ob. Zunawki.
Lunawy, ob. Zunawy.
Luncz al. Zunci, tracz na obszarze gminy

Wamy, w pow. kimpoluńskim,
Lunen (niem.), folw. dóbr Alt-Sauken, pow.

zelburski w Kurlandyi.
Lunewil, folw. pod Włocławkiem, W 1881

r. odkryto tu pokład węgla kamiennego.
Lunga, nazwa potoku górskiego, Hlibokiego.

Ob. Zlliboki, t. III, 74. %
Lungschuetz (niem.), folw. do Nippern,

pow. nowotarski na Szląsku,

31
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Lungul, mylnie Zunguż, dwa szczyty w Kar-
patach bukowińskich, wznoszące się na grani-
cy gm. Seletyna i Szypotu a powiatów rado-
wieckiego i wyżnickiego; północny szczyt zwie
się Starym L., leży pod 420 59” 28 wsch. dłg.
g. F., a 47056 15” płn. sz. g. i wznosi się do
wysokości 1379 m. npm. Szczyt południowy
zwie się Nowym-L., leży pod 429 59' 34"
wsch. dłg. g. F., a 47? 56 płn. sz, g. i wznosi
się do wys. 1382 m. Grzbiet pasma, w któ-
rym wznoszą się te dwa szczyty, przedstawia
obszerne połoniny z szałasami i zabudowania-
mi halnemi. Od Nowego-L. na południe wy-
biega ramię górskie zwane Długim Groniem
(Douhy gruń), kończące się szczytem Pohor-
czyną (1082), wznoszącym się tuż nad płn. brze-
giem Suczawy. Na stokach u podnóży obu gór
biją źródła licznych strumieni górskich, jak

 Bursukiwa (Borsukiw), potoku dążącego na
północ do Seretu; Zubrego i Roszysznego na
połudn. zachód do Ruskiej, dopływu Sucza-
wy; wreszcie potoku Sadeu, który na płdn.-
wsch, płynąc wpada do Suczawy. Br. G.
Lunguszora, Zunguschora al. Lungusóra,

przysiołek gminy Russ-Manastiora, w pow.
suczawskim, na prawym brzegu Suczawy, na
granicy Multan. Br. G
Lunia al. Zunia, mały zaśc. w północnej

stronie pow. mińskiego, o dwie mile na północ
od mczka Białarucz położony, ma osad 5.
Lunka al. Zunca 1.) młyn, w obrębie gmi-

ny Berkiszestie, w pow. Gurahumora, nad od-
nogami Mołdawy. 2.) L., młyn, w obrębie
gminy Walesaki, w pow. Gurahumora, nad rz.
Mołdawą. 3.) L., folw., w obr, tejże gminy.
4.) L., młyn, w Badowcach romańskich, w pow.
radowieckim. Br. G.
Lunka Frumoza, al. Zunca Formosa, huta

szklana, potażarnia i piec wapienny, na pra-
wym brzegu potoku Seretcela, dopływu So-
łońca, na obsz. gm. Krasna Ilski, w pow. sto-
rożynieckim. Br. GQ.
Lunka Kok al. Zumca Cocei, nazwa grupy

chat w obr. gm. Pojany Stampi, w pow. kim-
poluńskim, przy ujściu rzeki Tesny do Dorny.
Lunke (niem.), ob, Zążi.
Lunkino al. Zenzen, ob. Lanzania.
Lunkiszki, wś szlach., pow. trocki, 1 okr.

adm., 12 w. od Trok, 13 dm., 26 mk, katol,
(1866).

Luno, ob. Zn/fanty, t, III, 281.
Lunow (dok.), ob. Zunawy.
Luntznickh (dok.), tak się zwał 1534 r.

Łącznik, pow. prądnicki.
Luny, zaśc. szlach. nad rz, Szyrwintą, pow.

wileński, 2 okr. adm., 056 w.od Wilna, 2
dm., 12 mk. katol. (1866).

Luny, ob. Kierupie. i

Lunyki, część Starejwsi w Kamionce woło-
skiej, pow. Rawa Ruska. :  

Lup

Lunz (niem.), ob. Kolizig. |
Lupa, niem. Zubus, rzeka dolno-łużycka,

płynie pod miastem Zemrem, :
Lupatał, potok górski, wypływa w obrębie

gm. Synowódzka niźniego, w pow. stryjskim,
z pod Popeowego wzgórza (746 m.); płynie na
południowy zachód zrazu lasem, potem łąkami,
1 na obsząrze gm. Truchanowa wpada do T'yszo-
wnicy,dopływu Stryja. Źródła 710 m., ujście
457 m. npm. Długość biegu 3 kil. Br. G.
Lupańskie al. Zupowskie, al. Jasieńskie jez.,

ob. Jasoń. -
Lupcza- Niemiecka, Zudcza, Nemet Lipese,

Theuto-Lipese, po niem. Deutsch-Lipcse, mko
w hr. liptowskiem (Węgry), parafialny kościół
katol. i ewang., kopalnie żelaza i antymonu,
bogate dawniej kopalnie złota i srebra, teraz
zarzucone; jarmarki, garbarnie, połów pstrągów
w potoku Lupczance, 2355 mk. H. M.

Lupczanka, strumień górski, w hr. liptow-
skiem (Węgry), nastaje na północnym stoku
Niźnich Tatr, w paśmie zwanem Praszywą,
z połączenia kilku potoków górskich, jak Mo-
czydła i Zurkowej, u północnych podnóży góry
Latibora (1201 m.); płynie na północ piękną
doliną górską, której wschodni bok tworzy
rozłegła, lesista Jaworzyna (1302 m.), a zacho-
dni góra Hlinisko (1110 m.). Przyjąwszy
z praw. brzegu Orużny potok a z lew. Źele-
zny, wchodzi na nieco obszerniejszą dolinę,
nad którą od zachodu wznoszą się szczyty Klin
(1005 m.) i Czerwony groń (al. Czerweny
gruń, 1182 m.), a od wschodu Wielka Orużna
(1064 m.), Mieska hora (1048 m.) i Wysoka
(1819 m.). Tutaj zasila się z praw. brzegu
potokiem Rysianką, U połudn. zachodnich
podnóży góry Balna (1159 m.) zwraca się po-
tok na północny zachód; odtąd płynie wąską i
dziką doliną u zachodnich podnóży Magóry
lupczańskiej (1316 m.); opłynąwszy wreszcie
górę Łaziska od strony zachodniej, opuszcza L.
swe więzy górskie i wypływa na obszerną do-
linę liptowską; przepływa Lupczę niemiecką
i św. Michał, gdzie pomiędzy domostwamit
wpada do Wagu zlew. brzegu naprzeciwko
wioski Beseniowy. W Lupczy niem. pędzi 8
młyny i 7 traczów, w św. Michale 2 młyny:
Oprócz powyżej podanych potoków przyjmuje
liczne strugi i potoki, między któremi z lew.
brzegu znaczniejszy jest potok Salatyńsk!:
Długość biegu 20 kil. Źródła leżą około 1300
m., ujście 509 m. npm. Br. G.

Lupczyn, pasmo górskie na Bukowinie, 0b-
Lubczyn,

Lupczyn, przys. gm. Seletyna, w pow. ra"
dowieckim na Bukowinie.

Lupin, ob. Zgły,
Lupinenhof (niem.) 1.) os. do Sikorzyna,

pow. kartuski, 2.) ., os. pod Ostródą.
Lupken (niem.), ob. Zupki.
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Lupoja, potok górski, wypływa z połoniny,
rozpościerającej się na górze tejże nazwy,
wznoszącej sie na granicy gmin Watry Mołda-
wicy i Frumozy, w pow. kimpoluńskim, pod
47? 40 płn. sz.g., i 48?18' wsch. dłg. F.,
a dochodzącej 1163 m. bezwzględnej wysoko-
ści. Potok płynie leśnym parowem na połu-
dnie i we Watrze Mołdawicy uchodzi do Moł-
dawicy z lewego brzegu. Długość biegu
5'/, kil. Br. G.
Lupow (dok.), ob. Zupowa.
Lupowa, rz., wpada do Baltyku między

Słupną a Lebą, płynie w kierunku północno-
zachodnim, powstaje z jeziór, a przy ujściu od-
lewa wielkie jezioro zwane Grorda; do tej rzeki
od praw. brzegu uchodzi rz. Bukowina płyną-
ca także z jeziór. Por. Zsienica.
Lupowa 1.) al. Zipowa, dok. Lupow, nazy-

wała się kiedyś struga przy wsi Lipno leżąca,
w ziemi słupskiej, na zachod. Pomorzu, wspo-
minana r. 1274. Ob. Perlbach, Pommer, Ur-
kundenbuch. Obecnie okolica ta jest od dawna
zniemczona.
Lupowo, niem. Zupow, dok. Zupaua, nazy-

wa się wś na zniemczonem Pomorzu zachod.

w pow. słupskim, nad strugą Lupową al. Li-
pową położona. Ob. Perlbach, Pommer, Urkun-
denbuch. Por. Lepno.
Lupowskie, jez., ob. Zupańskie,
Luppa, Zuppe (niem.), ob. Zupoj.
Luppedubrau (niem.), ob. Zupjanska Du-

brawka (tuż,).
Luppow (niem.), ob. Zapowa i Lupowo.
Lupułowa al. Zupułowa, wś, pow. bałcki,

gm. Daniłowa bałka, par. Hołowaniewskie, mk.
200, ziemi włośc. 435 dz., dwors. 841; należa-
ła do Potockich, dziś do dóbr państwa (udieły).
Lupushorst (niem.), wś włośc., pow. el-

ląski, śród nizin elbląskich, po lewym brzegu
Nogatu, o 2 mile od Elbląga; r. 1361 przez
magistrat elbląski założona. Obejmuje obszaru
mr. 2658, gbur. 22, zagrodn. 23, dm. 41, katol.
430, ewang. 47, szkołę. Parafńa Elbląg, poczta
Mausdorf. Kś. PF.
„Lurowizna, folw., pow. kielecki, gm. Mora-

Wicą, par. Brzeziny. Por. Kielce.
Luschdorf (niem.), ob. Zudwigsdorf.
Lusche (niem.), folw., pow. babimoski; ob.

Przeszkoda.

Luschen
rąbin,
Luschkaw (dok.), ob. Zuszkówko.
uschkowo (niem.), ob. Zaszkowo.

Luschninken (niem.), wś, pow. labiewski,
st. p, Mehlauken.

uschnitz (niem.), ob. Plusznica.
Luschiitze (niem.), ob. Zuszyce.
Luschwitz (niem.), wś i dom., pow. wschow-

SKA; ob, Włoszakowice. :
Lusen (dok.), ob. Zajsy.

(niem.), wś, pow. gąbiński, st. p.  
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Lusieńka, mała rzeczka a raczej struga -
wodna bez ujścia, w pow. słackim na Polesiu,
w okolicy pomiędzy wsiami: Terebiechowo i
Wioska, płynąca przez błoto Horodziel zwane,
ma długości około 3 w. A. Jelski.

Łusieyn (dok.), ob. Zuzyany,
Lusina, wś w pow. wielickim, leży nad

Krzywicą (Wilga), przy gościńcu z Podgórza
do Kalwaryi, 3038 m. npm., należy do par.
rzym.-katol. w Gaju (czyt. Długosz, Lib. ben.
II, 184i Łaski, Lib. ben. I, 561); 61 kil. od
st. poczt, w Mogilanach i liczy 522 mk. rzym.-
katol., z których 60 przebywa stale na obsza-
rze więk. pos. Ign. Słapy, mającej obszaru 265
roli, 36 łąk i ogr., 20 pastw. i 66 mr. lasu;
pos. mn. ma 242 roli, 46 łąk i 33 mr. lasu. Ta
wś graniczy na zach. z Wrząsowicami, na płd.
z Gajem, na wsch. z Brzyczyną dolną i Liber-
towem a na płn. z Opatkowicami. Mac.

Lusino, wś na bezludnem Polesiu, w pow.
pińskim, w gm. chotynickiej, nieopodal rz.
Cny, ma osad 50), dzika zapadła miejscowość,
Lusino (niem.), ob. Zuzino.
Lusinoerfliess (niem.), ob. Zuzińska struga.
Lusinoermiihl (niem.), ob. Zuziński młyn.
Luskow (dok.), ob, Zuszkowo.
Lusławice, wś ifolw., pow. częstochowski,

gm. Przyrów, par. Żuraw, o 25 w. na wsch. od
Częstochowy, o 6 w. od rz. Warty. WŚ ma 27
dm., 320 mk., 378 mr. obszaru; folw. 6 dm,,
89 mk, i wraz z os, leśną 1026 mr. obszaru
(560 ornej ziemi), W 1827 r. 26 dm., 147 mk.
Wspomina tę wś Długosz (II, 215); dziedzicem.
był Jan Zaręba; miała 8 łanów kmiecych,
karczmę i ogrodziarzy.

Lusławice (z Lusławiczkami), dawniej Lu-
ceławice Wielkie i Małe, wś w pow. brzeskim, na
prawym brzegu Dunajca, w pięknej okolicy
pagórkowatej, z widokiem na ruiny Melszty-
na. Lusławiczki są właściwie północną częścią
wsi, między Dunajcem a Brzozowskim poto-

kiem. Jest to urodzajna dolina, 224 m. npm.
wzniesiona. Starożytna osada, niegdyś mia-
steczko, podupadłe skutkiem wojen i zaburzeń
domowych, zawdzięcza swą sławę grobowcowi
Fausta Socyna, urodzonego w Siennie 1586,
zmarłego tutaj 1604 r. Był on bratankiem
Leliusa, sławnego nowatora religijnego i pra-
wnika, który jest twórcą nowej sekty arya-
nów lub socynianów. Prześladowany we Wło-
szech, uszedł do Polski i mieszkał w Krakowie,
ożeniwszy się z Morsztynówną z Pawlikowie.
Później przyjął u Taszyckiego z Lusławie go-
ścinę i przebywał tutaj do śmierci. Taszycki
zbudował tu kościół aryański i 1570 r. nakłonił
Turobińczyka Rodeckiego do przeniesienia tam-
że drukarni z Pińczowa. Odtąd były L. stoli-
cą aryanów, aż do wydalenia tej sekty z Pol-
ski. Grobowiec Soeyna znajduje się w środku
wsi; jest to wielki podłużny kamień, z napi-
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sem włoskim, tak uszkodzonym, że odcyfrowa-
nie jest niemożliwem; kamień otaczają lipy
i graby zasadzone w półkole. Wywrócenie i
uszkodzenie kamienia ma być umyślne; powia-
dają, że nawet kości Socyna wyjęto z grobu
i wyrzucono do Dunajca. (Stęczyński, Okol.
Gralie, 61). Założenie L. przypisuje Morawski
(Sądecczyz. I, 99) jakiemuś Ludysławowi, sy-
nowi Gerarda czyli Wojsława, h. Ośmoróg,
rycerzowi niemieckiemu, osiadłemu w Polsce
około 1231 r. W 1243 r. sprzedał je Wydżga

- kasztelan krak. (Czyt. Kod. dypl. małop. pod
r. 1829 i Długosz, Lib. ben. I, 176; II, 278).
[eraz Lusławice należą do Kar. ks. Lancko-
rońskiego, Lusławiczki do Gostkowskiego. Lu-
dność należąca do par. rzym.-katol. w Zaklu-
czynie, odległym o 1.5 kil., wynosi 481 mk.
rzym. katol., z których 126 przebywa stale na
obszarach więk. pos., mających 285 roli, 47 łąk
iogr., 16 past, i 19 mr. lasu; pos, mn. ma 350
roli, 28 łąk i 39 mr. past. Kasa pożycz. gmin-
na ma 556 zł. w. a. kapitułu. L. graniczą na
płd. z Zakluczynem, na płn. z Wróblowicami a
na wsch. z Siemiechowem. Mac.
Lusówko 1.) wś, pow. poznański, nad jez.;

21 dm,, 206 mk., 5 ewan., 201 katol., 74 analf.
Poczta i tel. w Wielkim Gaju o 6 kil.; st. kol,
żel. w Dąbrówee o 10 kil. 2.) L., dom i gm.
tamże, 8326 mr. rozl.; 2 miejsc.: a) L., dom.,
b) Rozalin, folw.; 8 dm., 154 mk., 389 ewang,,
115 katol., 68 analf. M. St.
Lusowo 1.) wś, pow. poznański, nad jez.;

22 dm., 238 mk.; 9 ewang., 224 katol., 45
analf, Kościół katol. paraf. dek. bukowskiego.
Poczta w Sadach o 3 kil.; st. kol. żel. i tel.
w Dąbrówce o 8 kil., st. kol. żel. w Poznaniu
017 kil. 2.) Ł., dom. i gm. tamże, 2816 mr.
rozl., 2 miejsc.: a) L., dom.; b) Helenowo,
folw.; 18 dm., 160 mk.; 56 ewang., 98 katol.,
11 żyd., 55 amalf. Gorzelnia parowa. Wś L.
była od dawnych wieków własnością kapituły
poznańskiej, i dochody z niej służyły dziekano-
wi katedralnemu. Kościół paraf. stanął w L.
staraniem i nakładem Jana II, bisk. poznań-
skiego, zwanego Gerbiszem i kapituły r 1288.
Póżniej kościół podupadł, i nastąpiła druga
erekcya r. 1499. Do w. XV był drewniany;
dopiero r. 1499 Wojciech, sufragan poznański,
bisk. euneński, konsekrował nowy kościół z ce-
gły palonej; gdy i ta świątynia poczęła się
chylić, podźwignął ją r.1776 Andrzej My-
szkowski, dziekan katedralny. Przy kościele
była w dawniejszych czasach kaplica murowa-
na Sadowskich, z grobami familijnemi, ale już
Zalaszowski w czasie wizyty z r. 1695 zastał
ją zrujnowaną. Obecnie z dawnych pomników
utrzymały się jeszcze po prawej stronie wiel-
kiego ołtarza. Dwa pomniki grobowe z napi-
sami łacińskiemi: 1) w kształcie trumny i 080-
by w niej leżącej; z napisu widzimy, że to 
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grobowiec Stanisława Kierskiego, zmarłego
w Swadzimiu w r. 1609; 2) w kształcie tabli-
cy, obok, przedstawia Zbawiciela świata wy-
malowanego i pod krzyżem 180 osób: z napisu
się okazuje, że tu spoczywać mają zwłoki Sta-
nisława z Kiekrz Kierskiego i jego rodziny
i że jego pochowano tamże 16 lipca r. 1604.
We wsi Sierosławiu, należącej do par. lusow-
skiej, jest kaplica, o której następujące są wia-
domości: Sierosław należał w XVII w. do ro-
dziny Miękickich, wyznających naukę braci
czeskich. Barbara Miękicka założyła tu roku
1647 zbór braci czeskich, wystawiony z drze-
wa. Po pewnym czasie Sierosław dostał się
na własność rodzinie katolickiej, która odebra-
ła kaplicę braciom czeskim i zamieniła na ka-

plicę katolicką. Kaplicę tę restaurował jeszcze

r. 1788 ówczesny dziedzie, Michał Neyman. Pod
wsią L. odkryto w jeziorze mieszkania palo-
we nawodne; nadto wykopano pod wsią naczy-

nia i kości i rozkopano pole z urnami, a w tor-
fie znaleziono pierścień brązowy. Wś L. albo
Losowo należała też podobno w 1580 r. do
Choińskiego; w XIX w. de baronowej Richt-
hoffen. M. St.

Lussen (dok.), ob. Zuessen.
Lustberg (niem.), folw. nad rz. Jesią, pow.

maryampolski, gm. Pogiermoń. Leży w stronie
północno-wschodniej od Maryampola, o 14 w.
od m. Preny. Ma,61 mk., gruntu 301 mr. Ob.
Jakimiszki.
Lustberg (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.

i par. Iłłukszta, |
Lustdorf (niem.), niem. kol. w pow. ode-

skim, nad morzem, o 12 w. na płd.-płd.-zachód
od Odessy, 40 dm., 534 mk. (1859), luterski
dom modlitwy. Letnia rezydencya Odesan.

Lustgarten (niem.), wś, pow. szubiński; 13
dm., 102 mk.; 89 ewang., 13 katol.; 30 analf.
Poczta i tel. w Łabiszynie, najbliższa st. kol.
żel. w Chmielnikach.

Lustig (niem.), leśnictwo królew., pow. re-
szelski na Warmii, st, p. Bergenthal (niem.),
paraf. katol. Leginy, ewang. Reszel. 1857 r.
7 mk. K3, Fr.
Lustingshof (niem.), wś włośc., pow. człu-

chowski, w okolicy lesistej, nad strugą Czarną.
Obszaru mr. 829, bud, 45, dm. 18, katol. 28,
ewang. 95. Par. Fersztnowo, szkoła Dickhof,
poczta Bztegrowy. Ks. F.

Lustki, wzgórze 236 m. wysokie w płn.-
zach. stronie Hujcza, pow. Rawa Ruska.

Luston, szczyt w Karpatach wschodnich,
w dziale czarnohorskim, wznosi się na granicy
Galicyi-Węgier, pod 47" 49'52 płn. sz. g., %
4292515” wsch. dłg. F., na płd. zachód od
szczytu Lozdunu (Lostun, 1656 m.), a na wsch.
od szczytu Popadii (1526 m.). U półnoonych
stóp L. biją źródła potoku Popadii, dopływu
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Qzeremoszu Czarnego. Wzniesienie 1646 m.
npm. (szt. gen.), Br. G.
Lustun al. Zostun, przysiołek gm. Płoski

prywatnej, w pów. wyżnickim. Por. Zostun,
potok, Br, G.
Lusygeynen (dok.), ob. Zuzyany.
Luszanka, znaczny strumień górski, ob.

Łużanka,
Luszawa, wś, pow. lubartowski, gm. Lu-

szaawa, odl. 15 w. od Lubartowa, ma urząd
gminny i szkołę począt. 1-kl. ogólną. Gmina
L. należy do sądu gm, okr. III w Leszkowi-
cach, st, poczt. w Lubartowie. Ma 8999 mr.
obszaru, 2370 mk. (1867 r.). W skład gminy
wchodzą: Antoniówka folw., Kamienno Wo-
la, Leszkowice, Luszawa, Ostrówek, Zawada
1 Zurawieniec,
Luszecki potok, pot. podgórski, wypływa

w płd.-zach. stronie wsi Nowoszyna, w pow.
dolińskim, u wschodnich stóp Łysej góry (1160
m.); płynie na płn. wschód łąkami wsi Nowo-
szyna i Wełdzirza i po 7-kil. biegu uchodzi do
dwicy_z lew. brzegu na obszarze wsi Pacyko-
wa. Na górnym biegu zabiera kilka strug
leśnych z pod Łysej wypływających, między
któremi najznaczniejszą jest Strymba, w dol-
nym zaś biegu z praw. brz. zasila się wodami
potoku bezimiennego, płynącego z pod Tere-
sówki, przysiołka Wełdzirza. Por. Jakóbów,
t. IIL, str, 527. Br. GQ.
Luszen al. Jakn- Schuschetken (niem.), wś,

pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda.
Luszewo 1.) wś, pow. mławski, gm. Rato-

wo, par. Radzanów, odl. o 21 w. od Mławy;
ma 17 dm. 212 mk., 573 mr, gruntu, 11 nie-
użytków. W 1827 r. 10 dm., 101 mk. (Kod.
dypl. pol. II, 232). 2.) Ł., wś i folw. nad rz,

krą, pow. ciechanowski, gm. Młock, par.
Dziektarzewo, odl. o 20 w. od Ciechanowa, ma
cegielnię, 17 dm., 218 mk., 1420 mr. gruntu,
8 nieuż, W 1827 r. par. Glinojeck, 18 dm.,
177 mk. Folw. L, (z wsiami L. i Faustynowo)
rozległy mr. 1730: grunta orne i ogrody mr.
506, łąk mr. 114, pastwisk mr. 77, wody mr.

> lasu mr. 671, nieużytki i place mr. 20, bud.
z drzewa 15, płodozmian 5i 7-polowy, pokła-
dy torfu. WŚ L. os. 28, z grun. mr. 33; wś
austynowo 08. 22, z grun. mr. 302.
Luszian (dok.), ob. Zuzyany.

, Luszkowiec, pot. górski, wytryska w obrę-
..e gm. Kryczki, w pow. bohorodczańskim, ze
iródeł leśnych, płynie na płn. przez wś Krycz-
* l w tejże wsi uchodzi z praw. brzegu do

Bystrzycy Sołotwińskiej, Przyjmuje z lew.
regu potok Gruniek (ob.). Długość biegu

4 js kil,
Br. G.

Luszkówke, dok. Luschkaw, ryc. dobra,
Ay świecki, przy bitym trakcie bydgosko-

ni Obszaru liczy ornej roli ha. 417,
AK 42, lasu 9, nieuż. 1, wody Ż, ogółem ha,  
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479, bud. 22, dm. 11, katol. 101, ewang. 55.
Par. i poczta Gruczno, szkoła Małociechowo,
Oddawna znajdowała się ta wś w ręku szłach-
ty. R. 1309 Wojciech z L., rycerz, zachodzi
jako świadek przeciwko krzyżakom. R. 1421
Otto z L., rycerz ziemi pomorskiej. R. 1441
zachodzi skarga na Mikołaja z L., jako razem
z Januszem ze Zbrachlina i Jacusiem z Zębowa
owczarzowi w Polednie rękę ucięli i oczy wy-
łupili. Ob. R. Wegner, Ein pommer. Herzog-
thum i t. d. Ks. F.
Luszkowo, dok. Zuskow, włośc. wś i dobra,

pow. świecki, śród wyżyn lew. brzegu Wisły,
na bitym trakcie bydgosko-świeckim, a) L.,
włośc, wś, obszaru liczy mr. 504, bud. 19, dm.
14, katol. 2, ewang. 95. Par. Gruczno, szkoła
Topolinek, poczta Pruszez. b) L., dobra, ob-
szaru zajmują ornej roli ha. 275, łąk 21, pastw.
16, lasu 3, nieuż. 6, wody 6, ogółem ha. 329,
bud. 12, dm, 8, katol. 67, ewang. 36. Parafia
i t. d. jak wyżej. Dziedzie Ernst Miske. Wmiej-
scu jest cegielnia. Pierwotnie żadnych dóbr
szlach. nie było w L., tylko cała wś należała
do rządu. Podług ksiąg czynszowych krzyżac-
kich liczyła włók 36, z których posiadał sołtys
wolnych 27/,, od innych dawali po 16 skot. i
2 kury. W miejsce dziesięciny płacili 8 skot.
od włóki; karczma czynszowała 4 wiard. Po
wojnach z r. 1411 it.d, było tylko 19 wł.
obsadzonych. Ob. R, Wegner, Ein pommer.
Herzogthum i t. d. Dopiero w pierwszej poło-
wie XVI w. L. przeszło w ręce prywatne i to
przez słuszny frymark zamiast wsi Wętwie,
jak donosi sumaryusz prowentów król. w ziemi
pruskiej (ręk. w Peplinie, str. 4): Luszkowo,
wś od ststwa świeckiego zafrymarczona, która,
acz rewizyi nie podległa, wszakże pan Michał
Topoliński, chorąży pomorski, stawił poddane
swe weryfikując frymark swój za wś Wętwię
z panem chełmińskim (Jerzym Konopackim),
iż słuszny frymark uczynił, który J. K. M.
raczył też naleść być dobry. Kś. F.
Lusznia (Długosz, Lib. ben. II, 174 wymie-

nia folw. t. n. w par. Wawrzeńczyce),
Lusznia, jez., ob. Kojle.
Lusznica, niem. Zauschniżz, rz., prawy do-

pływ Mołdawy, lewego dopływu Elby. L.
przybiera rzeczkę Nieszarkę.

Luszniew, wś, pow. nowoaleksandrowski.
Dobra królewskie L. r. 1600 nadane Zynkowi
po Kroguliekiej, 1622 od Zynki przeszły do
Adama Judyckiego. 1627 przywilejem króla
Zygmunta III nadane Janowi Judyekiemu.
R. 1668 Jan'Kazimierz nadaje Denisewiczowi;
po śmierci ojca jego dożywotnio nadane r. 1664
Salmonowiczowi. R. 1711 August II nadaje
Chmielniekiemu, 1713 Mikołajowi Kopciowi,

1735 po śmierci Kopcia August III nadaje
Gujskiemu; potem znów przechodzi do Kopciów,

aż nareszcie cesarz Aleksander I w r. 1817
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nadał na lat 50 Józefowi Kopciowi; później
przeszło do syna jego Józefa, a po wyjściu lat
50 dostało się skarbowi. Dziś nadane staro-
wiercom. Jest tu kaplica grobowa, w której
spoczywa zacny Józef Kopeć, generał b. wojsk
pols. Pisał on ciekawe pamiętniki z czasu po-
bytu swego na Kamczatce. Por. Dryświaty.

Luszniew, ob. Zuszniewo.
Luszniewata, wś, pow. bałcki, przy ujściu

Dereniuchy (Mołdawki) do Bohu, gm. Lipo-
- węńkie, par. Hołowaniewskie; mk. 578, dm. 93;
ziemi włośc. 905, dwors. 1140 dzies. Cerkiew
podwez. ś. Paraski, 938 dusz, 97 dz. ziemi.
Wś bezleśna, b. dziedzictwo Potockich, dziś
Janiszewskich i Iżyckiej.
Luszniewo, wś, pow. słonimski, okr. polie.

byteński, gm. L., o 45 w. od Bytenia, o 35 od
Słonima, o 165 od Grodna, przy drodze z Mot-
czadzi do Połonki, u źródeł rz. Issy. Była tu
kaplica b. parafii katolickiej Mołczadź. Do-
bra L. 2208 dzies. rozl., własność spadkobier-
ców Wołłowicza.
Luszowice 1.) (ze Świerzem), wŚ w pow.

dąbrowskim, leży przy drodze prowadzącej
z Tarnowa na płn. przez Kobierzyn do Dolny.
Ta długa, gęsto zabudowana i osiadła wś w ró-
wninie 222 m. npm. ciągnie się jedną ulicą
po obu stronach drogi. Od kościoła stojącego
na północnym krańcu wsi wychodzi droga na
wsch. do Dąbrowy, przy której znajduje się
pałacyk i browar. Na płn. od L. znajduje się
przysiołek Swierze nad obszernym stawem.
Wś odległa o 1.6 kil. od Dąbrowy, ma parafią
rzym,-katol, i szkołę ludową. Liczy 1602 mk.
rzym.-katol. W pięknym, w połowie drewnia-
nym a połowie murowanym kościele, zbudo-
wanym w r. 1686 przez Zygmunta na Tęczy-
nie Tarłę a poświęconym 26 paźdz. 1687 przez
Jamna Małachowskiego biskupa krak., mieszczą
się grobowce rodziny Tarłów. Stupnicki w Gre-
ografii Galicyi powiada, że ciało ostatniego
z Tarłów, zabitego w pojedynku wczasie sejmu
4-letniego, dobrze zabalsamówane, zachowało
całą powierzchowność. Kuropatnicki nazywa
tę wś Luszowem; należała do rodziny Preben-
dowskich (1786); teraz obszar więk. pos. jest
własnością Konstancyi z Wiktorów hr. Rome-
rowej. Pos. więk. ma obszaru 808 roli, 69 łąk
i ogrodów, 45 pastw. i 15 mr. lasu; pos. mniej,
1829 roli, 322 łąk i ogr., 178 pastw. i 13 mr.
lasu. Par. należy do dyec. tarnowskiej, dekan.
dąbrowskiego, obejmuje Lipiny, Smyków Wiel-
ki i Smyków Mały z ogólną ludnością 2990
rzym.-katol. i około 200 izrael. L. graniczą na
wsch. ze Smykowem Wielkim i Małym, na płd.
z Lipinami, na zach. z Szarwarkiem, na płn. ze
Zdżarami. Por. Kąty. 2.) Ł., wś, pow. chrza-
nowski, 8.8 kil. na płn. od Chrzanowa, przy |
kolei ces, Ferdynanda, między stacyą w Chrza-
nowie i przystankiem w Cięszkowicach, Przez 
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wś prowadzi droga z Chrzanowa na płn. do
Sierszy, druga zaś na płn. zachód z tej wsi do
Gór luszowieckich (w t. II, str, 727, mylnie
wydrukowano muszowieckie). Są to piaszczy-
ste równiny, poprzerzynane szpilkowemi lasa-
mi. L. należą do par. rzym.-katol. w Kościel-
cu i liczą 701 mk. rzym.-katol. Pos. więk. To-
warzystwa wiedeńskiego lasowego ma obszaru
8 roli i 219 mr, lasu; pos. mniej, 884 roli, 217
łąk i ogr. i 168 mr. pastw. (Czyt. Kod, dypl.
pol. t. ILI, pod r. 1238). L. graniczą na ząch.
z Wodną, na płn. z Sierszą, na płd. z Balinem
a na zach, z Górami luszowieckiemi (kopalnie
węgla kamiennego). Por. Jaworzno. Mac.
Luszówka, także Zuszowski potok, pot. łącz-

ny, nastaje na łąkach Luszowiec, wsi w pow.
chrzanowskim, pod górą Starą, płynie na płd.-
wschód, tworzące granicę między gm. Luszowi-
cami i Uhrzanowem, poczem przeszedłszy na
obszar gm. Chrzanowa, zwraca się na płd. i
dwoma ramionami uchodzi z praw. brzegu do
Chechła (ob.) pod tartakiem kościeleckim. Dno
płytkie, piaszczyste, brzegi niskie. Zabiera
z lew. brzegu wody potoku Balińskiego (ob.).
Długość biegu 3 kil. Czyt. Marczykiewicza:
Hidrografia m. Krakowa i jego okręgu. Kra-
ków 1847, str. 52. Br. G.

Lusztyk, wś włośc., pow. konecki, gm. i par.
Borkowice, odl. 26 w. od Końskich, gruntu
105 mr., 9 dm., 84 mk.

Łuszyca, wś włośc., pow. sandomierski, gm.
Tursko, par. Sielec, od Sandomierza w. 37;
gruntu 258 mr., 142 mk., 17 dm. Por. Dłu-
gosz, Lib. ben. II, 450.

Luszyn, wś i folw., pow. gostyński, gm.
Pacyna, par. Luszyn (Łaski, Lib. ben. II, 260).
Ma kościół par. murowany, gorzelnię z pro-
dukcyą na 13000 rs. Jest tu 12 dm., 273 mk.,
1087 mr. roli ornej (w połowie pszennej), 160
mr. łąk, 590 mr. lasu i 360 mr. zarośli i nie-
użytków. W 1827 r. było 46 dm., 500 mk.
Kościół tutejszy i par. założone zostały w XVI
w.; obecny murowany. Par, L., dek. gostyń-
ski, 429 dusz. Dobra L. składają się z folwar-
ków L., Kijanki al. Maliny i Poddębina, wsi
L. i Dębowiec. Rozległość wynosi mr. 2268:
folw. L. grunta orne i ogrody mr. 719, łąk mr.
158, pastw. mr. 7, lasu mr. 500, zarośli mr.
50, nieużytki i place mr. 260, razem mr. 1689,
bud. mur. 22, z drzewa 5, płodozmian 5-polo-
wy; folw. Kijanki al. Maliny grunta orne i
ogrody mr. 165, lasu mr. 91, bud. mur. 5, pło-
dozmian 9-polowy; tolw. Poddębina grunta or-
ne i ogrody mr. 200, nieuż. i place mr. 60, bud.
mur. 7, płodozmian 5-polowy, gorzelnia i wia-
trak, Wś L. os. 40, z grun. mr. 161; os. Dębo-
wiec z grun. mr. |. Br. Ch.

Luta 1.) wś i folw. nad rz. Krasną, pow.
konecki, gm. Duraczów, par. Odrowąż, odl. 19
w. od Końskich; ma 506 mr. ziemi dwor., 427
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mr. włośc,, 32 dm., 214 mk. Folw. należy do
dóbr hr. Tarnowskiego. Ob. Końskie (t. IV,
355). 2.) Ł., wś, pow. włodawski, gm. Wy-
ryki, par. Orchówek. Posiada szkołę gminną;
ma 35 dm., 368 mk., 1332 mr. rozl. W 1827
r. 38 dm., 213 mk.

Lnta, znaczny szczyt, wznoszący się w za-
chodniej części obszaru Mizunia, w pow. doliń-
skim, w paśmie Lutą zwanem. Pasmo to po-
czyna się nad Łużanką, w obrębie gm. Słobody
Bolechowskiej i ciągnie się na płd. wschód
przez obszar Słobody Kalny i Mizunia aż po
dolinę potoku Mizuńki, na przestrzeni11 kil.
Północny szczyt po nad Słobodą zwie się Śre-
dnią górą (792 m.); odtąd wznosi się grzbiet
w szczytach bezimiennych 881 m. i 878 m.,
następnie w Lutej Roztoce do wysok. 929 m.,
w Leksorze do wysok. 1016 m., dosięgając
w szczycie Lutej wysok. 1098, a w Czerkisz-
czu, nieco na płd. od Lutej, największej wysok,
bo 1126 m. npm. Nad samą Mizuńką a na płd.
Qzerkiszcza jest szczyt Pisok (702 m.). U za-
chodnich stóp tego pasma górską doliną podąża
na płn. potok Roztoka do Łużanki; ze wscho-
dnich zaś stoków spływają liczne strugi, dają-
ce początek potokom; jak Roztoce, Hawryłow-
cowi i Putnie, zlewającym się do Łużanki,
dopływu Świey. Wreszcie od płd. krótkie
strugi górskie spływają z tego pasma do Mi-
zuńki, między nimi Berny potok (ob.). Por.
Falaczerski potok. Br. G.

Lutanie, ob. Dyrgołany.
Lutarówka, wś, pow. starokonstantynow-

ski, ma fabrykę potażu. R. 1758 darowane
Przez ks. Ostrogskiego Sapieże. Por. Zuterka,
Lutau (niem.), ob. Zutowo i Lutówko.

_ Lutcza, długa wś po obu brzegach potoku
Ntobnicy zabudowana, pow. rzeszowski, styka-
Jąca się domami na zach. z Domaradzem a na
wsch. z Żyznowem, leży przy drodze z Doma-
radzą do Strzyżowa, w okolicy falistej, podno-
Szącej się z 204 do 369 m. npm. Od północy
zasłania wś tak samo nazwane pokryte lasem
Wzgórze 448 m. a od płd. góra Grudna 472 m.
ezwzględnej wysokości. WŚ została założona
W r. 1425 przez Janusza de Lubeń bisk. prze-
Myskiego, który polecił Albertowi lub Wojt-
OWi sołtysowi z Domaradza założyć w lasach

nową wś, zwaną Nowym lub Niższym Doma-
radzem. Według wizyty biskupiej bisk. Wa-
cławą Sierakowskiego, nazywała się ta wś pó-
śmiej Zakobylem a wreszcie Lutczą. Kiedy i
Jakim sposobem przeszła w posiadanie świec-
kich dziedziców, niewiadomo. Podobnież nie
nie wiadomo o pierwotnem założeniu parafii, ale
- .180Sz (Lib, ben. dioec. crac.) wymienia L.
Jako należącą do patronatu Jakuba Gryfa Cie-
lielowskiego. Kościół jest murowany, podo-
„e jaki starożytny obszerny dwór. Szkoły

mie ma, jakkolwiek prof, gimn. w Bochni Ś. p.  
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Walenty Nowak, pochodzący z tej wsi, w tym
celu oddał gminie kilka mr. roli. Ludność wy-
nosi 2713 mk. (zwyjątkiem kilku rodzin izrae-
lickich) rzym.-katol. wyznania, z których 116
przebywa stale na obszarze więk. posiadłości
p. Jarosława Zakliki, mającej obszaru 717 mr.
roli, 108 łąk i ogr., 58 pastw. i 621 mr. lasu;
pos. mniej. ma 2212 roli, 313 łąk i ogr., 289
past. i 433 mr. lasu. W 1883 r. nabrała L. roz-
głosu z powodu nierozstrzygniętego jeszcze
procesu o zamordowanie kobiety chrześciań-
skiej przez izraelitow, wrzekomo z powodów
rytualnych. Par. należy do dyec. przemyskiej,
dekan, strzyżowskiego, obejmuje Bonarówkę,
Krasnę i Żyznów, z ogólną ludnością 3911
rzym.-katol. i 184 izrael, Mac.

Lute, wś, pow. janowski, gm. i par. Modli-
borzyce, położona od Lublina mil 9, od Jano-
wa w. 9. Uprzednio L. stanowiło część dóbr
wierzchowiskich, własność Wiercieńskich, pó-
Źmiej Malhomme'ów, ostatecznie Feręzowiczów,
w 1881 r. rozparcelowane całkowicie, z wyłą-
czeniem jedynie dworu z ogrodem i kilkunastu
mr. ziemi, który pozostał własnością Antonie-
go Feręzowicza. Nabywcami gruntów dwor-
skich są koloniści polskiego pochodzenia. Ogól-
na rozległość gruntów dworskich do 1881 r.
wraz z nowo utworzonym folw. Michałów włók
27. Włościanie posiadają osad 13, dymów 16,
gruntów orn. 234 mr., nadto dwors. dymów 6.
Ludność ogólna wraz z koloniami dusz 325.
R. 1827 było 36 dm., 124 mk. Dawny folwark
L. leży w bardzo pięknem położeniu, nad łą-
kami i głębokiem jeziorem, okolonem z trzech
stron wzgórzami, a z czwartej strony ujście ma
ku rzece przez łąki płynącej. Jezioro to, utwo-
rzone z źródeł bijących z pod rzeczonych wzgó-
rzy, stanowi wyborną miejscowość dla hodowli
ryb, lecz nie wszystkie gatunki mogą się ho-
dować, bo ma wodę stosunkowo za zimną jako
źródlaną. Przy ujściu jeziora na łąki jest
młyn wodny, dobrze urządzony. Łąki ulegają
zalewom wód, gdyż rzeka Sanna przez nie
płynąca corocznie prawie przybiera i niesie
namuł gliniasty. Ogród dworski, z pod parce-
lacyi wraz z dworem wyłączony, pracowicie
jest założony, choć na ziemi trudno przepusz-
czalnej, i dotąd dobrze utrzymany. Grunta
w ogóle gliniaste, sapowate, lecz w suchym
roku urodzajne.

Luteć al. Zuciec, wś i folw. w pobliżu siebie
leżące, w pow. borysowskim, nad rz. Lutką,
w okr. polic. chołopienickim. Wś ma os. 14;
miejscowość lesista, grunta lekkie. Folw. od
r. 1868 jest własnością urzędnika Bezobrazo-
wa, ma obszaru przeszło 523 mr. 4. Jelski.

Lutedoły, folw. dóbr Modliborzyce, pow.
janowski, gm. i par. Modliborzyce, od r. 1869
podzielony na kolonie czynszowe. Dm. 18, mk;
163, ziemi 350 mr. lichej, gliniasto-sapowatej;
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kamień wapienny. Przez L. idzie droga bita
kraśnicko-janowska.
Lutejka, rz., prawy dopływ Niemna (ob.).
Lutek al. Zutki, niem. Lutken, Lutkenguth,

wś, pow. ostródzki, na bitym trakcie olsztyn-
kowsko-nidborskim, 1 milę od miasta Olsztyn-
ka, po nad jez., w t. z. starych, po większej
części polskich, acz luterskich Prusach, przez
osadników polskich głównie założona i trzy-
mama. R. 1429 Wolf von Sansenheim, komtur
ostródzki, odnawia Bartoldowi, Stefanowi i
Augustynowi przywilej na 10 wł. w L., które
leżą między Waplewem, Pawłowem i Kunka-
mi; przytem zamienia im prawo pruskie, które-
go dotychczas używali, na prawo chełmińskie.
R. 1599 wś L. posiada mieszkańców przewa-
żnie polskich. Ob. Kętrz., Ludność pol. w Pru-
siech, str. 379. - Kś. F.

Luteń, błoto w płd. części pow. słuckiego,
po obu stronach rz. Morocz, zajmuje około 150
w. kw. We środku L. leży wś Wieliczkowi-

- cze na praw. brzegu rz. Morocz.
Luteńka, mko, pow. hadziacki, gub. połtaw-

skiej, nad rz, t. n., dopływem Psioły, o 24 w.
od Hadziacza. Ma 749 dm., 6100 mk., 3 cer-
kwie. R. 1658 mko setnicze pułku hadziackiego.
Lutens (niem.), ob. Zużynowo.
Luterburg (dok.), ob. Zddzbark,
Luterka, dawniej Zuterówka al. Zbirów, wś

o 5 w. od Zasławia, niegdyś własność kościoła
farnego w Zasławiu.
Lutern (dok.), ob. Zutry.
Luternsiven (dok.), ob. Zaułerseżfen.
Luterskie Piaski, ob. Piaskz,
Lutery, zachodnia część wsi Czajki, pow.

kaniowski.
Luteż, wś, pow. kijowski, o 4 w. odległa od

meżyhorskiej fabryki, otoczona lasami, położo-
na przy małej rzeczce wpadającej do Dniepru.
Nazwisko wioski pochodzi od Luta, syna Swe-
nalda, pierwszego bojara Jaropełka w. ks. ki-
jowskiego, Tego Luta zabił tu Oleg ks, dre-
wlański, w czasie polowania (Kronika Nestora).
Z. powodu tego zabójstwa wynikła wojna mię-
dzy Polanami i Drewlanami. Niedaleko od wsi
znajduje się w lesie starożytne horodyszcze,
które nazywają Turowiszczem. Cerkiew paraf.
zbudowana 1501 r. Mieszkańcy głównie tru-
dnią się rybołóstwem.
Luthern (dok.), ob. Zużry.
Luthin (dok.), ob. Zeutken.
Luthirn, Zużir (dok.), ob. Zatry,
Lutka 1.) mała rzeczułka w pow. borysów-

skim, ma początek w moczarach za wsią Woł-
czą i przy tej wsi wpada do rz. Wierchniej;
kierunek ma wschodni, długość około mili.
2.) L., niewielka bagnista rz. w pow. borysow-
skim, zaczyna się w moczarach za wsią Luteć,
przy folw. Luteć obraca młyny, wpada do
wielkiego jez, Pelik, rozdzieliwszy się na dwa  
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ramiona; płynie w kierunku północno-zacho-
dnim około 2-ch mil, dość rybna. 4. Jelski.
Lutken (niem.), ob. Zułek.
Lutkengauth (niem.), ob. Zutek.
Lutki wś w pow. borysowskim, nad rz.

Kamionką, ma osad 7, miejscowość poleska,
grunta lekkie, okr. polic. łohojski. 4. Jelski.
Lutki, ob. Zutek.
Lutków 1.) (al. Zudków, także Zutków, po

rus, Lutkiw), wś w pow. mościskim, 12 kil. na
płd. zach, od sądu powiat. w Mościskach, 7 kil.
na płd, wsch, od urzędu poczt. w Husakowie,
Na płn, leżą Tamanowice, na wsch. Pnikut, na

płd. i płd. zach, Bolanowice, na płn. zach.
Złotkowice. Własność mniej, mą roli or. 190,
łąk i ogr. 25, past. 15, lasu 34 mr. W r. 1680
było 166 mk, w gminie, 7 na obsz, dwor. (obrz,
rzym,-katol., z wyjątkiem 34 obrz. gr.-katol.).
Par. gr.-katol. w Bolanowicach, rzym.-katol.
w Husakowie, Wś ta należy do rzym,=katol.
probostwa w Husakowie; dał mu ją Mikołaj
Okszyc w r. 1528. 2.) . al. Zudków (ob.).
Lutkówka, wś i folw., pow. błoński, gm.

Skuły, par, Lutkówka. Posiada kościół paraf.
drewniany, który istniał już w 1649 roku.
W 1827 r. 12 dm., 72 mk. Par. L, dek, gro-
dziski: 1772 dusz, Folw. L, rozległy mr. 946:
grunta orne i ogr. mr. 347, lasu i zarośli mr,
586, nieużytki i place mr, 13, bud, mur. I,
z drzewa 8. Folw. L, lit. A, rozległy mr, 360:
grunta orne i ogr. mr. 347, lasu mr, 3, nieu-
żytki i place mr. 10, bud. mur. 1, z drzewa 8,
płodozmian 8-polowy. A. Pal,
Lutkowo, por. Zabdiszyn i Ludkowo,
Lutkuny, wś, pow. szawelski, gm, ligumska,

16 os., 274 dzies, ziemi dobrego gatunku. Na-
leżała do ekonomii Szawle. J. Godl.

Lutkus al. Mitzlauken, Mialauken, Zucker-
wischken (niem.), dobra, pow. ragnecki; stacya
pocztowa Lengwethen.

Lutkuszki, wś, pow. szawelski, gm. radź-
wiliska, 24 os., 396 dzies, ziemi.  J. God,

Lutnia, wś nad str, Krąpin, pow. koniński,
gm. Gosławice, par. Licheń. Leży o 12 w. na
płn. wsch. od Konina, od rz. Warty w. 6, ma
powierzchni 422 mr., ludności mięszanej pol-
sko-niemieckiej 116; grunt szczerkowaty, obfi-
tość łąk, obszerne mokre pastwiska, Ob. Go-
sławice. J. Chor.

Lutnia, ob. Zania,
Lutnia, Zutynia, rzeka, ob. Kościeniewiczei

Kłoda,
Lutoboć al. Zutobcz, niem, Lutowitz, WŚ

serbska na saskich Łużycach, w pow. budy-
szyńskim. W r, 1875 dm, 16, mk, 95, w tem
Serbów 77, A. J. P.

Lutobor, po niem. Polsberg, wś na dolnych
Łużycach, w pow. grodkowskim, w par. ja-
seńskiej, Ludności około 600; miejscowi są
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Serbowie, robotnicy w fabrykach przeważnie
Niemey, Asa...

Lutobory, wś i folw., pow. rawski, gm, Lu-
bania, par. Biała, o 14 w. od Rawy. Ma 18
dm., 157 mk,; ziemi włośc. mr. 202, os. 16,
ziemi dwors, 485 mr.

Lutobórz, wś i folw., pow. włocławski, gm.
i par, Kłóbka, o 21 w. od Włocławka, o 5 w. od
st, dr. żel. Kowal. Dm. 25, mk. 245, z nich 13
ewang. Folw. 550 mr. ziemi pszennej i żytniej,
40 mr. lasu (własność Wilhelma Memertego),
Jezioro około 8 włók rozl. Według Tow. Kred,
Ziems. folw. L. (z wsiami L. i Wiktorowo)
rozległy mr. 666: grunta orne i ogr. mr. 522,
łąk mr. 46, pastwiska mr. 1, wody mr. 43, la-
su mr. 4], nieużytki i place mr, 14, bud. mur.
4, z drzewa 8, płodozmian 13-polowy, pokłady
kamienia wapiennego i torfu, Wś L. os. 27,
z grun, mr, 76; wś Wiktorowo os, 14, z grun,
mr. 17.

Lutobrok, Zużobróg, wś, pow. pułtuski, gm.
Zatory, par. Pniewo, była własnością kole-
gium jezuitów w Płocku, W 1827 r. własność
fund. edukac., 22 dm., 117 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. L. (z wsiami: L., Wierne i
Borowce), od Pułtuska w. 10, od Łochowa w.
18, od rz. Narwi w. 10, rozległy mr. 782,
grunta orne i ogr. mr. 339, łąk mr, 44, lasu
mr, 318, nieuż. i place mr, 81, bud, z drzewa
15, młyn wodny. Wś L. os, 32, z grun. mr.
240; wś Wierne os, 12, z grun. mr. 30; wś
Borowce 0s. 3, z grun. mr. 61.

Lutocin, wś i folw., pow. sierpecki, gm.
Bieżuń, par. Lutocin, odl. o 15 w. od Sierpca.
Posiada kościół paraf. mur., szkołę pocz. 1-kl.
ogólną, zajazd i wiatrak. Ma 56 dm., 632 mk.,
1494 mr. gruntu, 31 nieuż., w tem 1277 mr.
ziemi włośc. (996 ornej). W 1827 r. było tu
34 dm., 328 mk. Kościół i par. tutejsza erek-
cyi niewiadomej; obecny murowany w 1861 r.
wystawiony. Par. L. dek. sierpecki (dawniej
bieżuński) 3018 dusz.
Lutogniewo 1.) wś, pow. krotoszyński;

w r. 1881 było we wsi i dom. 620 mk., wr.
zaś 1871: we wsi 58 dm., 428 mk.; 6 ewang.,
422 katol.; 129 analf. Kościół katol. paraf.
dek, koźmińskiego. Poczta, tel. i st. kol. żel.
Ww Krotoszynie o 5 kil. 2.) L., dom.; 1716
JF. rozl.; w r. 1871 było 5 dm., 156 mk.; na-
leży do ks. krotoszyńskiego. Wś L. należała
w XV i XVI w. do Cerekwickich h. Zaręba.
ukaszewicz wspomina, że wedle oblaty wia-

ry podejrzanej dokumentu, umieszczonej w księ-
sach biskupich, założycielem kościoła paraf.
W L. był r. 1401 Pasko z Gogolewa, podcho-
Tązy kaliski. W czasie reformacyi, za panowa-
mia Zygmunta Augusta, ówcześni właściciele
oddali kościół protestantom, przyjąwszy sami
nową naukę, Z rąk protestantów odzyskał go
". 1589 Jakób Zaleski, ówczesny dziedzie. Ko-  
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ściół był przez kilka wieków drewniany; do-
piero w bieżącym wieku rozebrano dawny
kościół i wystawiono nowy murowany. Por.
Krotoszyn. M. St.

Lutol 1.) niem. Gross Leuthen, wś na dol-
nych Łużycach, w pow. chociebuskim. Kościół
paraf. ewang. z nabożeństwem niemieckiem;
tylko przy nieszporach, co druga niedziela,
kantor czyta ewangelią po serbsku; także ko-
munia kilka razy na rok odbywa się w tymże
języku. Tak przynajmniej było w r. 1880.
Szkoła początkowa, W r. 1880 mk. 502, z tych
*/, rozumie i mówić może po serbsku, ale to-
warzyskim językiem jest już niemiecki. Szkołę
a przez nią wś zgermanizował nauczyciel miej-

scowy Jeremiasz Kopf, zmarły koło r. 1855.
Na płd. od wsi było grodzisko, Liczne zagi lu-
dowe z tej wsi patrz w ,„„Veckenstedt'a: Wen-
dische Sagen*, 2.) IL., niem. Gross Leuten,
wieś w zniemczonej części dolnych Łużyc
w pow. lubińskim, A. J. P.

Lutolek, niem. Zetteł, ob, Mfokry L. i Suchy L..
Lutoem czyli Zutomie, niem. Gross-Luttom,

wś, pow. międzychodzki; w r. 1881 było mk.
440, w r. zaś 1871: 40 dm., 443 mk.; 56 ewan,,
387 katol., 91 analf. Kościół katol. paraf. na-
leży do dek, lwoweckiego. Poczta najbliższa i
tel. w Sierakowie o 3 kil., st. kol. żel, we
Wronkach o 18 kil. Kościół lutomski należy
do dzieł późniejszych wieków; pierwszą o nim
wzmiankę Łukaszewicz odkrył w wizycie Bra-
neckiego z r. 1641, a już r. 1725 Libowicz
wspomina w swej wizycie: „Kościół w Luto-
miu drewniany, pochylony, bliski upadku.
W r. 1750 zaś Briihl'owa, ministrowa, ówcze-
sna dziedziczka, kazała kościół rozebrać i wy-
stawiła nowy murowany, do którego z polece-
nia ks. Teodora Czartoryskiego, ówczesnego
bisk. poznańskiego, oficyał położył kamień wę-
gielny. Wś była gniazdem wielkopolskiej ro-
dziny Lutomskich h. Prawdzie; po Lutomskich
posiadali tę wś Drużbicey, i tu się urodził r. 1590
z ojca Piotra Drużbickiego i matki Obiezierskiej
głośny jezuita Kasper Drużbieki. M. St.
Lutomek 1.) wś, pow. międzychodzki; 17

dm., 1838 mk,; | ewang., 182 katol., 56 analf,
Poczta i tel. w Sierakowie o 6 kil., st. kol.
żel. Wronki o 18 kil. 2.) £., folw.; 2778
mr. rozl.; 10 dm, 142 mk; należy do dom,
Kwilcza, M. Śt,

Lutomia, rz. początek w pow. łowickim
pod Rużycami, płynie na wsch. przez Kocie-
rzów, wchodzi w pow. sochaczewski, płynie
przez Jasieniec, Szwarocin i poniżej Kozłowa
biskupiego wpada z lew. brz, do Bzury. Długa
14w. Naprost Szwarocina przyjmuje z lew.
brz. strumień od Koszyjca i Rybna. J. Bliz,

Lutomie, niem, Zuttom, dok. Syłostry, trzy
miejscowości opodal siebie leżące, pow. choj-
nicki, nad rz. Brdą, 17/, mili od st. kol. żel,
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w Rytlu, w okolicy lesistej i piaszezystej, Par.
Czersk, szkoła Lutomski most, poczta Rytel.
a) włośc. wś do Zapędowa, liczy bud. 71, dm.
36, katol. 157, ewang. 68; b) król. domena do
gminy Zapędowa przyłączona, bud. 9, dm, 3,
kat, 14, ewang. 24; 8) król. leśn. do nadleśn.
Woziwoda, bud. 1, dm. 1, ewang. 9. Osada ta
śród puszczy tucholskiej istniała od najda-
wniejszych czasów, imię nosiła pierwotnie Sy-
lystry al. Sylostry. Za polskich czasów L. na-
leżało do dóbr ststwa tucholskiego; lustracya

- tegoż ststwa z r. 1570 donosi: WŚ L. ma włók
20, z tych trzyma Michał Lutomski wł.5 i 1
ogrodnik Wojciech Lutomski także wł. 5; Stan.
Lutomski ma folw. i na osobnem miejscu 3-ch
osadników, ogrodnik 1. Kś, PF.
Lutomiersk, os., przedtem mko nad rz, Ner,

pow. łaski, gm. i par. Lutomiersk. Leży na
wzgórzu po nad rz., połączone zwyczajną drogą
z pobliskim Konstantynowem, a odtąd drogą
bitą z Łodzią (odl. 14 w.). W 1827 r, było tu
194 dm., 1992 mk.; w 1860 r. 224 dm. (12
mur.) i 23868 mk. (1821 żyd.); obecnie 222 dm.,
2992 mk., 647 mr. ziemi mieszczan, 6 os. prob.
i 2 mr. klasztorne. Jest tu kościół paraf. muro-
wany, kościół i klasztor kś. reformatów, urząd
gminny, st. poczt., szkoła począt. 1-kl. ogólna.
Starożytna ta osada była w 1274, przywilejem
Leszka Czarnego ks. sieradzkiego, na miasto
wyniesiona. Pomyślny wzrost zawdzięcza L.
licznie osiadłym tu sukiennikom. Władysław
Łokietek w 1292 r. przyłączył do miasta wieś
Wrzącą. W 1811 r. nadał on L. Wacławowi
z Lisowie. Następnie musiał L. wrócić do koro-
ny, skoro w 1406 r. Władysław Jagiełło nadaje
połowę L. Przedborowi i synowi jego Janowi
z Chełmicy za zasługi w bojach z krzyżakami.
Od nich to poszła rodzina Lutomierskich h.
Jastrzębiec, Około 1530 r. pożar zniszczył mia-
sto, skutkiem czego Zygmunt August uwolnił
je w 1586 r. na 6 lat od podatków. Obręb
miasta wówczas był obszerniejszy niż obecnie,
Grunta miejskie graniczyły z Mirosławieami,
Bechcicami, Mikołajewicami i Zdziechowem.
W 1570 r. dziedzic Balcer Lutomirski, przy-
jąwszy wyznanie braci czeskich, oddał im ko-
ściół parat. Dopiero w XVII w. następni dzie-
dzice Grudzińscy zwrócili kościół katolikom.
Jędrzej Grudziński wojew. rawski założył tu
w 1650 r. kościół i klasztor kś, reformatów,
ukończony w 1659 r. Wojny szwedzkie i po-
żary (1696, 1797) niszczyły mko i wstrzymy-
wały jego rozwój. Od Grudzińskich przeszedł
L. do Sanguszków. Ks. Barbara Sanguszkowa
marszał. w. lit. wystawiła w miejsce drewnia-
nego murowany kościół paraf. w 1781 r. Jesz-
cze za Sanguszków utrzymywały się tu fabry-
ki sukna. Następnie przeszło miasto z kolei do
Wężyków, Mączyńskich a wreszcie Romockich.
Par. L, dekan. łaski, 2254dusz. Czyt. Łaski,  
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Lib. ben. I, 376 i Kod. dypl. pol. II, 473. Gmi-
na L. należy do sądu gm. okr. II we Wrze-
szczowieach, obszaru ma 8948 mr. i 5255 mk.
(1867). Według Tow. Kred. Ziems. dobra L.
składają się z folwarków: Wrząca, Czołczyn
i Dziektarzew, Dobra powyższe miały rozle-
głości mr. 2922, lecz w r. 1882 rozdzielone zo-
stały na trzy części, oddzielnie hypotecznie
uregulowane, t.j. Wrząca, Qzołczyn i Dziek-
tarzew. Folw. Czołczyn mr. 1176: grunta orne
i ogr. mr. 518, łąk mr. 124, pastwisk mr. 107,
wody mr. 7, lasu mr. 352, zarośli mr. 30, nie-
użytki i place mr. 38, bud. mur. 4, z drzewa
16, płodozmian 11-polowy; folw. Dziektarzew
mr. 353 a mianowicie: grunta orne i ogr. mr.
289, łąk mr. 29, pastwisk mr. 21, nieużytki i
place mr. 14, bud. mur. 3, z drzewa 1, płodo-
zmian. 138-polowy. Osada miejska L. os. 286,
z grun. mr. 580; wś Wrząca os. 9, z grun. mr.
291; wś Czołczyn os. 59, z grun. mr. 489; wś
Dziektarzów os. 13, z grun. mr. 190. Br. Ch.

Lutomierzyn, wśi folw., pow. płoński, gm.
Stróżęcin, pąr. Gralewo, odl. o 16 w. od Płoń-
ska, ma 10 dm. 1130 mk., 545 mr. gruntu.
W 1827 r. 9 dm., 91 mk. R. 1866 folw. miał
450 mr.; wś 64 mr. ziemi.

Lutomir, ob. Kupnowice.
Lutomirsk, nazwa Kasperowiec (ob. t. IIT,

str. 895) w pow. zaleszczyckim, nadana przez
Jakóba Jastrzębczyka Lutomirskiego, który tu
założył miasto w r. 1619. Nazwa ta poszła
potem w zapomnienie a utrzymała się nazwa
Kasperowiec. Wś zwie się jednak do dzisiaj
Lutomirskiem al. Lutomierzem lub Miastecz-
kiem. Lu. Dz.

Lutomirz (rus. Zutymir), część Chłopezyc,
pow. rudecki.
Latomski młyn, niem. Zuttomermihi, os. do

Zapędowa, pow. chojnicki, nad rz. Brdą, w o-
kolicy lesistej, piaszczystej, przy granicy pow.
starogródzkiego; bud. 8, dm. 2, katol. 9, ewan.
15. Par. Czersk, szkoła Lutomski most, pocz-
ta Rytel.
Lutomski most, niem. Zułtomerbrick, włość

z karczmą do Zapędowa, pow. chojnicki, nad
rz. Brdą, w okolicy lesistej i piaszczystej; bud.
6, dm. 1, ewang. 13, szkoła. Paralia Czersk,
poczta Rytel. Kś. F.
Lutomyśl, ob. Zomyśl.
Lutory, zachodnia część wsi Czajki, pow.

kaniowski,
Lutoryż, wś, pow. rzeszowski, nad Laso-

wym potokiem, wpadającym z lew. brzegu do
Wisłoka, przy gościńcu z Rzeszowa przez Czu-
dec i Strzyżów do Frysztaka a stamtąd do
Krosna; należy do par. rzym.-katol. w Bogu-
chwale a do sądu pow. i urzędu poczt. w Rze-
szowie odległym o 11 kil. Położenie wsi wzno-
si się od 263 w kierunku płd. do 273, a ku
zach. do 3538 m. npm. Od południowego zach.
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otacza wś wielki boguchwalski las, pokrywa-
jący wyniosłość zwaną Babią górą. L. ma 758
mk, rzym.-katol. i kasę pożycz. gm. z kapiia-

łem 165 zł. w. a. Pos. więk. spadkobierców
W. Krzyszkowskiego wynosi obszaru 342 roli
i 476 mr. lasu; pos. mn. 875 roli, 80 łąk i ogr.
i 16 mr. lasu; ta wś graniczy na płd. z Zarzy-
cami i Babicą, na płn. z Boguchwałą i Pietra-
szówką. Mac.

Lutosławice |.) rządowe, kol. i os. karcz.,
pow. piotrkowski, gm. Grabica, par. Srocko.
Posiadają szkołę począt. 1-kl. ogólną, 34 dm.,
265 mk., 612 mr. (w tem 370 ziemi orn.), w tej
liczbie tylko 11 mr. włośc. Czyt. Łaski, Lib.
ben. II, 171 2.) £. szlacheckie, folw., dwie
os, młyn., kol. i os. karcz., pow. piotrkowski,
gm. Grabica, par. Srocko, Folw. ma 3 dm., 8
mk., 474 mr.; dwie os. młyn. 2 dm., 22 mk., 2
mr.; kol. włośe. 10 dm., 126 mk., 50 mr.; 06.
karcz. 1 dm., pół mr. ziemi. Kol. włośc. nosi
też nazwę Wygwizdów. W 1827 r. L. miały
razem 13 dm., 103 mk.

Lutostań al. Kozy, wś, pow. łomżyński, gm.
1 par. Puchały. Wspominana już w aktach z r.
1478; gniazdo Lutostańskich (Gloger, Ziemia
łomżyńska).

Lutosza, wś nad rz. Lutoszą, pow. oszmiań-
ski, 4 okr. adm., 11 dom., 95 mk., z tego 53
prawosł., 42 katol. (1866).
Lutów (mylnie), ob. Hostynne i Łotów.
Lutowa, część Wiszenki Małej, pow. gró-

decki.
Lutowa, pot. górski, bierze początek na ob-

sząrze gm. Wetliny, w pow. Lisko, z pod gra-
nicznego grzbietu Karpat, na wsch. zboczu gó-
ry Paportnej (1193 m.); płynie leśnym paro-
wem na północny wschód, opłukując południo-
we stopy lesistego działu górskiego Jawornika
(t. TII, 518, nr. 6), skąd zabiera liczne potoki
esne i uchodzi do Solinki z lewego brzegu
Po 4-kil. biegu. Br. G.

Lutowice, pierwotna nazwa wsi Klimontów
W pow. miechowskim (ob. Jaksice).

Lutowicze, wieś i folw. w pow. słuckim,
W gm. wyżniańskiej, w okr. polic. starobiń-
skim, nad rzeczką Wołką, dopływem Morocza.
Przy drodze wiodącej z Wyżny do Żylichowa;
WS ma osad 29; folw., od r. 1822 dziedzictwo
dułtowskich, ma obszaru przeszło 1580 mr.
Wglebie lekkiej, miejscowość nie bezleśna. Jest
u kąplica katol. par. Starczyca. 4. Jelski,
Łutowiec, wś, pow. będziński, gm. Niegowa,

Par. Staromieście. W 1827 r. 14 dm., 85 mk.
Lutowież, Zitowiż, wś, pow. włodzimierski,

3 Tw. od Grzybowicy. R. 1758 Ostrogski da-
tował Potockiemu tę wieś. :
- Lutowiska (z Posadą), mko w pow. Lisko,
: otlinie nad pot. $molniczkiem, uchodzącym

> brz. do Sanu, 640 m. npm., o 27 kil.
o Ustrzyków dolnych. Do okoła otaczają L. 
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wzgórza lesiste, dochodzące od wsch, do 706,
od płd. góra T[rokaniee 889 i Otryt 938 m.
bezwzględnej wysokości, Od Otrytu ciągnie
się w kierunku płn.-zachodnim pasmo otryckie
aż do doliny Sanu, zasłaniając Lutowiska od
zach. Przez L. prowadzi droga z Ustrzyk dol-
nych do granicy węgierskiej (do Użhorodu).
W mizernem, żydostwem przepełnionem mia-
steczku znajduje się par. gr.-katol. z cerkwią
drewnianą, szkoła etatowa, sąd powiat. (dla
11627 dusz w r. 1880), stacya poczt. i apteka
i odbywają się sławne jarmarki na woły, dwa-
naście razy w r., i targi tygodniowe co czwar-
tek. Z 1849 mk. jest 510 gr. katol., 30 rzym.-
katol. i 1309 izrael. Pos. więk. Stan. hr. Ko-
narskiego ma obszaru 381 roli, 177 łąk i ogr.,
112 past. i 672 mr, lasu; pos. mniej. 891 roli,
238 łąk i ogr. i 153 mr. pastw. Par. gr.-katol.
należy do dyec. przemyskiej, dek. zatwarnie-
kiego, obejmuje Żurawin i Krzywkę z ogólną
ludnością 1140 rzym.-katol. i 1509 izrael. L.
graniczą na płn. z Lipiem, na płd. ze Smolni-
kiem a na wsch. z Krzywką. Mac.

Lutowiska 1.) część Dziewięcierza, pow.
Rawa Ruska. 2.) Ł. (al. Zułowisko), wieś
w pow. samborskim, 18 kil. na płd. zach, od
sądu powiat. w Samborze, 10 kil. na płn. zach.
od urzędu poczt. w Wojutyczach, 8 kil. na
płn, zach. od najbliższej stacyi kolei naddnie-
strzańskiej Nadyby-Wojutycze. Na płn. leżą
Bylice, na wsch. Kakowa, na płd. wsch. Wo-
jutycze, na płd, Sąsiadowice, na zach. Bukowa.
Wody płyną za pośrednictwem strug małych
na zach. do Błożewki. Najwyższe wzniesienie
wynosi 299 m. Przez wieś jdzie droga z
Sambora do Nowego Miasta. Włas. więk. ma
roli orn. 282, łąk i ogr. 65, pastw. 7, lasu 85:
włas. mniej. roli orn. 412, łąk i ogr. 119,
pastw. 6 mr. W r. 1880 było 483 mk. w gmi-
nie, 12 na obsz, dwor. (obrz. gr.-katoł. z wy-
jątkiem 15 rzym.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Wojutyczach, gr.-katol. w Bukowej. We
wsi jest cerkiew i szkoła filialna. Lu. Dz.
Lutowitz (niem.), ob. Zutoboć.
Lutowiż, ob. Zutowież,
Lutówka, potok łączny, wytryska na gra-

nicy południowej Skawiny z wsią Bukowem;
płynie w kierunku zachodnim, wzdłuż tej gra-
nicy, i uchodzi do Skawinki z praw. brzegu, po
2 kil. biegu, u południowego podnóża Łysej
Góry. Br. G.
Lutówko, niem, £/.-Lutau, cztery w pobli-

żu siebie położone osady, pow. złotowski, - nad
jeziorem lutowskiem, przez które płynie i po-
czątek swój bierze struga Sępolna, w okolicy
lesistej. Parafia Kamień, filialny kościół Lu-
towo, szkoła w miejscu, poczta Sępolno (Zem-
pelburg). a) L., włośc. wś, obszaru liczy mr.
2247, bud, 112, dm. 43, katol. 288, ew.47. b)
L., posiadł, z młynem wodnym do L. wsi włośc.
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przyłączona, liczy bud. 4, dm. 1, katol. 7, ew.
17. e) L., leśn, król. do nadleśn. w temże
miejscu. d) L., nadleśn. król., wraz z leśn.
L. i pobliską strażą leśną Mazury liczy obszaru
lasów 20147 mr., dm. 4, katol. 9, ew. 10. L.
zwało się także Lutowo-Małe czyli Stare. Jak
świadczy odkryte niedawno cmentarzysko po-
gańskie, osada tu od dawna już istniała.
W muzeum w Kwidzynie znajduje się 5 urn
wydobytych z cmentarzyska tutejszego, a tak-
że 2 dłutka staroświeckie złożone są tam,
z krzemienia wyrabiane. Ob. Ossowski, Mapa
archeol. Prus zachodnich, str. 881102. R.
1372 Jarosław Bogorya Skotnicki, arcyb.
gnieźn., nabył tę wieś z przyzwoleniem Elźbie-
ty królowej za 300 grzyw. Odtąd posiadali
arcybiskupi L, aż do pruskiej okupacyi. We
wsi znajdował się wtenczas folw., osada czyn-
szowa i młyn. Ob. X. Kujot, O majątkach bi-
skupich na Pomorzu w II roczn. tow. nauk.
w Toruniu, str. 70. Kś, F.

Lutowo, niem. Gr. Lutau, włośc. WŚ ko-
ścielna, pow. złotowski, nad jeziorem lutow-
skiem, przez które płynie struga Sępolna,
w okolicy lesistej. Obszaru liczy mr. 4964,
bud. 200, dm 86, katol. 461, ew. 154. Parafia
Kamień, w miejscu filialny kościół z wikaryą
lokalną połączony i szkoła; poczta Sępolno
(Zempelburg). L., oddawna własność arcy-
biskupów gnieźn., należała do obszernego ich
klucza w Kamieniu. Arcyb. Mikołaj, powró-
ciwszy z synodu powszechnego w Kostnicy,
zapisał stąd dziesięciny snopowe kolegium xx.
mansaryuszów N. M. P. Wniebowzięcia. Wś
ta bywała na czynsz gburom wydawana. Po

okupacyi przez rząd pruski zabrana i na wła-
sność potem osadnikom wydzielona. Kościół
tutejszy, arcybiskupiej fundacyi, nie wiadomo,
kiedy założony; tytuł ma św. Wawrzyńca,
przyłączony jako filia do Kamienia. R. 1866
urządzono przy nim stałą wikaryą lokalną ku
większej wygodzie duchownej wiernych, Do
kościoła należą wioski: Lutowo i Lutówko
z młynem i nadleśn. król. Do szkoły tutejszej
katol. uczęszcza 114 dzieci katol.; nauczyciel
jest zarazem organistą. Ob. X. Kujot, O ma-
jątkach biskupich na Pomorzu w IL roczn. tow.
nauk. w Toruniu, str, 70. Kś. F.

Lutronis Villa (dok.), ob. Zudmierzyce.
Lutrowskie, folw., nad rz. Liczwartą, pow.

częstochowski, gm. Kuźniczka, par. Danków;
ma 1 dm,, 15 mk., 281 mr. obszaru. Przy
folw. leży tak zwana Kuźniczka Lutrowska, 9
mr. ziemi włośc. Por. Krzepice.

Lutry, pow. pułtuski, gm. Lubie, parafia

Obrytte.
Lutry, ob. Katy-7..

Lutry, niem. Zautern (dok. Lutern, Luihern,

Luthirn, Lutir), wś parafialna, pow. reszelski,
st. p. Teistimmen; leży na Warmii polskiej i 
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należała od dawna do biskupów warmińskich.

Założył ją wójt biskupi Henryk von Lutter
w XIV stuleciu. R. 1346 3 czerwca nadaje
wójt „„Bruno de lutir,' „honesto viro Heinczco-
ni* karczmę w L. z jedną włóką. Za to ma
płacić rocznie 2 marki, jednę biskupowi, druga
sołtysowi na M. B. Gromniczną. Datum in

Castro Heilsberg. (Ob. Cod. dipl. Warm., str.
67, II). Przywilej ten potwierdza r. 1881,
d. 16 lipca bisk. Henryk. R. 1375 d. 15
kwietnia, bracia: Piotr, Henryk i Mikołaj soł-
tysi w L. zeznawają, że im stary przywilej ich

wsi zaginął. Dla tego biskup Henryk wysta-
wia im nowy przywilej, podobny do owego
starego, podług którego liczyła wieś wtedy
wogóle 66 włók, Z tych sołtys posiadał wol-
nych 8 włók z połową czynszu karczemnego,
sądami małemi i '/, częścią kar z większych

sądów. Na uposażenie probostwa przeznaczo-
nych było włók 6, Od reszty 52 włók dawali
osadnicy rok rocznie po '/, grzywny na Boże

Narodzenie. Datum Heilsberg. (Ob. Cod. dipl.

Warm. II, str. 544). R. 1528 w dzień św.
Antoniego zostali tutejsi mieszkańcy zwolnieni

od tłoki. Za to byli zobowiązani płacić od

każdej obsadzonej włóki '/, grzywny, pomagać

przy sianożęciu i zwożeniu siana; każdy po-

winien od 1 włóki dostarczyć 1 furę drzewa
do dworu i pomagać przy pańskiej rybitwie
w jeziorze „Carken.* R. 1557 d. 10 marca
odnowił biskup Stanisław Hozyusz przywilej
wsi, Na marginesie dodano wtedy, że tylko

sołtysowi przysługuje prawo rybitwy w je-
ziorze Pisze (Str. 544 tamże). R. 1613 d. 22
grudnia odłączono od wsi tutejszej 8 włóki i
11 morgów i przyłączono je do Szombarka (Tam-

że, str. 45, w przypisku). Kościół katol. ist-

niał tu już od dawnych czasów; zgorzał r.

1550; nowo postawiony, został konsekrowany
przez bisk. Kromera 18 kwietnia 1580 r. pod
wezw. Maryi Magdaleny. Niedawno temu

odbudowano go na nowo i poświęcono d. 13

grudnia 1863 r. (Ob. Seript. rer. Warm;,

str. 434), Komunikantów było 1879 roku

1514. Kś, F. i Kś. Fr.

Lutry, niem. Gr. Lauiern-See, znaczne jez.

w pow. reszelskim, nad którem leżą wioski:

Lutry, Kekitten i Scharnick, Z jez. L. wy-

pływa rz. Sense,
Lutryna, Zutrzyna, lewy dopływ Osy, pra”

wego dopływu Wisły dolnej. Por. Brodnica,

Grudziądz, Jaguszewice, Kamień, Gołębiewko,
Kruszyn, Lembark,

Lutterberg (dok.), ob. Zidzdark,
Luttken (niem.), wś, pow. ostródzki, st. P.

Hohenstein. Por. Lutek. i
Luttken al. Zuitko- Manscheit (niem.), WS,

pow. szyłokarczemski, st. p. Schakuhnen.

Luttkenwalde (niem.), dobra ryc., pow.

ostródzki, st. p. Rychnowy.
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Luttom (niem.), ob. Zutomie.
Luttomerbriiek (niem.), os., pow. chojni-

eki, ob. Lutomski most.
Luttomermiihl (niem.), ob. Zułomski młyn,
Luttowitz (niem.), ob. Zutoboć (łaż.).
Luttringen (niem.), dobra, pow. kuldycki

W Kurlandyi, par. Frauenburg.
„  Luttroetha (niem.), r. 1286 Zutkretim, wś
1 dobra, pow. żegański, par. Zegań. Przędzal-
nia Inu.
Lututów, os., przedtem mko, pow. wieluń-

ski, gm. i par. Lututów, Leży o 21 w. od
Wielunia, 210 w. od Warszawy. Posiada ko-
ściół par. drewniany, szkołę początkową, sąd
gm. okr. VII, stacyą pocztową, gorzelnię. Li-
ber. Benef. Łaskiego wspomina L. jako wieś
z kościołem (II, 156,57). W 1407 r. wydać
miał Władysław Jagiełło przywilej na zało-
żenie miasta, lecz dla braku warunków L. po-
został i nadal wsią, Dopiero w 1843 r. ów-
czesny dziedzic L. wyjednał postanowienie
rady administracyjnej Królestwa na przemianę
L. na miasto. To jednak nie poprawiło bytu
osądy. W 1827 r. było tu 98 dm. i 563 mk.;
w 1860 r. 41 dm. i 398 mk. (89 żydów). Obe-
cnie jest 56 dm., 524 mk.; folw. 3 dm., 27 mk.
Kościół tutejszy założony był pierwotnie
w 1406 r., obecny wzniesiono w 1790r. Par,
L, dek, wieluński: 4060 dusz, Gmina L. na-
leży do sądu gm, okr. VII w miejscu, posiada
obszaru 12332 mr, i 4625 mk. W gminie są:
2 szkoły początkowe, tartak parowy, gorzelnia
1 pięć wiatraków, Dobra L. składają się z folw.

„1 Kopanina, osady L.; wsi: Piaski, Popieli-
na, Augustynów, Przybyłów, Źmuda i Kopa-
nima,  Rozl. wynosi mr. 2246; folw. L.: grun-
ta orne i ogrody mr. 614, łąk mr. 92, pastw.
Mr, 14, lasu mr. 1282, nieuż. i place mr. 58,
razem mr. 2055; bud, mur. 6, z drzewa 10; pło-
dozmian 10-polowy. Folw. Kopanina: grunta
orne i ogr. mr. 184, nieuż, i place mr. 7, razem
mr, 19]; bud. mur, 3, z drzewa 11; płodozmian
"połowy. Gorzelnia, browar, pokłady torfu.
8. miejska L, os. 37, z grun, mr. 57; wś Pia-

SKL 0s, 38, z grun. mr, 536; wś Popielina os.
l, z grun. mr. 170; wś Augustynów os. 32,

% grun. mr. 412; wś Przybyłów os. 24, z grun.
m, 353; wś Źmuda os. 10, z grun. mr. 145; wś

opanina os, 32, z grun. mr. 108. Br. Ch.
Luty, ob. Meża.

Ę Luty, las i góra, nad lewym brzegiem
JMnicy, południowo-wschodni kraniec działu
Sórskiego Grorganu ilemskiego czyli Arszycy,
ze obszarze Perehińska, w pow. dolińskim;
qq mocnych stóp płynie potok górski Nery-
, wka, a od południa Mołoda, dopływ Łomni-
A Nad Łomnicą u wschodnich podnóży leży
P- „kąpielowe Podluty. Wznosi się do
ą 4,1032 m. npm. pod 48* 40" 50” płn. sz. g.,
4142 wsch. dłę. g. F. Br. G.  
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Lutyca, lewy dopływ Styru, praw. dopły-
wu Prypeci, wpada poniżej Sokula. Por. Ko-
nopla.

Lutycy, Weletowie, Wiley, szczep słowiański
z czasów przedhistorycznych nad Odrą aż do
Baltyku.

Lutyczyna, Zutyczna, znaczny strumień,
wytryska na obsz. gm. Uliczna, w pow. dro-
hobyckim, na łąkach, po wschodniej stronie
wzgórza „„Na pole (393 m.), w północnej stro-
nie od wsi; płynie w kierunku północnym,
tworzy w górnym swym biegu granieę gmin
Uliczna i Hołobutowa (pow. stryjski), nastę-
pnie zrasza łąki w Gajach wyźnich, gdzie prze-
rzyna drogę kolei żelaznej drohobycko-stryj-
skiej, a zasiliwszy się z lew. brzegu wodami
potoku Werchowina, mija gościniec drohoby-
cko-stryjski i przechodzi w obr. gm. Gajów
niźnich; przepływa tę wieś pomiędzy jej do-
mostwami, gdzie zabiera z praw. brzegu potok
Borski (ob.), a z lew. brzegu potoki Semenów,
Torchów i [wanowce. Następnie podąża w tym
samym kierunku na północ przez obszar Doł-
hego, a w Oparach, po zachodniej ich stronie,
przepływa stawisko, gdzie dawniej piękny i
rozległy staw się rozlewał; poniżej którego
wpada z praw. brzegu do Rabczanki, dopływu
Tyśmienicy. Długość biegu czyni przeszło 20
kil. Górny bieg potoku tego zowią także Łu-
hami, Na Kummersberga mapie Galicyi (dek.
38) czytamy „,Lutyczna,* jako nazwę tego po-
toku. Br. G.

Lutyjecy, niem. Zeutwitz, wś serbska na Sa-
skich Łużycach, w pow. budyszyńskim. W r.
1875 dm, 16, mk. 130, w tem Serbów 99.

Lutyka, zaśc., pow. wileński, 3 okr. adm,,
085 w. od Wilna, 2 dm., 18 mieszk. katol.
(1866).

Lutyki, wś, pow. szawelski, gm. krupiew-
ska. Należała do dóbr Martyniszek, niegdyś
sstwa szakinowskiego, potem hr. Lotreka; osad
6; uwłaszczono dzies, 75 ityleż pod serwi-
tut oddano włościańskiej rodzinie Kuszłej-
ków. J. God,

Lutymir, ob. Zutomirz.
Lutynia 1.) dom., pow. krotoszyński, nad

rzeką Lutynią, 2062 mr. rozl, 12 dm., 173
mk., 2 ew., 171 katol., 85 analf, Kościół kat,
paraf. dekan. nowomiejskiego. Poczta i tel..
w Dobrzycy o 8 kil., gośc. o 2 kil., st. kol.
żel. w Pleszewie o 6 kil. Ze wsi L. pochodzi-
ła rodzina wielkopolska Lutyńskich, herbu Ko-
rab; w r. 1505 L. była jeszcze mczkiem. Około
połowy XVI wieku posiadali ją Pabianowscy,
w XVII następnie Oborscy, Twardowscy i
Złotniccy. Kościół w L. zapewne stanął do-
piero na początku XVI wieku, gdyż najda-
wniejszy dokument o nim pochodzi z r. 1539;
był drewniany aż do końca wieku XVIII; do-

|piero 1802 Józef Otuski, ówczesny dziedzie,
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wystawił nowy, murowany, Z pamiątek prze-
szłości w kościele zasługuje tylko na wzmian-
kę dzwon, poświęcony r. 1724 przez Stanisła-
wa Hozyusza, biskupa poznańskiego. Obecnie
L. jest własnością Teodora Mukułowskiego.

2.) Ł., folw., pow. pleszewski, 2 dm., 41 mk.;
należy do dom, i gm. Dębna, M. St.

Lutynia, por. Jama.
Lutynia 1.) Niemiecka, niem. Deuisch- T,euten,

wielka wieś w powiecie bogumińskim, ma
kościół paraf, katol. z pięknym kamieniem
ofiarnym w ołtarzu i zamek, Rozl. 3507 mr.,
mk, 2350. Jest tu szkoła ludowa, zarząd dóbr,
stadniny i lasów hr. Larischów. Fabryka
drenów. Par. katol. L. dek. frysztackiego:
3471 katol., 6 prot., 65 żyd. Ewangelicy na-
leżą do par. Orłowo. 2.) .-Polska, niem.
Polmisch-euten, tamże, ma 1285 mr. ziemi,
1050 mk., i szkołę ludową.
Lutynia, rz., ob, Zużnia.
Lutynia, rz., lewy dopływ Warty, poczyna

się w pow, krotoszyńskim, na południe od wsi
Ligotty; płynąc ku północy, mija wś Koryta,
przepływa przez część pów. pleszewskiego i
i krotoszyńskiego, zrasza wsie Sośnicę i Luty-
nię; 'od folwarku: Ruda należy już całkiem
do pow. pleszewskiego; tamże pod wsią Wę-
grzynowem przyjmuje rzeczkę Potokę, płynie
przez wsie Wilczą, Magnuszewice, Wolę Ksią-
żęcą, Wilkowyję; następnie pod wsią Kąty

łączy się z nią uboczna Lubieska; pod młynem
Btęgosz wchodzi do pow. wrzesińskiego i oble-
wa wieś Lisewo, pod wsią Rogaszycami jeszcze
przyjmuje Lubiankę, a wreszcie pod Pogorzeli-
cami wpada do Warty; długość L. wynosi

„ mniej więcej 7 mil. M. St.
Lutynica, Zotynica, prawy dopływ Dźwiny.

Mała ta rzeczka stanowiła dawniej granicę
między Polską a Rossyą.

Lutynka, wś, pow. żydaczowski, o 23 kil,
na płd. wsch. od Żydaczowa, 5 kil. na wsch.
od sądu powiat. i urzędu poczt. w Żurawnie,
Na zach. i płn. leży Mielnicz, na wsch, Mana-
sterzec, na płd, Bujanów. Wody z całego ob-
sząru płyną do Dniestru za pośrednictwem Lu-
tynki, przepływającej płn. zach. część wsi
w kierunku płn. wsch. i tworzącej na małej
przestrzeni granicę, tudzież Czarnego suchego
potoku, płynącego wzdłuż granicy wsch. od
płd. na płn. Zabudowania wiejskie leżą na
praw. brzegu Lutynki. Włas. więk. (probo-
stwa łacińskiego w Żurawnie) ma roli ornej
162,;łąk i ogr. 32, pastw. 11 mr.; włas. mniej.
roli orn. 807, łąk i ogr. 30, pastw. 32 mr.
W r. 1880 było 236 mk. w gminie, 17 na
obsz, dwor, (35 obrz, rzym.-katol., reszta gr.-
katol.). Par. rzym.-katol, w Zurawnie, gr.-
katol. w Mielniczu. Wewsijest cerkiew, fol-
wark i młyn. | Lu. Dz.

Lutynka, wśi gm., pow. krotoszyński, 2  
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miejsc.: a) L., wś; b) Ruda, osada; 9 dm., 73
mk., 28 ew., 45 katol., 18 analf. Poczta i tel.
najbliższe w Dobrzycy, st. kol. żel. w Koźmi-
nie lub w Pleszewie. M. St.

Lutynka, rzeka, wypływa w połudn, stro-
nie obszaru wsi Korczówki, w pow. żydaczow-
skim, dwiema strugami, tuż na granicy tejże
gminy z gm. Łyskowa, z pod lasu Polaną zwa-
nego, zabierając z niego kilka leśnych przyto-
ków. Płynie z początku na południowy wschód
północnym brzegiem tegoż lasu przez obszar
łyskowa, następnie na północny wschód przez
łąki Czerteża, następnie przez łąki Tarnawki:
poczem tworzy na przestrzeni kilkuset metrów
granicę między Tarnawką i Dubrawką z jednej:
(zach.), a Bujanowem i Mielniczem z drugiej
(wsch.) strony. W końcu odgranicza obszar
Mielnicza od Lutynki Manasterca i uchodzi do
Dniestru z praw. brzegu. Z lew. brzegu ucho-
dzą doń: Rakowiec, Podbereza, z praw. brzegu
zaś: Płoski, Kiernica i Czarny suchy p. Źró-
dła leżą na wys. 380 m., ujście 236 m. npm.
Długość biegu 19 kil. Br. G.

Lutzicken (niem.), wś, pow. gąbiński, st. p.
Nemmersdorf.

Lutzine (niem.), ob. Zucyna,
Luxethen (niem.), wś, pow. pasłęcki, st. p.

Schlobitten.
Luxhaus (niem.), leśnictwo, pow. welaw-

ski, st. p. Groldadler,
Luxhausen (niem.), dobra, pow. welawski,

st. p. Alberga.
Luxta (niem.), in. jez. iłłukszciańskie, por.

Itłukszta i Gallensee,
Luysen (dok.), ob. Zajsy,
Luzacya, ob. Zużyce.
Luzani, węg. Zongh, ob. Zużany.
Luzeinen 1.) Klein, wś, pow. morąski, st.

poczt, Reichau; w r. 1857 było 12 mk. 2.) Ł.-
Gross, wś, pow. ostródzki, st. poczt. Tłokowa,
(niem. Locken); 1857 r. było 20 mk.

Luzino, niem. Zusino, włośc. wś kościelna i
dobra, pow. wejherowski, na bitym trakcie le-
zieńsko-wejherowskim, nad luzińską strugą.
Obszaru obejmuje włók 127, gbur. 15, zagr. 6;
katol. 438, ew. 118, dm. 52. Dobra obejmują
osobno roli orn. hekt. 395, łąk 33, pastw. 7,
lasu 71, nieuż. 2, ogółem obszaru hekt. 510:
hodowla krów holend., owiec merynosów, ko-
ni; melkarnia; dziedzie Wilh. Wallenius. Pa-
rafia i szkoła w miejscu, poczta Wejherowo,
dokąd odległość wynosi 13%/, mili. Odbywa
się tu doroczny jeden jarmark kramny i na
bydło; jest nowo urządzony przystanek kol.
żel. gdańsko-szczecińskiej. Po za wsią struga
luzińska pędzi młyn tutejszy. L. od dawna
należało do klasztoru pp. norbertanek w Zu-
kowie, jak przypuszczają, darowane przez księ-
cią Racibora. Kościół tutejszy zapewne przed
sprowadzeniem do Zukowa panien (1210) zo-
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stał przez książąt fundowany, 0 nowszych bo-
wiem kościołach, które panny w dobrach swo-
ich fundowały, są zapiski w aktach klasztor-
nych, tylko o luzińskim nie ma, R. 1245 bisk.
kujawski Michał darował pannom swoje dzie-
sięciny z L. Rząd pruski zaraz po okupacyi
zajął te dobra i wydał na własność prywatną.
Parafia luzińska, dekanatu mirachowskiego
(kościerskiego), liczy dusz 4225; kościół tytu-
łu św. Wawrzyńca, patronatu kiedyś pp. nor-
bertanek w Zukowie, nie wiadomo kiedy fun-
dowany albo konsekrowany. W miejsce oba-
lonego r. 1738 starego kościoła drewnianego,
Maciej Rzepczyński, dziekan mirach. i prob.
luziński nowy okazalszy wybudował z cegły
r. 1740. Szpitala nie ma przy kościele; bra-
etwa 3: św. Jana Nepom. z r. 1759, rożańcowe
z r. 1750 i trzeźwości z r. 1856. Prob. Antoni
Kleist, kanon. koleg. kaliskiej; wik. Wiktor
Christen. Wsie parafialne: Luzino, Robakowo,
Dąbrówka, Gowino, Gowinko, Ustarbowo, 80-
bieszyn (Bopieszyn?), Przetoczyno, Częstkowo,
Milwino, Wyszecino, Barłomin, Strzebielino,
Kębłowo, Grościcin, Bismark. Szkoły katol.
paraf,: w Luzinie 72 katol. dzieci, w Gowinku
95, Sobieszynie 66, Przetoczynie 75, Strzebie-
linie 80, Kębłowie 19 (7), Częstkowie 41;
ewang. szkołę w Barłominie zwiedza 33 katol,
dzieci, w Wyszecinie 43, dla których nie sta-
rają się o naukę religii. (Ob. Szemat. dyec.
chełmińskiej 165. Kś, F.
Luzińska struga, bierze początek z jeziora

lewińskiego, z którego wypływa przy Lewin-
ku, w pow. wejherowskim, Kierunek ma prze-
ważnie półnceny; mija Pobłocie, przyjmuje
strumień zęblewski, przechodzi przez trakt bi-
ty lezieńsko-wejherowski, wzmacnia się kilko-

ma strumieniami z obu stron, mija wieś Niedź-
wiadek, gdzie młyn obraca, następnie wś Mil-
win, pędzi młyn barłomiński, luziński po za
wsią Luzinem. W pobliżu Bolszewa przyjmu-
je strugę znaczną bolszewską, przechodzi po
kilkakroć kol. żel. szczecińsko-gdańską, pono-
wnie także trakt bity wejherowsko-lezieński,
drugi trakt bity wejherowsko-słupski i ucho-
dzi do Redy opodal Wejherowa. Długość bie-
gu tej strugi wynosi około 6 mil. Kś. F.

Luziński młyn, niem. Zusinoermihi, osada
z młynem do Luzina, pow. wejherowski, nad
strugą luzińską. |

Luzki, potok górski, wypływa na granicy
Jabłonicy i Krasnoilly, w pow. kosowskim,
w Beskidzie lesistym, w dziale czarnohorskim,
z pod góry Płaika (1229 m.); płynie pomienio-
ną granicą na północny wschód leśnym paro-
wem, poczem przechodzi na obszar Fereskula i
tutaj przyjąwszy kierunek południowo-wscho-
dni, we Fereskulu uchodzi do Czeremoszu Bia-
łego z lew. brzegu. Długość biegu 8 kil.
Luzsna (węg.), ob. Zużna,  
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Luzyanki, ob. Zuzyany.
Luzyany 1.) al. Zędziajny, niem. Zossainen,

al. Zoszainen (dok. Lusieyn, Lusygeynen, Luszian),

dobra ryc, na Warmii w pow. reszelskim, do

których należy także folw. leśny Spieglowken
(niem.); odl, od Reszla, gdzie jest st, poczt.,
wynosi 9 kil. Areału mają te dobra 511 ha.,
t.j. 327 ha. roli orn. i ogr., 55 ha, łąk, 11 ha.
pastw., 105 ha. lasu, 7 ha. nieuż., 6 ha, wody. Da-
wniej należały te dobra do bisk. warm. R. 1359
bisk. warm. Jan potwierdza i uznaje posiadłość
6 radeł obejmującą, którą Sanglande Pachirs i
jego spadkobiercy „in campo Lusien* niegdyś
posiadali. "Te nadaje im na nowo na prawie
pruskiem (,,recognovimus, quod Sanglande Pa-
chirs ac filii et heredes legitimi Nisdraw et Ner-
wiken quondam fratram ipsorum de Lusien,
ibidem in Campo tenuerunt sex uncos ad duo
servicia, quos eis de novo damus et conferimus
Jure pruthenicali*). Dodaje im2 morgi, jeden
pro graminibus, drugi pro agricultura; zagłó-
wne ma wynosić 30 grzywien. Dat. Heilsberg
die b. Valentini, A. d. 1859. (Ob. Cod. dipl.
Warm. II, 275). R. 1364 daje bisk, Jan Pru-
sakowi Grlanden (nostro Camerario) cztery
włóki in villa Lusyeyn w przemian za 4 włóki
w polu laukeslauken na prawie pruskiem. Wa-
runki zwykłe 30 grzywien kary zagłównego i
prawo przedaży. -(OQb. Cod. dipl. Warm. II,
str. 389). R. 1515 odstąpił bisk. Fabian do-
bra L., Moldyty i Micolen braciom swoim Ja-
nowi z Luzyan, wójtowi i Olbrachtowi z Lu-
zyan, staroście na zamku reszelskim w prze-
mian za wś Sorbaum i dobra Nerwieken, za-
mienił L. na dobra chełmińskie i zwolnił osa-

dników ze służb i czynszu. (Ob. Cod. dipl.
Warm. I, str. 486). 1857 r. było tu 129 mk.
Paraf. katol. Leginy, paraf, ew. Reszel. Roku
1702 mieszkał w L. Wacław Stanisławski,
wójt warmiński, (Kętrz. O ludn. pols., str.
568). 2.) L-Małe al. Luzyanki, niem. Kl.-
Lossainen a|. Kl.-Lozaynen, (Lozaynen minus), WŚ,
pow. reszelski, założył ją r. 1524 biskup Fa-
bian na 21 włókach nadanych prawem magde-
burskiem ad utrumque sexum. R. 1685 za-
mienił Andrzej Gąsiorowski dobra Worpłak
mające prawo chełm, na 21 włók w Luzya-
nach, nadanych prawem magdeb. ad utramque
sexum. Roku 1718 dostaje, po śmierci Kazi=
mierza Troszki z Klakendorf, połowę dóbr An-
drzej Gąsiorowski z Luzyan., (Ob. Kętrz.
O ludn. pols., str. 549), W najnowszym spisie
miejscowości Prus zach, i wschod, nie ma tej
miejscowości; jest tam tylko mowa o Luzya-
hach wogóle, bez przydomku M. albo W. W
M. Luzyanach mieszkali r. 1702 Gąsiorowscy,
(Kętrz. 1. e., str. 563). Kś. Pr.
Lwa, w dolnym biegu nazywana Mostwą,

prawy dopływ Stwigi, prawego dopływu Pry-

peci, i
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Lwg (dok.), ob. Zuków, pow. rybnicki.
Lwiw (rus.), ob. Zwów.
Lwów (po rus, Zwiw, po niem. Lemberg, po

franc. Leopol), stołeczne miasto Galicyi, stolica
3-ch arcybiskupów katolickich, dawniej stolica
Rusi halickiej, a za rządów polskich wojewódz-
twa ruskiego, starostwa i sądu grodzkiego.
Nazwy, położenie, granice, rozle-

głość i części miasta. Dawne ruskie na-
zwy: Zwow, Iwiw, Lwihrad, Twihorod, Ilwiw,
(skąd przymiotnik: ilwiwski); niem.: ZLemborg,
Lamberg, Lemburg, Lówenburg; łaciń.: Lemburga,
Lamburga, Leontopolis, Ieopolis, Ieonc, Livovia,
Leopdłya; w dyplomie zr. 1389 (Ak. gr. t. V,
str. 24) czytamy „civitas Leona*'; polska nazwa
Lwów znana już w XV w. obok niej znaj-
dujemy nazwy: Zowow (Ak. III, 49), Zywow
w Roczniku Małopolskim (Mon. Pol. III, 200)
i Ewow w Kronice klasztoru trzemeszyńskiego
(Mon. Pol. III, 259); Grecy używali w końcu
XIII w. nazwy: Zitbon, Litbada; patryarchowie
zaś carogrodzki, aleksandryjski i jerozolimski
nazwy: AMe6ftoę (czyli Leowios), a częściej
ANeovtorohtce; Turcy, pisząc o Lwowie, zowią go:
IU, Zibo, Ilibot, Llibow, Ilbadir; Ormianie nazy-
wali miasto /łof. Lwów leży między 49? 48 i

49952" płn. szer. a 4188/15 i 41746 wsch.
dług. od F. Na płn. graniczy z Kleparowem, Za-
marstynowem i Zboiskami, na płn.-wsch. z Ma-
lechowem, na wsch. ze Zniesieniem, Krzywczy-
cami, Lesienicami, Winnikami, na płd. wsch.
z Siehowem, na płd. z Kozielnikami, Zubrzą,
Kulparkowem, Sokolnikami, na zach. ze Skni-
łówkiem, Signiówką i Biłohorszczą. Przestrzeń
temi granicami objęta zajmuje 31.665 kw. kil.
Obwód miasta wynosi około 46 kil. Linia cło-
wa jednak, którą miasto w celu opodatkowa-
nia wszelkich spożywczych produktów krajo-
wych i zagranicznych jest obwiedzione, nie
sięga tak daleko. Rogatki zamykające tę linię
cłową są: Łyczakowska, Sichowska al. Zielona,
Stryjska, Wulecka, Grodecka, Janowska, Kle-
parowska, Zamarstynowska i Żółkiewska. Mia-
sto dzieli się na 5 dzielnie: śródmieście i 4
przedmieścia. Śródmieście (dawniej zwane mia-
stem) zajmuje środkową część obszaru, więcej
ku płn. wysuniętą. Od innych dzielnic miasta
oddzielają je: na zach. wały Hetmańskie i plac
Gołuchowskiego (nazwany na cześć byłego na-
miestnika Agenora hr. G.); na płn. plac Kra-
kowski, ulica Kościelna i plac Strzelecki; na
wsch, ul. Czarnieckiego; na płd. pl. Bernardyń-
ski, Halicki i Maryacki (dawniej zwany plac
Ferdynanda, otrzymal dzisiejszą nazwę w r.

1862 z powodu marmurowej statuy Matki Bo-
skiej, darowanej przez hr. Badeniową a usta-
wionej na studni), Środek śródmieścia zajmuje
czworoboczny rynek, 142 m. długi, 129 m.
szeroki. Bywał on świadkiem scen rozmaitych.
W r, 1436 odbierał tu Władysław Warn, na  
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tronie wzniesionym hołd od Eliasza, hosp. mul-
tańskiego. W r. 1564 ścięto przed ratuszem
Tomszę i jego towarzyszy; w r. 1578 ścięto
Iwana Podkowę, a 1582 Jankułę hosp. mul-
tańskiego; r. 1615 ścięto tu kilkunastu konfe-
deratów wojskowych. W r. 1624 rozdawał Sta-
nisław Koniecpolski, hetm. w. kor., mieszeza-
nom lwowskim na wychowanie dzieci, odbite
Tatarom pod Martynowem. Często odbywały

się na rynku widowiska sceniczne z okazyi
zwycięstw odniesionych nad nieprzyjacielem,
np. w r. 1611 z powodu zdobycia Smoleńska,
albo podczas beatyfikacyj świętych polskich,
których kilka tu obchodzono; albo w końcu
podczas wjazdu królów i instalacyj arcybisku-
pich. Dawniej stały na rynku dokoła ratusza
różne kramy kupieckie, budki do sprzedaży
towarów, jatki i gospody. Wynajmowano je
tak miejscowym jak i obcym kupcom (ei osta-
tni tylko w czasie jarmarku sprzedawać mogli).
W nowszych czasach zniesiono to wszystko,
rynek wybrukowano, ratusz obsadzono drzew-
kami (przed kilku laty). Dziś odbywają się
na rynku targi nabiału, jarzyn, kwiatów, owo-
ców, it. d. Z rynku wybiegają na płn. ulice
Krakowska na pl. Krakowski i Grodzickich na
pl. Strzelecki; na wsch. ul. Dominikańska (da-
wniej Bożego Ciała) na pl. Dominikański, ul.
Ruska na Podwale i wały Gubernatorskie; na
płd. uł. Serbska (dawniej Szkocka) na pl. Ber-
nardyński i Halicka na pl. Halicki a stąd dalej
aż do ul. Pańskiej; od płd. zach. przypiera do
rynku pl. Kapitulny (dawniej Katedralny) a
z płn. zach. narożnika rynku wybiega na zach,
ul. Trybunalska na plac t. n. W zach. stronie
śródmieścia biegnie równolegle z wałami, po
nad praw. brz. Pełtwi, ul. Hetmańska z pl. Ma-
ryackiego na pl. Grołuchowskiego, a równole-
gle z nią ul. Teatralna (daw. Długa) z pl. Ma-
ryackiego przez pl. Kapitulny, ś, Ducha i Ca-
strum na pl. Krakowski. Na pl. ś, Ducha stał
dawniej kościołek i cmentarz pod wezw. Ś. Du-
cha oraz szpitał pod wezw. ś. Elżbiety, W r.
1784 zniesiono kościołek i szpital, a dziś mieści
się na tem miejscu, zasadzonem drzewami, stra-
żnica wojskowa i kawiarnia wiedeńska. Z pla-
cu tego prowadziła dawniej za miasto furta je-
zuieka. Plac Castrum al. Grodzki, dziś pusty
przeważnie. Dawniej stał na nim klasztor fran-
ciszkański z kościołem Ś. Krzyza, Po zniesie-
niu klasztoru umieszczono w gmachu klasztor-
nym szkoły normalne a kościół przerobiono na
teatr. Obydwa te zabudowania zbombardowa-
no r. 1848, poczem je całkiem rozebrano. Część
(placu, gdzie dziś dyrekcya policyi, sąd apela-
cyjny 1 gmach teatralny zajmował dawniej
zamek niski. Z pl. Maryackiego wybiegają na
wsch. uliee: Wałowa, Sobieskiego (daw. No-
wa) na Podwale i wały Gubernatorskie i ul.
Wekslarska; z ul. Długiej wybiega na wsch.
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ul. Ormiańska a z pl. Gołuchowskiego ul.
Skarbkowska (daw. Niższa Ormiańska) na wały
Gubernatorskie. Z pl. Dominikańskiego wy-
biegają ulice: na wsch. Arsenalska i Oerkiew-
na, obie na Podwale, a na płd. Blacharska na
pl. Wekslarski. Na płd. od śródmieścia leży
dzielnica pierwsza, przedmieście Halickie, od-
dzielona od dzielnicy Krakowskiej ul. Koper-
nika (daw. Szeroka, a jeszcze przedtem Sokol-
nicka), wybiegającą z pl. Maryackiego na płd.
zach. i dalszym ciągiem tej ulicy, drogą Wu-
lecką, a od dzielnicy Łyczakowskiej ul. Pań-
ską, wybiegającą z pl. Bernardyńskiego na
płd., ul. Na Rurach, wybiegającą z ul. Pań-
skiej, obok t. zw. Kręconych Słapów na płd.
wsch. Dzielnica ta składa się z następujących
części: Halickie przedmieście, tuż na płd. od
śródmieścia; Pohulanka na płd. wsch. od Ha-
lickiego; Snopków (al. Gibówka) na płd. od
obu poprzednich (w r. 1870 byli tu oo. józefici,
ob. Dziennik Lwowski 1870, Ne 298; jest tu
kamieniołom); Bielowsko (al. Bielowskie) na
płd. od Snopkowa, przypiera do Kozielnik; Pa-
sieki Haliekie na wsch, od Snopkowa i Bielow-
ska, przypierają do Winnik i Sichowa; Jus-
gladówka (ob.) na płd. zach. od Snopkowa,
przypiera jako wąski klin najdalej na płd.
wysunięty do Kozielnik, Zubrzy i Kulparko-
wa cz. I; Zofiówka na zach. od Snopkowa,
przypiera płd. częścią do Kulparkowa cz. I;
Bodnarówka (al. Bednarówka) na płd, zach. od
Zofiówki, wąski klin wysunięty na płd., objęty
od wsch. Kulparkowem cz. I, od płd. Sokolni-
kami a od zach. Kulparkowem cz. II; Wulka
na zach. od Zofiówki i Bodnarówki, przypiera
do Kulparkowa cz. II; Kartelówka na zach. od
Waulki i Nowy Swiat na zach. od Kartelówki.
W dzielnicy są place: Akademicki (daw, ś. Ja-
na) i większy cokolwiek pl. Chorążczyzny, na-
zwany tak od jednego z Potockich, byłego
chorążego kor., który przy końcu XVII w. tę
podówczas bagnistą część miasta osuszył i
czynszownikami zaludnił. Na zach. i płn. zach.
od śródmieścia leży dzielnica druga, przed-
mieście Krakowskie, oddzielona od dzielnicy
Zółkiewskiej ul. Kazimierzowską, Karną, Szpi-
talną, Mejzelsa i Kleparowską. Obejmuje ona
następujące części: przedmieście Krakowskie,
tuż ma zach. od śródmieścia; Pod Dębem, na
płn. zach. od śródmieścia, przypiera do Klepa-
rowa i Zamarstynowa; Gródeckie na zach. od
Krakowskiego; Janowskie, płn. zach. część ob-
szaru przypierająca do Biłohorszcza i Kleparo-
wa; Bogdanówka, płd. zach. część miasta przy-
pierająca do Sokolnik, Skniłówka, Signiówki i
Biłohorszcza. W dzielnicy tej leżą folwarki:
Frydrychówka (Friderikenhof; w r. 1827 by-
ła tu szkoła ekonomiczna z ogrodem botanicz-

nym), Kortumówka; grupa domów Na Debrach.
Część dzielnicy zwie się Bajki (Na Bajkach).

Słownik geograficzny, Tom V. — Zeszyt 50,
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Z placów zasługuje na uwagę plac ś. Jura.
Na płn. od śródmieścia leży trzecia dzielnica,
przedmieście Żółkiewskie (zwane niegdyś Tar-
nawką), oddzielone od przedmieścia Łyczakow-
skiego ul. $zkarpową i Teatyńską. Ciągnie się
ona ku płn. wsch. do granie Zamarstynowa,
Zboisk, Malechowa i Zniesienia i jest najmniej-
szą dzielnicą miasta. Leży tu folw. Gabrye-
lówka. Z placów wymieniamy: pl. ś. Teodora,
Misyonarski, Maryi Śnieżnej, Stary Rynek,
pl. Benedyktyński i Rzeźni. Na wsch. od śród-
mieścia leży czwarta dzielnica, przedmieście
Łyczakowskie, złożone z następujących części:
Łyczakowskie przedmieście na wsch. od śród-
mieścia aż do granie Zmiesienia i Krzywcyc;
Cetnerówka na płd. wsch. od części poprzed-
niej do granie Krzywczyce (ob. Przechadzki po
okolicach Lwowa, Rozmaitości, 1825, M 24);
Majerówka na płd. wsch. od Cetnerówki, przy-
piera do Krzywczyc, Lesienic i Winnik; Mazu-
rówka po za cmentarzem Łyczakowskimi Pa-
sieki Łyczakowskie. W dzielnicy tej leżą fol-
warki pp. Ormianek i Lonszanówka (ob.) i
place: Franciszkański i Ołowy. W r. 1871
przeprowadzono nowy podział miasta, ulieom
i placom ponadawano przeważnie nowe nazwy
a domy ponumerowano w ten sposób, iż każda
ulica ma swoje numera od pierwszego począw-
szy, parzyste po prawej a nieparzyste po le-
wej stronie ulicy, idąc od środka miasta. Ulie

jest 246, placów 24. Długość ulic brukowa-
nych i szutrowanych wynosi 79.9 kil. z po-
wierzchnią 61.75 hekt.; oprócz tego wynoszą
place targowe i do publicznego użytku służące

2.8 hekt. Długość dróg ziemnych nieszutro-

wanych wynosi około 35 kil. Dokładny wy-

kaz wszystkich ulic i placów zawiera „Skoro-
widz nowych i dawnych numerów realności,
tudzież nazw ulie i placów król. stołecznego
m. Lwowa według uchwał Rady miejskiej z r.
1871 z urzędowych żródeł zestawiony, Lwów,
1872*%. „Plan król. stoł. m. Lwowa ze Skoro-
widzem dawnych i nowych nazw placów i ulic,
Lwów, 18774. (Wymiar 1:7.200).
Układ pionowy. L. leży na płn. krawę-

dzi płaskowzgórza podolskiego, w obszernej
kotlinie utworzonej przez Pełtew. Kotlinę tę
otaczają: od płn. Łysa Góra (dawniej Kalwa-
rya, wspominana już pod r. 1270, ob. „Listy
Chodakowskiego do Kropińskiego* w Bibliot.
Warsz. 1866, t. IL, str. 180). Dawniej stały

tu trzy krzyże, do których pobożni pielgrzy-

mowali. Wznosi się ona nad monasterem Ś.

Onufrego. Dawniej była naga. W r. 1831
splantowano ją, zasadzono drzewami, poprze-

rzynano chodnikami i zamieniono na miejsce

najprzyjemniejszej przechadzki. Nawsch, łączy

się ona z Wysokim Zamkiem (al. Górą Franci-
szka Józefa), najwyższem wzniesieniem we

Lwowie (398 m. npm.), O kilkadziesiąt kro-

32
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ków na wsch. od Wys. Zamku wznosi się ód-
dzielone od niego głębokim parowem, ostrokrę-
gowe nagie wzgórze, zwane górą Lwa albo
górą Stefana, zaopatrujące od niepamiętnych
czasów całe miasto w biały piasek. Nieco da-
lej nad strzelnieą miejską wznosi się Wilcza

góra i Kaiserwald (ob.). Wszystkie te wzgórza
opadają stromo na płn. ku nizinie nadpełtwiań-
skiej, podmokłej. Dalszym ciągiem tych wzgórz
są wzgórza, na których stoi wieś Zniesienie,
wzgórza Krzywczyckie i Lesienieckie z Czar-
towską Skałą. Od płd. wsch. okalają kotlinę
lwowską lesiste wzgórza Pohulanki (al. Lasek
Węglińskiego), t. zw. szańce tureckie, od płd.
wzgórza snopkowskie, Zofiówka i wyżyna wu-
lecka; od zach. zamyka kotlinę rozległe pła-
skowzgórze, na którem wznosi się wzgórze Ś.
Jura, góra sprawiedliwości (al. hyclowska), na
której za najdawniejszych już czasów odbywa-
ły się egzekucye zbrodniarzy, i Kortumowa gó-
ra (379 m. npm). W mieście samem, tuż nad
zakładem Ossolińskich, wznosi się góra Wro-

nowskiego, zwana dawniej górą Szembeka i łą-
czy się z górą Poznańską i Kaleczą (ob.), na
ktorej dawniej stał dworek Bartłomieja Zimo-
rowicza r. 1656 wystawiony. Wszystkie te
wzgórza są splantowane, a na nich stoi cyta-
dela (w środku olbrzymi gmach 3-piętrowy na
3000 ludzi, a po rogach 4 forty). Czyt. „Ko-
toraja z wincia hor, stanowliaszczych rubok
lwowskoj kotłyny od połnoczy, była horoju
Lwa p. Szaraniewicza w Geogr. istorocz. Bta-
tiach, Lwów, 1875, str. 40.

Geologiczne stosunki okolicy miasta
Iwowa. (Ustęp ten napisał prof, M. Łomnie-
ki). W malowniczym krajobrazie Lwowa i je-
go okolicy, przedstawiającym się najpiękniej
od płn. i wsch. strony Wys. Zamku, stanowi
stroma krawędź płn. z naturalną terasą, prze-

wijającą się środkiem jej zbocza i wielokrotnie
debrami głębokiemi i ciasnemi zworami poroz-
dzierana, główny rys okoliclwowskich od
wschodu. Oko nasze wstrzymuje się dopiero
na wsch. widnokęgu tam, gdzie ta krawędź
zwana w okolicy Złoczowa pasmem (Grołogór
i Woroniaków, ku płn. wsch. w okolicy Ole-
ska i Podhorzec ku wołyńskiej przewija się
granicy. Od płn. zach. strony, a to od Janow-
skiego przedmieścia ku Kleparowi i Hołosku,
ta sama krawędź, przerwana kotliną lwowską,
nie dosięga tak znacznego wzniesienia, ani tak
stromo ku nizinie pełtewskiej opada. Charakter
płaskowzgórza podolskiego zaciera się tu coraz

więcej, a poczynają się piaski i gliniska, ce-
chujące nadbużańską równinę. Od płn. nizin
zapadłych wdziera się tu sosna (Hołosko, Brzu-
chowice) a z nią właściwa fauna i flora mie-
szająca się z formami stepowego Podola. Ku
płn. po za niziną pełtewską i równolegle z nią
przewija się pasmo niskie, wybiegające z Ho- 
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łoska i wierzchowiny malechowskiej, a dalej
ku płn. kilka innych pagórowatych pasemek
z niem równoległych, zmierzających również
od zach. ku wsch., gdzie po krótkim przebiegu,
obniżając się zwolna, gubią się w nadbużańskiej
nizinie. Przedzielają je torfiaste doliny o łago-
dnych zboczach, przerznięte w tym samym kie-
runku leniwo przewijającemi się dopływami
Pełtwi. Ku płd. po za rogatką Zieloną i Stryj-
ską, kędy przewija się europejski dział wodny
pomiędzy dorzeczem czarnomorskiem a bałtyc-
kiem, rozciąga się płaskowzgórze wzniesione
około 350) m. npm. (a na 100 m. prawie po nad
dnem kotliny lwowskiej) jednostajną płaszczy-
zną, która dopiero w znaczniejszej odległości
ode Lwowa zwolna ku dolinie dniestrowej się

obniża. Na samym zaś krańcu płd. widnokręgu
sinieją w kilkunastomilowej oddali wyraźnie
zarysowane grzbiety Karpat stryjskich. Ku
zach. na tem samem płaskowzgórzu, pomiędzy
rogatką Grodecką a Janowską, obok tortowisk
i zapadłych moczarów, na których poczyna się
potok Biłhorecki, należący do dorzecza dnie-
strowego, jawią się dyluwialne piaski lotne
(miejsce wyścigów konnych), zupełnie obce
płd. wsch. okolicom Lwowa. Główne te rysy
w rzeźbie naziomu L. i najbliższej jego okolicy
pozostają w najściślejszym związku z budową
geologiczną tej części płaskowzgórza podolskie-
go i graniczącego z niem niżu północno-gali-
cyjskiego. W budowie geologicznej tak lwow-
skiej kotliny, jak i dalszych po za jej obrębem
okolic, biorą udział następujące utwory. 1) kre-
dowy; 2) trzeciorzędny; 8) dyluwialny i 4)
alluwialny, z których każdy petrograficznie
odmiennie wykształcony we właściwy sposób
na plastykę całej okolicy oddziaływa. 1. Utw.
kredowy. Najstarszym utworem, tworzącym
podłogę geologiczną w całym okręgu lwow-
skim, jest kreda senońska, zwana pospolicie
„opoką”. Przeważnie jestto sinawo-popielata-
wy, rzadziej białawy, miękki i łatwo wietrze-
jący wapień ilasty (margiel), którego szczeli-
ny są często powleczone rdzawo-czerwonawym
wodorotlenkiem żelazowym. Analiza chemi-
czna, dokonana na kilka próbkach przez G.
Wolfa i 8. Płachetkę, wykazała na 100 części:
węglanu wapna 66"/,, glinki 11.8%/,, krzemion-
ki 16%,, tlenku żelazowego 1.8%/,, tl. magno-
wego 1.29/,, wody wraz z utratą 2.87/,. W tym
marglu znachodzą się często bryłki markarytu,

przeistaczającego się pod wpływem powietrza
i wody często w limonit, któremu niekiedy to-

warzyszy gips krystaliczny (jak np. w Snop-

kowie), utworzony działaniem powstającego
z markarytu kwarcu siarkowego na węglan

wapna. Skorupy przeważnej liczby mięczaków
zastąpione są również wodorotlenkiem żelazo
wym, którym tak ich odciski jak ośrodki rdza-
wo są zabarwione. Z tym charakterem petro-
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graficznym występuje kreda w całej tutejszej
kotlinie. Do jakiej sięga głębokości niewiado-
mo. Otwór wiertniczy, poprowadzony przed
laty do 60 sążni wiedeńskich, nie przebił jej
wcale. Dla piasków i wapieni trzeciorzędnych
stanowi kreda podkład nieprzepuszczalny, cze-
go dowodem liczne źródła, bijące właśnie z gra-
niey obu utworów wszędzie, nietylko po zbo-
cząch kotliny (Pohulanka, Snopków, Wulka,
Kleparów), lecz także u podnóża krawędzi płn.
(Kiselka, Zniesienie, Krzywczyce). Przykryta
do 100 m. przeszło miąższemi pokładami trze-
ciorzędnemi, albo gliną dyluwialną i nowsze-
mi napływami, odsłania się kreda tylko u pod-
nóża obnażonych stoków kotliny albo w głębo-
kich debrach, zazwyczaj zaledwie na kilkana-
ście metrów po nad dnem (260 m. npm.) niziny
pełtewskiej wzniesiona. Widać ją tuż pod pa-
łacem arcybiskupim przy ul. Czarnieckiego,
pod klasztorem karmelickim, franciszkańskim,
w niższej części cmentarza Łyczakowskiego, po-
wyżej ogrodu Jabłonowskich, powyżej zakładu
Ossolińskich aż do kościoła Ś. Łazarza i 5, Ma-
gdaleny, tuż pod piaskami placu śto-jurskiego
powyżej ogrodu miejskiego, powyżej kościoła
ś. Anny i domu inwalidów, gdy tymczasem
górna część Łyczakowskiego przedmieścia od
kościoła ś. Piotra w górę, górna część Zielone-
go, Snopkowa, Wulki, Grodeckiego i Janow-
skiego na trzeciorzędnych piaskach się zabudo-
wała. Nie wszędzie atoli kreda do tej samej
bezwzględnej dochodzi wysokości. W kilku
bowiem punktach kotliny lwowskiej, jak np.
za ogrodem Jabłonowskich, warstwy kredy
znacznie wyżej się odsłaniają, aniżeli dalej ku
wsch. ku Zelaznej Wodzie; tak też na Wulce
po nad stawem pełczyńskim, na zach. kończy-
nie Wysokiego Zamku powyżej kościołka ś.
Jana i t. d. Świadczy to o nierównym nazio-
mie kredy w.chwili zalewu przez morze trze-
ciorzędne. Fauna kredy lwowskiej, opracowa-
na przez dra Altha (,,Greognostisch-paleontolo-
gische Beschreibung der nichsten Umgebung
v. Lemberg* w Haidingera naturwiss. Abh.
III, 171. Wien, 1550, i ,Greogn.-paleontol.
Beitrige der niichsten Umgeb. v. L.* w Jahrb.
der geol. Reichsan, 1852, Abth. III); dra Kne-
ra (,,„Ueber die Versteinerungen des Kreide-
mergels v. L. und dessen Umgebung* w Leon-
harda „„Jahrb. f. Mineralogie etc. 1848, str. 82;
„Versteinerungen des Kreidem, v. L. u. seiner
Umgebung mit 5 Tafeln', Wien, 1850; „Neue
Beitrige zu den Verstein. v. L.* Wien, 1852);.
5. Płachetkę („Das Becken v. L.'* Lemberg,
1863); dr, Reussa (,,Beschreibung der Forami-
niferen u. Entomostraceen des Kreidemergels
v. L.* Wien, 1851 w Haidingera Naturwissen-
schaft. Abh. IV, str. 17 i VII str. I; „Ver-
zeichniss der im Bernstein fiihrenden Tertiaer-
sande Y. L. aufgefundenen Foraminiferen*  
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w Jahrb. der geolog, Reich. II, 168) i E. Fa-
vre'a (,,Deseription des mollusques fossiles de
la craie des environs de L.*, Grenóve, 1869;
krótką ocenę tej pracy ob. w Verhandl. der

geolog. Reich. 1869, str. 357), odznacza się
wielkiem bogactwem skamielin, które tutejszą
opokę przekazują do piętra senońskiego. Do
najcharakterystyczniejszych skamielin przewo-
dnich należą: Belemnitella mucronata d'Orb.,
Pholadomyia decussata Phil., Ostrea vesicula-
ris Lam., Ostrea larva Lam., Rhynchonella
octoplicata d' Orb., Terebratula carnea Sow. i
Ananchytes ovata Lam. Wszystkich dotych-
czas rozpoznanych gatunków jest przeszło 200
(według Altha 213), która to liczba nowszemi
poszukiwaniami (dr. Olszewski: „,Zapiski pale-
ontolog.* w Sprawozd, Kom. fizyogr. 1875, t.
IX i dr. Dunikowski: „„Nowe foraminifery kre-
dowego marglu lwow.* Kosmos, Lwów, 1879,
str. 102 i 122, z tabl. litogr.) znacznie się po-
większyła. Zwykle dokładnie zachowane odci-
ski i ośrodki form cienkoskorupkowych świad-
czą 0 spokojnem osadzaniu się wapiennego mu-
łu ilastego na dnie ówczesnego morza, którego
głębokość, o ile wnosić można po oceanicznych

przewiertkach (Brachiopoda) i głowopławach
(Cephalopoda), bardzo znaczną być musiała.
2. Utwór trzeciorzędny, miejscowo do100 m.
przeszło miąższy, jest głównym elementem skła-
dowym w plastyce tutejszej okolicy. Wszyst-
kie bowiem zbocza kotliny lwowskiej powyżej
dołującej kredy, jako też całe płaskowzgórze,
dosięgające w płn. swej krawędzi najwyższego
wzniesienia, są utworem formacyi trzeciorzę-
dnej, która, w przeciwieństwie do petrografi-
cznie jednostajnej kredy, wielką odznacza się
rozmaitością w wykształceniu nie tylko po-
szczególnych ogniw lecz nawet tych samych
poziomów na stosunkowo niewielkiej przestrze-
ni. W skład tej formacyi wchodzą głównie
piaski, piaskowce i wapienie z podrzędnie wy-
stępującemi iłami i gipsami. Szczególnie wy-
raźnie odsłania się utwór trzeciorzędny w głę-

bokich a malowniczych debrach i dolinkach od
wsch. (Zniesienie, Krzywczyce, Pasieki), i od
płd. wsch. (Pohulanka, Snopków), ostro odcię-
ty od dołującej pod nim kredy szaro-popiela-
tej. Cały ten utwór należy do górnego mioce-
nu (II piętra śródziemnomorskiego). Ze wzglę-
du na odmiennie wykształcone dolne a górne
pokłady podzielić go można za przewodem A!l-
tha na 3 ogniwa: dolne (piaski dolne), średnie
(wapień litotamniowy) i górne (piaski górne).
W dolnem ogniwie tego utworu przewagę mają
piaski białawe (debry na Zmiesieniu) albo zie-
lonawe, drobno-ziarniste, miałkie, zawierające
dużo ziarnek glaukonitowych i drobno rozsia-
nego łyszezyku (Wulka). Przechodzą one u
dołu w zbite piaskowcei zlepieńce piaskowco-
we, przepełnione zwykle skamielinami (Klepa=
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rów, Zmiesienie) albo w grubolitotamniowy
wapień (Wulka, Pasieki, Czartowska Skała),
leżący bezpośrednio na kredzie, albo w iły si-
nawo-popielatawe, zawierające obfite pokła-
dy gipsu grubo-blaszkowego, szaro-żółtawego
(Wulka, Bogdanówka). W ilastych piaskach
szarawo-zielonawych (S5nopków) albo w pia-
skowcach (pod $. Jurem) znachodzą się zrzad-
ka rozrzucone bryłki czerwonawo-brunatnego
bursztynu, zwykle zwietrzałego wraz z okru-
chami lignitu. (O bursztynie pode Lwowem
zob. Dod. do Gaz. Lwow. 1851, str. 122, 126i
130; Knerr „,Vorkommen des Bernsteins bei
L.* w Jahrb. der geolog, Reich. II Jhg. 1851,
Heft 2). Najważniejszy jest pokład piaskow-
ców zlepieńcowych, leżący bezpośrednio na
kredzie. Zawiera on mnóstwo skamielin, zwy-
kle tylko w ośrodkach zachowanych, z pomię-
dzy których przewagę mają: Panopaea Menar-
di Desh., Thracia ventricosa Phil., Cardium
baranovense Hilb., Lucina borealis L., Pecten
scissus Favre, Isocardia cor. Lam., Nucula nu-
leus L., Leda Fragilis Chem,, Pecten galicia-
nus Havre, Terebratula cf. grandis Blmb. i t. d.
Niektóre z tych skamielin nie powtarzają się
wcale w wyższych poziomach. Dolne to ogni-
wo nie wszędzie z równą miąższością się ro0z-

winęło, a to z powodu nierównego naziomu
kredy. Najpotężniej występuje po nad Znie-
sieniem, ku Krzywczycom i Pasiekom, gdzie
miejscami dosięga przeszło 3() m. miąższości.
Drugiem bardzo ważnem ogniwem w plastyce
okolic L., szczególnie od. strony płn. wsch. (Wy-
soki Zamek, Kaiserwald, Zniesienie, Pasieki i
Pohulanka) jest pokład wapienia litotamnio-
wego, przykryty cienką warstewką wapienia
erwillowego, zawierającego prócz drobnej małż-
ki krvilia purilla także dużo Modiola ef. Hoer-
neri, Oardium sp. (podobne do C. obsoletum
E.), Hydrobia (Paludina). Wapień litotamnio-
wy składa się prawie z samych kulistawych
bryłek litotamniowych, spojonych wapnisto
piaskowem lepiszczem. Bryłki te mają po-
wierzchnię guzowatą, pomarszczoną i zdradzają
wyraźne utkanie roślinne. Wytłaczają się one
ciągle z odsłoniętych pokładów tego wapienia
i gromadzą się na dnie okolicznych zworów i
dolin. Miąźszość wapieni litotamniowych wrdz
z erwiliowemi dochodzi zaledwie do 5 m. Opie-
rały się one mocą swej zwięzłości najdłużej
denudacyi w epoce lodowej i tym sposobem
wytworzyły naturalną terasę, opasującą tak
Wysoki Zamek (alea topolowa) jak dalsze zbo-
cza stromej krawędzi ku Zniesieniu i Krzyw-
czycom. W tym poziomie najwięcej odkryto
kamieniołomów, które dostarczają trwałego
materyału na fundamenta i ciosy dla całego
miasta. Po nad wapieniami litotamniowemi
rozwinęło się trzecie ogniwo, górne, miejscowo
nierównie potężniej aniżeli ogniwo dolne, Skła-  
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da się ono przeważnie z piasków lub marglów
piaszczystowapnistych, tak miękkich, jak twar-
dych, rzadziej zaś z wapieni jednostajnych
(Majerówka), zawierających w szczelinach prze-
śliczne gromadki miodowego kaleytu. Wapie-
nia z Majerówki używa się do szutrowania
dróg i ulie tak we L. jak najbliższej okolicy;
piaskowców zaś z łomów na Czartowskiej Ska-
le do szutrowania gościńca winnickiego. Utwór
ten ma główny udział w budowie najwyższych
wzniesień płn. wsch. krawędzi (Wys. Zamek,
Czart. Skała). Grubo-ziarniste piaski białawe
i usypliwe, lub zielonawe i zbite w twarde
piaskowce główną odgrywają rolę. Skamielin
tu w ogóle mało. Najwyżej występują tutaj -
gdzieniegdzie (Piaskowa góra) ławice ostrygo-
we (ostrea cochlear Pol.) a z innych mięcza-

ków, obok zwyczajnej w tych poziomach Er-
vilia purilla Phil., znachodzą się często: 'Tro-

chus patulus Broci, Pectuneulus pilosus L.,
Thracia ventricosa Phil., Cardium sp., rzadziej
zaś: (erithium deforme K., Pecten elegans
Audn., P. Wolf Hilber, P. Sturi Hilb., Cor-
bula gibba Ol., Isocardia cor L.; z jeżowców
Scutella sp. Ii mnóstwo mszywiołów (Bryozoa)
jak np. w Kortumowej Górze, tudzież otwornie
(Foraminifera) jak na Majerówce. W dolnej
części tych piasków trafiają się nierzadko bar-

dzo dobrze zachowane zęby ryb spodoustych i
odciski roślin zwęglonych (pod Kaiserwaldem),
W płd. wsch. i płd. części kotliny charakter
utworu trzeciorzędnego prawie nagle się zmie-
nia (Snopków, Wulka), Miałkie piaski, należą-
ee do ogniwa dolnego, przybierają więcej ziar-
nek glaukonitowych (przeto zielonkowate) i
miki, a dalej ku Wulee i Kulparkowu w ił
gipsowe przechodzą. Brak tu nadkładu litota-
mniowego i górnych piasków, a zamiast nich
grubą powałą rozwinęła się glina dyluwialna,
zajmująca całą wierzchowinę od płd. do kotli-
ny lwowskiej przypierającą. Utwór dyluwial-
ny, tak w samej kotlinie lwowskiej, jak w dal-
szej okolicy, jest bardzo ważnym elementem
stratygraficznym. W tym utworze wyróżniają
sięźwiry i piaski lodnikowe, ułożone gdzie-
niegdzie bezpośrednio na trzeciorzędnych po-
kładach i na kredzie, tudzież glina żółtawa lub
rzadziej sinawa, miejscowo w kilkunastometro- -
we spiętrzoną masy. Źwiry lodnikowe składa-
Ja się tutaj z otoczonych brył wapienia litota-.
mniowego i erwiliowego, tudzież z ułomków
ogładzonego drzewa skrzemieniałego (Kamie-
nopol), pomiędzy któremi bardzo rzadko wy-
stępują kwarcyty (Malechów, -. Majerówka)
czerwonawe, naniesione lodowcami z płn. niżu.
W okolicy Janowa prócz kwarcytów jawią się
granity gnejsowe, zieleńce a oprócz czerwo-
nych kwarcytów także sinawo-szare kwarcyty
(znane z płd. i środkowej Skandynawii), o czem
nadmienia dr. KE, Tietze w swej pracy „Die -



Lwo

geognostischen Verhiltnisse der Gegend v. L.*
Wien, 1882 (ocenę tej pracy p. M. Łomnickie-
go ob. w Kosmosie, t. VII, str. 239). Piaski
lodnikowe, utworzone 'na miejscu z warstw
trzeciorzędnych skutkiem przesuwania się lo-
dników, zajmują znaczne przestrzenie w dal-
szych okolicach L., tak ku zach., jak bardziej
jeszcze ku płn.; najbliżej zaś kotliny lwowskiej
rozwinęły się jako wydmy piaszczyste tuż za
rogatką janowską i pomiędzy Hołoskiem a
Brzuchowicami, Posuwające się od płn. lodniki
pozostawiły nadto niezatarte ślady w plastyce
całej okolicy L. One to wyrzeźbiły nizinę
pełtewską 1 kotlinę lwowską jeszcze przed po-
wstaniem zwałów gliny a wstrzymywane sto-
kami Piaskowej góry i Zniesieńskiej wyżyny
utworzyły wyż wspomnianą terasę, opierającą
się im dłużej, niż luźne pod nią i nad nią roz-
winięte piaski. Młodszą od źwirów i piasków
lodnikowych jest glina, występująca z tym sa-
mym .charakterem petrograficznym jak wszę-
dzie w tej części płaskowzgórza podolskiego.
Glina tutejsza zawiera dość piasku i łuszczek
miki, barwę ma żółtawą, rzadziej zaś, i to tyl-
ko w dolnych partyach, sinawą. Jest ona miał-
ką lub zbitą, miejscami ze smugami cienkiemi
piasku i przechodzi bądź to w opokę (SŚnop-
ków), bądź w piaski trzeciorzędne (Wulka),
gdzieindziej zaś ostro od starszego podkładu
się odgramicza. Nie tworzy ona jednostajnie
rozpościerającej się pokrywy, lecz układa się
przeważnie po zboczach zwróconych ku wsch.
lub płd., tak że na przeciwległych zboczach
zworów i dolin, wolnych od przykrywy dylu-
wialnej, z pod cienkiej warstwy ziemi urodzaj-
nej (napływowej) bezpośrednio starsze odsła-
niają się utwory. Płn. stoki np. Piaskowej
góry, Zniesieńskiej wyżyny, Czart. Skały i t. d.
są całkiem wolne od gliny, której sposób two-
rzenia się suberyczny za pomocą panujących
już w polodowej epoce wiatrów płn. zach. w tej
okolicy, jak na całem płaskowzgórzu podol-
skiem, zanadto jest widoczny. Z resztek orga-
nicznych, charakteryzujących jak wszędzie u-
bogą faunę stepową gliny, są ślimaki: Succi-
nea oblonga Dep., Helix hispida, H. Sennila-
bris Br., Pupa muscorum L. i Pupa colunnella
v. Mart., z których pierwsze w ogromnej na-
gromadzone są ilości, szczególnie w glinie sinej
(J. Bąkowski: „Glina dyluwialna we L. i naj-
bliższej okolicy, Lwów, Kosmos, 1881, VI,
568). Ze szczątków zwierząt większych znacho-
dzą się niekiedy kości i zęby mamuta (Hoło-
sko, Pasieki). Największe masy gliny wystę-
pują w płd, wsch. części kotliny lwowskiej
(Snopków, Żelazna Woda) pomiędzy rogatka-
mi Zieloną a Stryjską, gdzie też najwięcej ce-
gielni zatrudnia się wypalaniem cegieł. Do
aluwialnych utworów należą przedewszystkiem
napływy Pełtwi, zajmujące samo dno kotliny
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lwowskiej i tworzące wraz z torfowiskami
zamarstynowskiemi, pomiędzy Zółkiewskiem
przedmieściem, Hołoskiem a Zboiskami, błonia
podmokłe, które niziną pełtewską daleko się
ku wsch. rozciągają. Z powodu dołującej tu
wszędzie nieprzepuszczalnej opoki potworzyły
się na tej nizinie liczne bagniska i moczary,
zarosłe trzeiną i sitowiem, jak np. błota pod
Zboiskami, Prusami, Laszkami, Kamienopolem,
Winnikami, Barszczowicami i t, d. Torfowiska,
należycie odwodnione, mogłyby dostarczyć
niepośledniego torfu do palenia (Zamarstynów).
Ze staroaluwialnych napływów mało przecho-
wało się zabytków dawnej kultury, tak częstych
w dalszych okolicach L. Dotychczas wykryto
w kilku punktach kotliny lwowskiej toporki
krzemienne (Wulka, Żelazna Woda), okrzeski
krzemienne (pod Łyczakowską rogatką) i na-
rzędzia z kości wyrabiane (Wysoki Zamek),
świadczące o pradawnem zaludnieniu Lwowa
w epoce kamienia gładzonego. O geologicznych
stosunkach Lwowa i okolicy czyt, także: Bre-
detzky: ,,Reisebemerkungen iiber Ungarn und
Galizien*, 1609, str. 132i nn.; Dunikowski:
„Geografia wsch. Galicyi ze stanowiska geolo-
giczn.*; Fomnicki, wzmianka o gipsie w „„Ver-
handl. der geol. Reich.* 1880, str. 274; Jahrb.
der geolog. Reich. t. 80, str. 43, 746; Verh.
der geol. Reich. 1671, str, 66; 1875, str. 189;
1880, str. 114, 220, 272; Bernstein w „Jahrb.
der geol. Reich.* II b., 163; „Kreide Petre-
facte'* tamże' III a. 194; „„Polyparien u. s. w.
des Bernstein fiihrenden tertiiren Sandes*,
tamże II, a. 163; „„Tertiarer', tamże XV, 104,
124, 125; Stur: „Bericht iiber die geol. Ueber-
sichń der Umgebung v. L.* Jahrb. der geol.
Reich. X Jhg. 1859, Verh. 104, 105; Wolf:
„Tertiare Bildungen zwischen L. u. Grodek,
Jahrb. der geol. Reich. XI Jhg, 1860, Verh.
46 i „Diluviale Bildungen im óstlichen Theile
Galizien, zwischen L. u. Rzeszow” tamże, 29.
Trzęsienia ziemi rzadko kiedy nawiedzają tę
część Europy, a więc i Lwów, i bywają niezna-
czne, O dawniejszych mamy tylko dwie wia-
rogodne wiadomości, zapisane w dawnej Kro-
niee ruskiej instyt. Stauropigijskiego. Jedno
przypada na rok 1619. Kronika pisze o niem:
„,W tom hodu był bolszyj trus zemnyj w ho-
rodi Liwowi około sw. Pokrowy i pojawyła sia
na nebi mitła.* (Petruszewicz, Swodnaja ha-
łycko-ruskaja litopys, str. 428) a Zubrzycki
w swej Kronice m, L. (str. 251), że szyby z 0-
kien wylatywały i szklanki ze stołów spada-
ły. Drugie trzęsienie ziemi przypada na rok
1637, na 1 lutego o 9 wieczór (Petr. 1. c. 486
i Zubrz. 1. c. 2838). Trzecie z kolei, o którem
już dokładniejsze mamy wiadomości, przypada
na 17 sierpnia 1875 r., na godzinę 4 min, 44.
Trwało ono 6 sekund (według innych w dwóch
przestankach po 8 do 10 sekund). "meGU SZK
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barometru wynosiła wówczas 748.8 mm., a
więc stan bardzo wysoki, gdyż stan normalny
jest 736.75 mm. Trzęsienie to dotknęło wtedy
głównie rozległą kotlinę górnego Bugu, a do-
kładniejszą wiadomość podał o niem dr. Kreuz
w rozprawie: ,,Rzecz o trzęsieniu ziemi, oraz
opis trzęsienia ziemi w Galicyi wsch., z drze-
worytami i kartą trzęsienia ziemi w Galicyi
wsch.'* Kosmos, 1876, t. I, str. 1, 54 i 100.
Czyt. także: „Erdbeben*, 1875 w Zeitschr,
der oesterr. (resellsch. f. Meteorologie, t. 10,
1875, str. 288, doniesienie o tem trzęsieniu in-
żyniera Muellnera. Rozmaitości Lwowskiez r.
1834, str. 377, wspominają o dawnych trzęsie-
niach lekkich w r. 1578, 1596 i 1598 a naresz-
cie o trzęsieniu d. 15 października r. 1884.
W rkp. Bielowskiego (Bibl. Ossol. M 2389, str.
51) znajduje się następujące podanie: „,Wie-
śniak z Kozowa mówił mi, iż L. stał na bardzo
wysokiej górze. Trzęsła się ziemia raz, góra
osiadła; trzęsła się drugi raz, zrobił się dół;
jeśli się trzeci raz zatrzęsie, zapadnie się miasto

bez ochyby. Za pobytu mego w Buczaczu około
r. 1820 rozeszła się była wieść o zapadnięciu
się L., której powszechnie prawie wierzono'.
Hydrografia. Przeważna część L. nale-

ży do dorzecza Wisły za pośrednictwem. Peł-
twi, wpadającej do Bugu. Nieznaczna płd.-
zach. i zach. krawędź obszaru wysyła swe wo-
dy do potoków wpadających do Dniestru,
Przez L. idzie tedy główny dział wód europej-
skich, a mianowicie przez obszerne płasko-
wzgórze po nad Bajkami i Nowymświatem,
Bodnarówkę, Bogdanówkę, dworzec kol. Ka-
rola Ludwika, wzgórza ciągnące się ku janow-
skiej rogatce, Kortumówkę do Kleparowa i
Hołoska. Pełtew powstaje w obrębie L, z kil-
ku strug małych. Najznaczniejsze z nich są:
Pasieka i Soroka, Pasieka nastaje w płd.
wsch, stronie miasta, zbiera wody z Cetnerów-
ki, Pasiek miejskich i Pohulanki, płynie przez
Pohulankę bardzo pięknym, rozgałęzionym ja-
rem, a następnie wchodzi w szeroką kotlinę i

płynie w kierunku płn.-zach. przez ulicę Rur,
zabiera od praw. brzegu odpływy stawów:
Łyżwiarskiego (na tak zw. Szumanówce), Sa-
kramentek i p. Comello, a następnie skręca na
płd.-wsch., przerzyna ulicę Czarnieckiego i ha-
licką (w miejscu tem jest kryta) a tuż obok
mostu św. Jana naprzeciw placu akademiekie-
go łączy się z Soroką, drugiem głównem ra-
mieniem. Soroka nastaje w płd.-zach. stronie
miasta z dwóch strug znaczniejszych, z któ-
rych jedna płynie od Wulki, druga od Snop-
kowa.
pięknie wyżłobionym, malowniczym jarem,
którym się ciągnie droga wulecka, i tworzy
kilka stawów, jak np. Alsnera (dawniej Ba-
czyńskiego, ob, Schneider Encyk, t. II, 292);
lustro wody nad poziom m, Adryatyckiego

Pierwsza płynie od zach. na wsch. 

Lwo

296.27 m., Lewickiego (1. w. 295.68 m.), Du-
brówka (1. w. 289.77), Sobka (l. w. 289.60),
Pełczyński (1. w. 284,54); nazwany tak od
Kufrozyny Pełczyny, żony Andrzeja Pełki,
a córki Macieja Mikułki, zamożnego rzeźnika
i burmistrza lwow.; dziś jest tu pływalnia woj-
skowa, założona 1820 r. staraniem gen. Fres-
nela, ob. rycinę i opis w „Galicyi w obra-
zach'*'); Panieński (1. w. 280.61). Druga stru-
ga wyżłobiła również malowniczy jar snop-
kowski, zbiera wody ze Snopkowa i Zofiówki,
tworzy staw Kamińskiego (al. Żelaznej wody),
a płynąc od płd. na płn. łączy się powyżej da-
wnej rogatki stryjskiej ze strugą pierwszą,
wulecką. Tak utworzony potok płynie na
płn. łukiem zlekka na wsch. wygiętym, ró-
wnolegle z ulicą stryjską, w nieznacznem od
niej oddaleniu, opłukuje zach. podnóże wzgórz
wznoszących się na praw. brz., przerzyna uli-
cę „Na skałce,** skręca na płn. zach., przerzy-
na ulicę Stryjską a nareszcie płynie równole-
gle z ulicą św. Mikołaja i pod mostem św. Ja-
na łączy się z Pasieką, Tak utworzona Pel-
tew płynie na płn.-płn.-zach, głębokiem kory-
tem wzdłuż ulicy akademickiej (daw. św. Ja-
na), przez plac maryacki, wzdłuż wałów het-
mańskich, plac Gołuchowskiego, pl. zbożowy
i misyonarski, przerzyna tor kolei Karola Lu-
dwika, zwraca się na płn, a następnie na wsch.
i płynąc na pewnej przestrzeni wzdłuż granicy
miasta, wchodzi do Zamarstynowa. W całym
tym biegu zabiera Pełtew wszystkie wody
spływające po stoczystościach wzgórz okala-
jących kotlinę lwowską. Przez utrzymywane

przy gościńcach rowy lub środkiem ulic idące
rynsztoki spływają one do jej koryta lub ni-
kną w otworach znajdujących sięna powierzch
ni bruku i oczyszczają kanały podziemne. Do
Pełtwi więc Ściekają wszystkie nieczystości
miejskie, a powstające stąd wyziewy rozelio-
dzą się po całem mieście i zatruwają powietrze.
Naradzano się kilkakrotnie nad projektem po-
krycia Pełtwi, lecz dotąd zasklepiono ją tylko
na długości 200 sążni, a mianowicie od ulicy
Chorążczyzny do wałów hetmańskich i na pla-
cu Grołuchowskiego. Ob. broszurkę „O kana-
lizacyi miast w Niemczech i o sposobie ule-
pszenia kanalizacyi m, Lwowa przez Radwań-
skiego, Lwów 1880 (przedruk z „Dźwigni').
Sprawę kanalizacyi m, L. omówił także dr.
Opolski w rozprawie „O kwestyi latrynowej*
w Roczn. Tow. technicznego t. II, 1571. Całą
kotlinę lwow. można słusznie nazwać źródło-
wiskiem Pełtwi. Oprócz źródeł zasilających
Pełtew są jeszcze w obrębie miasta inne źró-
dła. Biją one głównie u podnóża wzgórz oka-
lających miasto od wsch. i płd., a woda ich,
zebrana w zbiornikach i dalej rurami rozpro-
wadzona, napełnia studnie miejskie, Z aktów
archiwum miejskiego dowiadujemy się, że już

Z
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w początkach XV w. istniały we Lwowie wo-
dociągi. Burmistrz Stecher mianowicie spro-
wadził w r. 1407 wodę do miasta po raz pierw-
szy rurami glinianemi ze źródła znajdującego
się na gruncie szpitalnym. Na początku w.
XVII panował zwyczaj, że z rur publicznych
sprowadzano wodę do każdego domu za nada-
nem przez urząd prawemimałą opłatą. Później
przekonano się o nieużyteczności rur glinia-
nych i zastępywano je drewnianemi, Obecnie
jest 16 zbiorników wody (najważniejsze: tak
zw, wulecki, lustro wody 298.53, na Zofiówce
1. w. 281.31, na Pohulance), Dostarczają one
na dobę 1400 metrów sześciennych wody. Ilość
ta wody bardzo nierówno jest rozdzielona na
poszczególne dzielnice, W śródmieściu wyno-
si na dobę 419.458 litr., a na jednego mieszk,
przypada 23.1 litr.; w I dzielnicy 372.836 litr,,
na l mk, 18 litr.; w II dzieln. 215.452 litr,, na
1 mk. 6.7 litr.; w III dzieln, 213.984 litr., na
1 mk, 9.5 litr.; w IV dzieln. 194.630 litr., na
1 mk. 13.2 litr, Długość wodociągów, prawie
wyłącznie żelaznych, wynosi 35 kil. Rury
prowadzące wodę z Pohulanki znajdują się pod
ulicą, nazwaną stąd „„Na Rurach.* O stu-
dniach kamiennych znajdujemy najdawniejszą
wzmiankę pod r. 1589. Wówczas to zobowią-
zał się niejaki Andrzej Grorgo z wyspy Chios,
który w tymże roku przyjął prawo miejskie,
dokończyć swym kosztem kamienną studnię
przez wuja swego zaczętą. W r. 1626 była
już studnia w górnej części rynku, meluzyną
zwana, którą jeszcze Zubrzycki widział w swej
młodości. Obecnie jest studni większych wy-
tryskowych, z kamienia budowanych i dwoma
wodotryskami zaopatrzonych, około 20 (z tych
4 w rynku na 4 rogach, z wielkiemi rezerwoa-
rami, ozdobione wielkiemi kamiennemi posąga-
mi bóstw mitologicznych, a mianowicie we
wsch. części rynku posągami Diany i Antymo-

na, aw części zach. Neptuna i Amifitryty),
mniejszych o drewnianej cembrowinie przeszło
20. Z powodu tej małej liczby studzien daje
się czuć brak wody, a mianowicie u stóp góry
zamkowej, na Sieniawszczyźnie, koło Czerwo-
nego klasztoru i niemal w całej płn. części
miasta. W r. 1864 bawił we L. przez kilka
tygodni ks. Richard, sławny z odkrywania
źródeł, i oznaczył 20 źródeł podziemnych, przy-
datnych na studnie do pomnożenia wodocią-
gów miejskich. W r. 1883 rozpoczęto poszu-
kiwania wody przy ulicy św. Wojciecha,
aw r. 1884 koło Ozerwonego Klasztoru przy
ul. Teatyńskiej i wiercono do głębokości 150
m., ale nie zdołano jeszcze przewiercić war-
stwy.opoki. Dalszej roboty zaniechano za po-
radą dr. J. Niedźwiedzkiego (ob. Kosmos 1884,
str. 58). Oprócz wodociągów jest we L. prze-
szło 800 studni pompowych po prywatnych
domach, lecz woda ich nie może służyć do pi-  
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cia, W płd. stronie miasta tryska z opoki kil-
ka źródeł, mających własności wody żelaznej,
Jedno z takich źródeł, tryskające na dziedziń-

eu dworku pod l. 5 na Wulce, rozbierał che-
micznie Torosiewicz w r. 18491 znalazł w niem
wówczas dosyć żelaza. Przy powtórnej anali-
zie w r. 1857 przedsięwziętej okazała się wo-
da tego samego źródła zmienioną, a mianowicie
zmniejszyła się w niej ilość żelaza. Ob. „Wo-
da źródłowa we L., chemicznie rozebrana p.
Torosiewicza, Warszawa, 1859 (odbitka z
Pam. Towarz. lekarskiego warszawskiego).
W zach. stronie, stykającej się z torfiastemi
błoniami Kleparowa i Zamarstynowa, przecho-
wują wodę w płytkich zbiornikach 1 sadzaw-
kach do podlewania pielęgnowanych tu jarzyn.
W dawniejszych czasach zajmowały po za mu-
rami miasta znaczną przestrzeń błota i bagna,
a mianowicie pod murami niskiego zamku i
w miejscu gdzie dziś ulica Sykstuska i Ja-
giellońska. Pod Kleparowem i w Zamarsty-
nowie, na Zielonem i tu, gdzie dziś ulica Pie-
karska, były rybne stawy. W miejscu, gdzie
dziś Kaiserwald, wypływał pot. Artysza al.
Ortysza, wspominany w dawnych dokumen-
tach Lwowa. Przepływał on dość szerokim
parowem miejsca, na których dziś klasztor
franciszkański, ogród Namiestnictwa i klasztor
bernardynów, ku bramie halickiej, opodal któ-
rej przy młynie Adamowym czyli Kapitulnym
uchodził do Pełtwi. Już w połowie XV w.
potok ten przez osuszenie koryta i zabudowa-
nie brzegów znikł z widnokręgu, a około r.
1460 sprowadzono nader już skąpe wody jego
uregulowanem korytem wprost do fosy okala-

jącej od wsch. mury miejskie. Później i te
wody znikły. W miejscu, gdzie dziś ulica
wiodąca z ul. Sykstuskiej do ogrodu miejskie-
go, istniała t. zw, Arcybiskupia sadzawka, za-
silana wraz z kilkoma innemi sadzawkami
przez strumień, wypływający z źródłowisk
przy dzisiejszej realności pod 1.98 i ogrodu
miejskiego. Należała ona do arcybiskupów
lwowskich i trzymano w niej ryby dowożone
ze stawów dunajowskich (ob. Dod. do Gaz.
lwow. 1858 Ne 18); dziś z tych sadzawek i po-
toku ani śladu. Patrząc obecnie na szeregi ka-
mienie przy ul. Sykstuskiej, Jagiellońskiej i na
pl. Gołuchowskiego, nie chce się wierzyć tra-
dycyi, że tam przed laty kilkudziesięciu jesz-

cze strzelano na bagnach dzikie kaczki, Brak

wody bieżącej do kąpieli zastępują stawy wy-

mienione wyżej. W Kiselce, u stóp góry zam-

kowej, bije obfite źródło zimnej wody, i tutaj
założono łazienki i zakład hydropatyczny (ob,

t. TV, str. 107 i broszurkęp.t. „Rezultaty ku-

racyi wodąi gimnastyką wK.* p. Korytow-

skiego, Liwów, 1862). Analizę lwowskich wód
do picia podał dr. Wąsowicz w Gazecie lwow-
skiej, r. 1883 N 189, O studni artezyjskiej
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we Lwowie, ob, Rozmaitości lwowskie 1834,
str. 230 i 374i 1885, M 151.
Klimat, Meteorologiczne spostrzeżenia czy-

niono we L. prawie od początku XIX wieku,
Twórcą stacyi meteorologicznej był Van Roy.
Rezultaty swych obserwacyj ogłaszał on
w Dod, do Graz, lwow, od d, 4 października r,
1811, a mianowicie podawał stan barometru,
termometru, kierunek wiatrów i stan powie-
trza. Rezultaty obserwacyj podawały także
Rozmaitości, podają sprawozd, krakow. komi-
syi fizyograf,, wiedeńskie Jahrbiicher der Cen-
tralanstalt fiir Meteorologie, a od lat kilku
umieszcza Graz, lwowska spostrzeżenia z obser-
watoryum uniwersytetu i szkoły politechnicz-
nej. Umiejętne zestawienie za czas od r. 1824
do 1648 ogłosił Kunzek w „Sitzungsberichte
der mat, naturwiss. (lasse,* Wien, 185], VII
B.IH., str. I do 7 p. t. „Ubersichten der
Jahres u. Monatsmittel etc," Ze wszystkich
tych spostrzeżeń wynikają następujące rezul-
taty, Srednia temperatura roczna wynosi
8.1 (., śred. tem. stycznia—4,[0, kwietnia
1.7”, lipca 19.5, października 9.30, Przecię-
tne maximum roczne -|- 31.10, przeciętne mi-
nimum roczne—19.20%; bezwzględne maximum
54.59 w lipcu 1867, bezwzg. minimum —30.50
w lutym 1870. Średnia wysokość barometru
wynosi 736.75 mm. Panującym wiatrem jest
wiatr zach.; dość często wieje także wiatr płd.
zach., płd.-wsch., płd, i wsch. Najrzadziej.
wieje płn-wsch. Ilość opadów atmosferycz-
nych wynosi rocznie w przecięciu 684 mm.; na
wiosnę przypada 172 mm., na lato 268, na je-
sioń 132, na zimę 112.
Florai fauna. Śzezupłość miejsca nie

pozwala rozwinąć dokładniejszego obrazu lwow-
skiej flory i fauny. Poprzestajemy przeto na
podaniu źródeł, w których odpowiedni mate-
ryał jest nagromadzony i na kilku ważniej-
szych szczegółach. Przedewszystkiem zasłu-
guje na uwagę okoliczność, iż L, miał dawne-
mi czasy swoje winnice. Zimorowicz nadmie-
nia w swej Kronice (str. 138), że około r. 1432
obywatele lwowscy, Niemcy, sprowadzili win-
ne latorośle z Mułtan i zasadzili je na wzgó-
rzach pod Wys. Zamkiem, gdzie je przeszło
200 lat z obfitym pielęgnowano pożytkiem i po
całej rozmnożono okolicy, dopóki przez wojny
kozącko-moskiewskie nie zostały wyniszczone.
Zubrzycki (Kronika, str, 96) utrzymuje, że da-
leko wcześniej winną latorośl w tych stronach
zaprowadzono, gdyż już we wcześniejszych do-
kumentach znachodzą się wzmianki, iż za bra-
mą krakowską, zwaną Heidnisches Thor, znaj-
dują się winnice (Weingirten). Jest nawet
podanie, że książęta ruscy z winnic około L.
po 100 beczek wina miewali. W dziele „Thea-
trum urbium totius mundi,* wydanem w roku
1618, jest przy opisie L. wzmianka o winni-  
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cach z dodatkiem, że są one małe i ledwie 100
beczek wina i to nie najlepszego co roku wy-
dają. To samo potwierdza Calarysz w swej
geografii. Zdaje się jednak, że przedtem wy-
dawały lwowskie winnice więcej wina. Jeśli
w w. XVII chyliła się uprawa winorośli do
upadku, to pochodziło stąd, iż trafiała ona na
przeszkody klimatyczne, a nadto ulegały win-
nice, podczas częstych napadów i oblężeń mia-
sta, wyniszczeniu tak przez nieprzyjaciół, jako
też i przez swoich. R. 1655 np., gdy Chmiel-
nicki L. oblegał, kazał Grodzicki „„przedmieścia
palić, sady fruktami obciążone, szczepy winne
daleko po wzgórzach rozkrzewione znosić i
wycinać, aby nieprzyjaciel nie miał gdzie się
ukrywać i pod mury miejskie podchodzić,
Z licznych świadectw wynika, że tylko wzgó-
rza ciągnące się od Wys. Zamku na wsch., 0-
padające zwolna ku płd., były pokryte szeze-
pem winnym. Winnice były prywatne, a obok
nich posiadało miasto swoje własne. Zaczy-
nały się one na górze Szczepana a ciągnęły się
po nad dzisiejszą strzelnicą aż do cerkwi Ozer-
nochresta na piaskach przy drodze łyczakow-
skiej, poniżej Lonszanówki. Według inwen-
tarza dochodów miasta, sporządzonego p. rajeę
Anseriniego (Gąsiorka) w r. 1608, pobierało
miasto czynsze z tych winnice. W XVIILi
XIX w. podupadała uprawa winnej latorośli
coraz bardziej. W początkach w. XIX miał
Kortum na folw, Friderikenhof winnicę, w któ-
rej grona dobrze się udawały i dojrzewały,
wino jednak z nich robione było kwaśne. Nie-
Go później uprawiał starannie winną latorośl
Majer w ogrodzie swoim przy ul. Majerow-
skiej, Dziś, wobec ułatwionego dowozu ita-
niości winogron, zaniechano zupełnie uprawy
tej rośliny. O dawnych winnieach lwowskich
czyt. artykuł Lewandowskiego w „Ruchu li-
terackim, 1876, M 48.* [Lasów jest mało
w obrębie L. Zalesiony jest Wys, Zamek
wraz z dawną Łysą (rórą, Kaiserwald, Pohu-
lanka, Zofiówka a nareszcie Bodnarówka i
wzgórza za domem Inwalidów. W Bodnarów-
ce stanowi główny drzewostan rębna dębina 80
do 140-letnia, zmieszana z grabiną. Lasek ten
zajmuje 30 mr.i 1068 kwadr.k. Bibliografia:
Jarnutowski „Pogląd na lasy okolicy L.*
w Rozpraw. gal. Tow. gosp. 1849, VI, 219.
Tomaschek „Zur Flora der Umgebung Lem-
bergs* w Verhandl. der zoolog.—botan. Ges,
im Wien, 1859, IX, 48; 1860 X, 938. Tenże
„Beitrag zur Flora der Umg. L.* tamże, 1862,
XII, 68; 1866 XVI, 318; 1868 XVIII, 341.
Trusz „Nowy dodatek do fl. lwow.* Kosmos,
1879, 461. Tyniecki „O obecnej roślinności
piaskowej góry koło L.* Kosmos, 1880, str.
210. Weiss „Beitrige zur Flora v. L.* w Abh,
der k. k. zool. Gesel. Wien., 1865, XVI, 453,
(rzecz bez naukowej wartości), Zawadzki
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„Flora der St. L.* Lemberg, 1836, str. 230.
Według spisu z r. 1880 było w obrębie L.
1066 koni (422 posiadaczy), 1272 bydła roga-
tego (363 pos.), 7 kóz (5 pos.), 327 świń (106
pos.); uli 154 (9 pos.). Za dawnych czasów
były we L. rybne stawy w znacznej liczbie,
a ryby lwowskie słynęły daleko po za grani-
cami miasta. Czyt. ,,Werchratski, Motyle z 0-
kolicy Lwowa w Sprawozd. kom. fizyogr.
1869.
Ludność Lwowa powstała z żywiołów ró-

żniących się od siebie pochodzeniem, mową,
obyczajami i wyznaniem, Już za cząsu ru-
skich książąt mieszkali tu obok Rusinów: Or-
mianie, Saraceni (zdaniem Zubrzyckiego byli
to Włosi z Taurydy), Tatarzy, Żydzi i Niem-
cy. Za czasów polskich przybywaliprócz te-
go Polacy, Litwini, Liwończycy, Zmudzini,
nowe zastępy Niemców, a za czasów austrya-
ekich nakoniec napłynęły znowu liczne rodzi-
ny niemieckie. Oprócz tego osiedlali się ró-
żnemi czasy mniej licznie Szkoci, Włosi, Ru-
muni, Węgrzy i t. p. Z biegiem czasu tracą
te rozliczne żywioły swą odrębność, gubią się
i rozpływają śród żywiołu polskiego, jako mo-
ralnię najsilniejszego, i w ten sposób tworzą
w końcu, z małemi wyjątkami, jednolitą pra-
wie rodzinę. Tatarzy i Saraceni wynarada-
wiają się najwcześniej, W r. 1416 np. znaj-
dował się już tylko jeden Tatar pośród mu-
rów miasta, a jakkolwiek w przywileju Zy-
gmunta I z r. 1509 jest wzmianka o Tatarach,
osiedlonych po przedmieściach i w okolicy, to
znajdowali się tam oni prawdopodobnie w bar-
dzo małej liczbie, Przewagę między wszyst-
kiemi żywiołami miał z początku żywioł nie-
miecki. On to składał przeważną część i to
pewno najmożniejszych kupców i rzemieślni-
ków; z pośród nich, oile wiemy, wybierano
ciągle radców miasta, burmistrzów iławników,
W r. 1471 dopiero wybrano prawdopodobnie
po raz pierwszy radcę z pośród Polaków. Był
nim Marcin Burza. W kościele panował język
niemiecki, W r. 1415 dopięro zaprowadził ar-
cybiskup łaciński kaznodzieję, któryby i po
polsku mógł kazać, gdyż dotąd był tylko ka-
znodzieja niemiecki, W najdawniejszych za-
chowanych księgach miejskich znachodzimy
obok języka łacińskiego także niemiecki; ten
ostatni tylko w sprawach sądowniczych, w któ-
rych Niemcy udział brali i w dawniejszych
statutach cechowych. Nie ulega jednakże wąt-
pliwości, że posługiwano się także językiem
polskim, gdyż w tekście ówczesnych aktów,
czy to łacińskich, czy niemieckich, używano
często i coraz częściej wyrazów polskich dla
jaśniejszego wyłożenia rzeczy, aż w końcu obok
Języka łacińskiego występuje także polski ja-
ko urzędowy. W archiwum miejskiem znaj-
dują się akta po niemiecku pisane jeszcze pod  
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r. 1517. Późniejszych już nie ma. Zdaje się
tedy, że niemiecczyzna przełamywała się już
wówczas a żywioł polski brał przewagę. Do
dziejów tego przełomu znajdujemy kilka cie-
kawych zapisków w arch. miejs. Pod r. 1450
czytamy, że Niemcy polszczyli się zwolna
(odd. III A, 224, str. 6), pod r. 1606 zaś, że
znaczna część Rusinów i wszyscy Niemcy,
z wyjątkiem nowo przybyłych, stali się Pola-
kami (ib. str. 11). Śród takich stosunków
używano języka niem. eoraz rzadziej i to tyl-
ko przy rozprawach sądowych, w stosunkach
z niemieckimi kupeami, przebywającymi czaso-
wo we L., do prowadzenia ksiąg kupców nie-
mieckich osiedlonych we L. a zresztą w nabo-
żeństwach kościelnych, z początku w kościele
P. M. Śnieżnej, potem w katedrze łacińskiej,
a około r. 1650 tylko w kościele przy szpitalu
św. Ducha, gdzie istniało nawet niemieckie
bractwo kościelne, W katedrze ustawiono na
początku w. XVI dwie ambony i odbywały
się kazania niemieckie równocześnie obok pol-
skich. Gdy żadna strona nie ustępowała dru-
giej, zdały się obie na sąd rozjemczy kanclerza
Łaskiego, który r. 1503 orzekł, że kazania nie-
mieckie mają być przy mszy rannej a polskie
na sumie, Lecz zwyczaj ten ustał niebawem,
gdyż już w r. 1512 żali się miasto przed kró-
lem na konsystorz, że kazań niemieckich zanie-
chano. Zygm. I rozporządził r. 1518, aby ar-
cybiskup zbadał zażalenie, i w skutek tego
ustanowiono r. 1514 znowu dwie ambony,
a kazania polskiei niemieckie miały się odby-
wać równocześnie. Lecz wkrótce okazała się
zmiana konieczną, gdyż kaznodzieje przeszka-
dzali sobie. Gdy zaś w Niemczech zaczęła się

szerzyć reformacya i groziła obawa, by kazno-
dzieje stamtąd sprowadzańi nowatorstw nie
szerzyli, zezwolił król na prośbę miasta, ażeby
ono samo mogło na miejsce niemieckiego ka-
znodziei prezentować arcybiskupowi kaznodzie-
ję z pośród krajowego duchowieństwa bez po-
średnictwa królewskiej kancelaryi. W magi-
stracie doszło do tego, że w r. 1522 liczni ra-
dni mało co albo nie nie rozumieli po niemie-
cku, wskutek czego obowiązany był notaryusz
miejski tłómaczyć niemieckie korespondencye
na język łaciński, a księgi notaryalne pisać po
łacinie. Mimo to wolno było miastu jeszcze
w r. 1565 sprowadzać nauczyciela i rektora
szkoły z Niemiec, a w r. 1576 najmować strzel- .
ców niemieckich na odpędzanie Tatarów. Or-
mianie zachowali przez długie czasy swą naro-
dową odrębność, być może z przyczyny, że od-
razu w większej przybyli ilości i że później za-
silali się coraz to nowymi przybyszami, Tru-
dniąc się handlem i przemysłem, zjednali sobie
Ormianie wielką wziętość i dostatki, Pierwsi
osadnicy ormiańscy utrzymywali ciągłe związ-
ki z patryarchami eczmiadzyńskimi, odłączo-
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nymi od kościoła rzymskiego. Wraz z nimi
przybyli z Azyi ich mnisi reguły św. Antonie-
go pustelnika i założyli we L. pod Wys, Zam-
kiem monaster z kościołem św. Anny. Odtąd
przysyłali patryarchowie tu i w ogóle na Ruś
mnichów tej reguły dla utrzymania w swem
wyznaniu tutejszych Ormian. Kazimierz W.
nadał Ormianom r. 1856 przywilej rządzenia
się własnemi prawami i sądzenia przez wła-
snych obieranych sędziów, a w rok przywilej
zupełnej swobody religijncj. R. 1379 naka-
zała królowa Elżbieta, by Orm. lwow. zacho-
wano przy ich zwyczajach i obyczajach (Ak.
gr. III, 56). Ludwik zachowuje ich przywi-
lejem z r. 1880 przy prawach i obyczajach jak
za Kaz. W. (Ak, gr. III, 60). Przywileje te
zatwierdził Wład. Jag. 1387 r. (Ak. III, 79),
a wr. 1402 pozwolił im kupczyć w całej Ru-
si, Litwie i Koronie (A. LV, 8), który to przy-
wilej potwierdził Kaz. Jagiell. r. 1462 (A. VI,
78); Wład. Warn, wydał r. 1444 rozkaz do
starosty irajców lwowskich, aby nie stawiali
Ormianom przeszkód w wykonywaniu ich
praw i przywilejów a przedewszystkiem wój-
towi Ormian co do jego przywileju na 2 jatki
rzeźnickie (A. V, 139); przywileje te zatwier-
dzali potem Kazim. Jagiell. r. 1461 (A.V,
205) i 1464; Zyg. I r. 1519; Zyg. Aug. 1549;
Aug. III 1736. W późniejszych czasach do-
konała się unia religijna (ob. Arcyb. orm.),
a pod względem narodowym stopił się naród

ormiański zupełnie z Polakami; istniejące nie-
gdyś przy kościołach szkółki, gdzie uczono
czytać i pisać po ormiańsku, przestały istnieć,
a arcybiskup Torosowicz wydawał już swe
rozporządzenia w języku polskim, Do dziejów
Ormian lwowskich zawierają wiadomości: Wa-
gilewicz (A. gr. t. II, 44); Zacharyasiewicz
„,Wiadomość o Orm. w Polsce;* Barącz „Rys
dziejów ormiańskich;* „Prawa i artykuły
Orm. Iwow. z łaciń. na polski język r. 1601
przetłóm.* w „„Bibliot. starożytnej, 1843* (ob.
także Rkp. w Bib. Ossol. M 2117); Bischoff
„Das alte Recht der, Armenier in L.,* Wien
1862 i „Urkunden zur Gresch. der Arm. in L.*
Wien, 1864 (krytykę obu tych dzieł podał
Tygod. naukowy, Lwów, 1865, M12i 18).
W. Bibl. Ossol. znajduje się obfity materyał rę-
kopiśmienny pod M 1646 do 1648, 1650, 1651,
1655 dc 1658, 1718, 1720, 1723 do 1736,
1741, 1742, 1/44, 1748 do 1766. Szkoccy
kupcy prowadzili we L. handel od bardzo da-
wnych czasów i mieli składy towarów na uli-
cy nazywanej od nich szkocką (dziś serbską).
Jako protestanci odprawiali oni prywatnie swe
nabożeństwo, schodząc się razem, czego im urząd

radziecki r. 1668 zakazał, Nie chcieli oni tak-
że płacić podatków do miasta, a spór o to roz-
strzygnął król 1679 na korzyść miasta. Rada
miejska i kupcy miejscowi pragnęli jednak  
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handel Szkotów ograniczyć, aw r. 1685 za-
padł dekret Jana III ścieśniający bardzo znacz-
nie ich swobody handlowe. Okoliczność ta
a oraz wojny za Aug. II wygnały tych prze-
myślnych kupców ze L. Najdłużej, bo aż do
dnia dzisiejszego, zachowują swą odrębność
żydzi, W ostatnich kilkunastu latach dopiero,
odkąd system germanizacyjny upadł w Gali-
cyi, nastąpił zwrot ku lepszemu. Znaczna
część młodszego pokolenia obznajamia się
w szkołach z językiem polskim i zaczyna go
pomału używać w życiu domowem i towarzy-
skiem, Przeważna część starozakonnych trzy-
ma się jednakże jeszcze zawsze swego żargonu.
Spory i zatargi z żydami bywały bardzo czę-
ste; gdy bowiem żydzi dążyli do opanowania
wszystkich gałęzi przemysłowości i handlu,
usiłowało miasto położyć im tamę w tej mierze
i wzrost ich wpływu powstrzymać. Po szeze-
góły odsyłamy do Kroniki Zubrzyckiego, str.
79, 189, 143 i 144, 151 do 153, 177, 205, 206,
210 do 221, 227 do 280, 242, 327, 3550 do
332, 385, 386, 406, 407, 462 do 464, 467 do
476, 480 i 481. Między wyznaniami: łaciń-
skiem, ruskiem i ormiańskiem panowała zgoda
aż do końca w. XV. Na początku w. XVI do-

piero rozpoczęły się spory. lw tej mierze od-
syłamy do Kroniki Zubrzyckiego, str. 144,
145, 148, 194, 195, 198, 201, 202, 209 i 210
(o kalendarz gregoryański), 212, 226, 227,
259, 260, 287, 289, 324 do 327, 419, 448,
446, 464 do 467, 470. Między mieszkańcami
L, rozróżniano mieszczan, t.j. mieszk, miasta
otoczonego murami, i przedmieszczan. Tylko
ci pierwsi posiadali szczególne przywileje, z po-
między nich wybierano radców, ławników itd.
Warunki, pod któremi można było otrzymać
prawa mieszczańskie, były rozmaite, stosownie
do okoliczności czasowych. Z początku była
zdolność do służby wojskowej głównym wa-
runkiem. Jakakolwiek ułomność lub wadli-
wość ciała, choćby przypadkowo powstała, po-
ciągała za sobą utratę prawa obywatelskiego;
rezygnacya bowiem była u takich osób nie-
zbędną. Po założeniu bractw przemysłowych

i cechów zezwalano także i na to, ażeby służbę
wojskową, polegającą zawsze li tylko na obro-
nie miasta, pełnili zastępcy; stąd też wyjątko-
wo nadawano także kobietom prawo obywa-
telskie. Niezbędnemi warunkami były po
wszystkie czasy: ślubne pochodzenie, chrze-
ściańskie wyznanie obrz. rzym., greck. hib
orm,, moralność poświadczona przez jakąś zna-
ną, wysoko położoną osobistość albo też przez
zwierzchność obcej miejscowości, z której kan-
dydat pochodził, i oprócz tego przez dwóch
obywateli lwowskich, a nareszcie posiadanie
w mieście nieruchomej posiadłości wartości 300
zł, Stosownie do okoliczności żądano także od
petentów, ażeby składali broń w zbrojowni al-



Lwo

bo odpowiednie relictum. Zezwalano wpraw-
dzie na przedłużenie terminu, ale przysięgę
obywatelską trzeba było składać. W czasie
bezkrólewia odkładano przysięgę na czas po
odbytej koronacyi króla. Szlachta przyjmo-
wała miejskie służby z prawem obywatelskiem
lub bez tego (np. Sobański, Strzałkowski, Mo-
ścieki, Schmelingk, vom Loe, Wydenbrugg,
Zedlitz, Pandolfi, Ubaldini della Rippa (obaj
z Florencyi), Stuart, Gordon, Marmaduke (ze
Szkocyi) i t. d., a poszczególni mieszczanie
lwowscy posiadali dobra ziemskie i dostępy-
wali godności szlacheckiej jeszcze przed przy-
wilejem Jana Kazimierza z r. 1661 (ap. Jerzy
Fulmer posiadał już 1409 r. Mikłaszów, kupiec
Barnabasz Negrono w roku 1467. Pikuło-
wice, Antoni Hornik w roku 1518 Iwan-
ków; na posiedzeniu sejmu dnia 24 sierpnia
1492 r. byli obecni dwaj deputowani lwowscy
podczas elekcyi Jana Olbrachta, wysłani pra-
wdopodobnie z petycyą. Grodności szlacheckiej
zaś dostąpili między innymi: Szembek, Wor-

cel, Aiehinger (z Norymbergi), Pełka, a przy
końcu w. XVII Jan, syn Daniela Badyniego,
zaliczanego do patryeyuszów miasta, pochodze-
nia greckiego tak samo, jak rodzina Paparów).
Przywilej z r. 1661 (Arch. miej.Ioddz.Ne 800)
porównał miasto L. w prawach i zaszczytach
z Krakowem i Wilnem, a mianowicie nadał
mieszczanom obrz. rzym., greck. i orm. i ich
potomstwu prerogatywy szlachectwa, pozwolił
im nabywać i posiadać dobra ziemskie w Pol-
see i Litwie, wysyłać deputatów na sejmy do
izby posłów, tudzież na elekcyą królów, tako-
wą podpisywać, króla na sejmie witać iże-
gnać, do całowania ręki przystępywać i t. d.
Mieszczanie lwowscy byli poważani nietylko
na Rusi Czerwonej, ale także w Polsce, na Li-
twie i za granicą, Ich stosunki handlowe

z Niemcami iinnemi krajami zjednywały im
sławę prawości a sława ta podnosiła znowu
ich polityczny wpływ we własnym kraju. Gro-
ścinnością nie ustępowali oni nikomu. Byt ich
materyalny wzrastał pod troskliwą opieką Ka-
zim, W. i Jagiellonów, w obec małych podat-
ków i pomyślnie rozwijającego się przemysłu i
handlu. Poszczezólne rodziny słynęły z za-
możności, jak np. rodzina Wilczków (jej przo-
dek przybył do L. z Przeworska i w r. 1449
przyjął prawo miejskie; kwitnęła ona aż do za-
boru L., jako zamożna i często w radzie zasia-
dała), Mikułków, Korniaktów, Syxtów, Kam-
pianów (jedna z najdawniejszych i najbogat-
szych rodzin patrycyuszowskich, dobrze około
miasta zasłużona) i t. p. Ale nietylko z bo-
gactw słynęli mieszczanie lwowscy; odznaczali

się oni także cywilizacyą i wytwornemi oby-
czajami, które kwitnęły w mieście, mającem
rozległe stosunki ze wschodem i zachodem.
Między mieszczaństwem a szlachtą istniał sto- 
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sunek zgody i harmonii. Nienawiści i nie-
przyjaźni szlachty ku mieszczanom, tak po-

wszechnej w innych krajach zachodnich, nie

napotykamy tu nigdy. Wyzyskiwanie i ucisk

ze strony poszczególnych starostów lub woje-

wodów należą do wyjątków. Pobieranie gro-

sza mostowego i drogowego od mieszczan lwow-
skich, uwolnionych od tego na mocy przywile-

jów, nie wiodło tu do nienawistnych sporów i

zatargów; rozstrzygano tę sprawę zawsze skar-

gami zanoszonemi do króla, lub też zwyczajną

drogą procesu cywilnego. Konfederacya ru-

ska zwłaszcza, t. j. związek szlachty okolicznej
z miastem r. 1464 zawarty, zbliżył szlachtęi

mieszczan do siebie, Nietylko widzimy odtąd
liczne związki małżeńskie między szlachtą a

mieszczanami (np. córka Bernarta wyszła za

Kurcza, podczaszego bracławskiego; Anna, cór-

ka ławnika Schroppe, za Dobiesława, dziedzica

Żurawicy; Stan. Tęczyński, ssta trembowelski,
wziął za żoną kamienicę, ogród, winnicę i fol-
wark pod Kozielnikami; Barbara Śnieszkówna
była pierwej za kuśnierzem Brylem, a potem
za urodzonym Ulatowskimi t. p.), ale szlachta
spełnia nawet warunki, potrzebne do otrzy-
mańia praw mieszczańskich i nabywa te
prawa, o ile dotąd wiemy, od roku 1526.
Oto nazwiska niektórych mieszczan  szlą«

checkiego pochodzenia: Hubicki, Bielawski,

Ostrowski, Kosiński, Białobrzeski, Zukowski,

Tarnawiecki, Zaleski, Lisowski, Wilski, Ga-

dowski. Było ich jeszcze wielu innych, tak

dalece, że mieszczanie obawiali się w końcu,

żeby szlachta nie zajęła całkiem urzędów Ta-

dzieckich. Przedmieszczanie nietylko że nie

mieli praw politycznych, ale nadto nie mogli

mieć szynków i kupiectwa prowadzić, a choć
którego do cechu jako rzemieślnika i majstra
przyjęto, to stanowisko jego było inne, niż sta-
nowisko majstra miejskiego.  Przedmieszcza-
nie byli w początkach ludzie prości i ubodzy,

którzy osiedlali się na gruntach należących do

całego miasta lub poszczególnych mieszczan.

Z tych posiadłości obowiązani oni byli opłacać
właścicielom gruntu czynsz, a oprócz tego od-

bywać szarwarki, ściągające się do porządku,
czystości i obrony obmurowanego miasta. Do
tych szarwarków obowiązani byli także i ci
przedmieszczanie, którzy na przedmieściu zie-
mię i domek sobie na własność kupili. Radzi,

że pod miastem znaleźli przytułek i łatwość

zarobku, ulegali oni chętnie tym powinnościom,
Gdy jednak z czasem ich potomkowie wyuczyli
się rzemiosł i realności na własność ponaby-

wali, chcieli się od tych obowiązków uwolnić
istanąć na równi z, mieszczanami. Toczyły
się o to najprzód spory w sądach królewskich.
Miasto wygry wało, zasłaniając się prawem

własności gruntów i potrzebą szarwarków do
utrzymania murów około miasta i porządku
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w mieście, Przedmieszczanie halickiego przed-
mieścia chwycili się w końcu innego środka.
Oto wyrobili sobie u króla Zyg. III przywilej
na ufortyfikowanie przedmieścia. Przy tym
zamiarze trwali dłużej, ale bez skutku, Ma-
teryalny byt mieszkańców w ogólności był do-
bry aż do połowy w. XVII, kiedy to miasto
trapić zaczęły oblężenia nieprzyjacielskie i
konfederacye wojskowe. W ślad za dobrym
bytem szerzył się zbytek, Przeciw zbytkom
wydawali prawa sami mieszkańcy. W r. 1383
np. zapadła uchwała orzekająca, że ktokolwiek
zechce ślubne wesele obchodzić, powinien mieć
16 osób, 4 dania i 2 śmieszków, a nie więcej
pod winą 4 grzywien. Postanowiono także,
aby niewiasty w połogu zostające żadnych nie
zastawiały traktamentów pod winą 4 grzy-
wien. R. 1387 postanowiono, ażeby w mie-
ście nie ważył się nikt grywać w kostki pod
karą grzywny dla obu grających. Z pomię-
dzy Lwowian wyszedł także nie mały zastęp
mężów słynnych na polu nauk i sztuk pię-
knych. Zimorowicz w dziełku „Viri illustres
leopoliensis civitatis, 1671* podaje nam wia-
domość o mężach sławniejszych. We L. nro-
dzili się Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Szy-
monowicz, Szymon Zimorowicz, Bartł. Zimoro-
wiez, Jan Leopolita, Fabian Birkowski, król
Stanisław Leszczyński, Grzegórz Piramowicz,
Karol Bołoz Antoniewicz, Henryk Schmitt,
Stanisław Smolka i wielu innych. Ze L. po-
chodził Walenty Wąsik, kotlarczyk, który się
odznaczył za Batorego pod Połockiem przez
podpalenie zamku, za co go nobilitowano i Po-
łotyńskim nazwano, O liczbie mieszkańców
w dawniejszych czasach brak nam dokładniej-
szych wiadomości, Księga podatkowania i in-
nych spraw miejskich z r. 1405 (Arch. miej.
M 1178) wykazuje, że w samem mieście (bez
przedmieść i nie licząc obcych) było 534 miesz-
czan Niemców, Rusinów, Polaków i Tatarów,
63 Ormian, więc 597 ojców rodziny. Licząc
owe rodziny po 4 dusze, a dodawszy żydów,
którzy w ten regestr nie weszli, luźną czeladź
i zarobników nienależących do opodatkowa-
nych, można śmiało przypuścić, że między mu-
rami miasta mogło się znajdować blisko 4000
dusz. _ Fierwsza autentyczna data eo do liczby
mieszkańców pochodzi z r. 1776. Wówczas
liczyło całe miasto 29500 mk. Według spisu
z 81 grudnia 1880 r. liczył L. 103422 mk. cy-
wilnych (49052 męż., 54870 kob.; 29572 sta-
nu wolnego męż., 29972 kob.; 18005 żonatych,
17852 mężatek, 28 rozwiedzionych męż., 99
kob., 1447 wdowców, 6447 wdów) a 6400
wojskowych, razem 109822 mk. Podług %a-
wodu, zatrudnienia lub zarobku dzieliła się ta
ludność jak następuje: Osób stanu duchowne-
go wszystkich wyznań było 213 męż., 227
kob.; urzędników czynnych w służbie dwor-
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skiej, rządowej, krajowej, gminnej it. p. 1618;
w zawodzie nauczycielskim 687 męż., 356 kob.;
literatów i redaktorów 71; aktorów, muzyków,
śpiewaków, tancerzy 234 męż., 58 kob., ma-
larzy i rzeźbiarzy 49, architektów, inżynierów
cywilnych, geometrów 106, adwokatów i no-
taryuszów 93, lekarzy 134, w zawodzie lekar-
skim niższego rzędu 15 męż., 177 kob., sług
czynnych, woźnych it. p. 889, żandarmów,
straży bezpieczeństwa, straży skarbowej i t. p.
615, trudniących się gospodarstwem rolnem i
lasowem 523 męż., 159 kob., dzierżawców i ko-
lonistów 22 męż., 4 kob., trudniących się prze-
mysłem i rzemiosłami 3305 męż., 405 kob., za-
jetych w zawodzie handlowym 1831 męż., 744
kob., bankierów i t. p. 28, trudniących się
przewozem podróżnych i towarów 167 męż., 4
kob., właścicieli domów i rent 1074 męż., 958
kob., emerytowanych 487 męż., 859 kob., osób
nieznanego zarobku 32 męż., 24 kob., robotni-
ków 12571 męż., 5401 kob., służby domowej
2854 męż., 8586 kob., członków rodziny i in-
nych domowników bez zarobku 19702 męż.,
27126 kob. Podług religii było: 55978 rzym.-
katol., 14868 gr.-katol., 181 orm.-katol., 1 sta-
rokatol., 219 grec.-oryent., 1 orm.-oryent., 1
unitaryan., 1641 wyzn. augsbur., 64 wyzn.
helw.; 27 wyzn. anglik., 1Orel. menon., 30418
mojżesz., 18 bezwyzn. Podług stopnia wy-
kształcenia było: 55085 umiejących czytać i
pisać, 4077 umiejących tylko czytać, 44260
nie umiejących ani ezytać, ani pisać. (ie-
mnych na oba oczy było 838 męż., 52 kob., głu-
choniemych 75 męż., 59 kob., obłąkanych 17
męż., 10 kob., umysłowo niedołężnych 25 męż.,
26 kob. W życiu towarzyskiem używało ję-
zyka polskiego 90132, niem. 7828, ruskiego
3000, czeskiego 263, rumuńskiego 192, wło-
skiego 4, słowackiego 8, reszta innych ję-
zyków.
Przemysł rozwijał się wcześnie za stara-

niem Niemców i na wzór niemiecki. Na roz-
wój jego wpływały korzystnie liczne przywi-
leje nadawane cechom, tudzież czuwanie wła-
dzy miejskiej nad dobrocią wyrobów, czego
liczne mamy dowody. R. 1522 np. wystawio-
no pręgierz, zwany „Żurawiem,* później „or-
czykiem,* na którym zawieszano piekarzy, je-
śliby chleb nie podług wartości piekli. Zdaje
się, że winnych przywiązywano tylko po pod
ramiona do tego żurawia i wyciągano w górę.
Kiedy r. 1588 dostrzeżono wosk fałszowany,
zagrabiono go i spalono, a właściciela uwolnio-
no od ciężkiej kary tylko dla tego, że przy-
siągł, iż czeladź, w czasie jego słabości, bez je-
go wiedzy, ten fałsz zrobiła. R. 1609 rozpo
rządził urząd radziecki, że żelaźnikom nie wol-
no kupować roboty od partaczów, lecz tylko
od majstrów cechowych; że towary żelazne
z Niemiec sprowadzane tak długo wolno im
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sprzedawać, dopóki podobnych towarów miej-
seowi rękodzielnicy wyrabiać nie będą; skoro
to nastąpi, obcych sprowadzać nie wolno. R.

1610 nakazano garncarzom robić dobre garnki
i mieć ich dostateczny zapas pod zagrożeniem,
że pozwoli się obcym przywozić i sprzedawać.
R. 1622 była w mieście oficyna, zwana kapi-
cą, w której człowiek przysięgły wytapiał
wosk w duże kręgi za małą do kasy opłatą.
Wosk ten stęplowano na znak, że nie był fał-
szowany. W domu lub innem miejscu nie
wolno było wosku przetapiać. Z przywilejów
wymieniamy: statut dla cechu płócienników
nadany przez rajców lwowskich w r. 1459
(Ak.gr. VII, 96) a potwierdzony 1469 (ib.
120); potwierdzenie ustawy cechu kuśnierskie-
go z r. 1470 (ib. VI, 139); przywilej Kazim.
Jag. zr. 1479 pozwalający piekarzom lwow-
skim sprzedawać chleb w mieście przez cały
tydzień, innym zaś osobom tylko we wtorki i
soboty (ib. IX, 120); przywilej cechu krawie-
ekiego z r. 1491, potwierdzony 1646 i 1648
(Arch. miej. fasc. 3 i 4 li. 4631470); przyw.

cechu mydlarskiego z r. 15638 (ib. fase. 1 i2
li. 51); dekret Jana III zr. 1682 normujący
stosunki między cechami lwowskiemi a magi-

stratem i ławicą (Rkp. w Bibl. Ossol. NM 1049);
protokół cechowy cechy szewskiej lwowskiej
od r. 1611 do 1738 (ib. N 428 do 481); tocz-
ki, na osnowanju kototych cech lwow. sapoż-
nyków ruskich prystupaje do unii z polskimy
'sapożnykamy, Literat, Sbornyk, 1870, str.
101. Na początku w. XV byli we L. oprócz
pospolitych rzemieślników: łucznicy, mieczni-
ki, kamieniarze, rymarze, siedlarze, kuśnierze,
mosiężniki i pasowniki.  Grarbarstwem trudnili
się Tatarzy, wypędzeni za mury i fosy miej-
skie. Wyrabiano także prawdopodobnie ma-
chiny do rzucania strzał i pocisków z murów
miasta, a w r. 1408 postanowiła rada miejska,
aby każdy cech sprawił po jednej takiej ma-
chinie. Introligatorowie znajdowali się już
także, gdyż w księdze miejskiej (M 1207, str.
40) zapisano jako wydatek 3 zł. ,,pro ligatura**
regestrów. Pod tymże rokiem znajdujemy już
wzmiankę o zegarmistrzu miejskim, o nożowni-
kach, woskobojnikach, stelmachach i rurmi-
strzach. W r. 1425 nadał Wład. Jag. Janusz-
kowi 'Tholmacz prawo na postrzygalnię sukna,
skąd wnosić można, że musiały tu być liczne
wyrobnie sukna, które do Multan, Besarabii
it. d. wywożono. W połowie w. XV a mia-
nowicie 1445 r., kiedy baszty miejskie odda-
"wano cechom w opiekę, były następujące ce-
chy: kuśnierze, miechownicy, mydlarze, bla-
charze, miecznicy, tkącze, czapnicy, siedlarze,
piwowarowie (piwa Iwewskie słynęły już
o wiele przedtem), miodowarowie, rymarze,
murarze, powroźnicy, szewcy, garncarze, ko-
tlarze, krawcy, złotnicy, rzeźnicy, stolarze, 
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bednarze, stelmachy, kowale, ślusarze, iglarze
(pierwsze igły w Polsce zaczęto wyrabiać we
L. prawdopodobnie już w XIV w.), kramarze
i piekarze. R. 1468 założono ludwisarnię,
a w r. 1483 była fabryka saletry na przeciw
bernardynów, wspominana jeszcze w XVI w.
W drugiej połowie w. XVII istniało we L. 30
cechów, a były prócz tego rozmaite stowarzy-
szenia, jako to: muzykantów, furmanów, tra-
garzy, rurarzy i t. d., gdyż każde zarobkowa-
nie łączyło się w związek, zatwierdzony przez
urząd radziecki, i miało swego przywódcę.
W XVII w. słynął L. także z wyrobu cukier-
ków, sukna, płócien, tkanin, mieczów, nożów i
powozów. Z początkiem XVIII w. wyrabiał
broń Balcer Werner; w tymże wieku Bauer
sławne strzelby i pistolety. Tutejsze karabele
słynęły pod nazwą „szabel lwowskich* czyli
„czarnych. W tymże wieku słynęły wyro-
by stolarskie, W początkach w. XIX słynę-
łylwowskie garbarnie; 58 jedwabiarzów prze-
rabiało rocznie 15465 łutów jedwabiu. Były
także fabryki instrumentów i wyrabiano kafle.
W browarze Brunnera wyrabiano sławne pi-
wo angielskiei porter.  Wyrabiano także wie-
le cieńkiej bielizny stołowej, a w fabryce Sin-
gera blaty ołowiane na tabakę dla fabryki
w Winnikach. Słynęła w końcu fabryka po-
wozów, która dla ziem polskich dostarczała
wyrobów, równających się trwałością i pię-
knością wiedeńskim, W r. 1884 istnieją we
L. następujące fabryki: 2 młyny parowe (3-ci
na Zamarstynowie), 3 młyny wodne, 4 piekar-
nie parowe (5-ta na Zamarstynowie); 5 bro-
warów; 4 fabryki rumu, likierów i rozolisów;

1 fabr. cykoryi, | fabr. czekolady, 1 fabr. wy-
robu extraktu zupowego, 1 destylarnia nafty;
1 fabr. świec woskowych; 2 fabr. zapałek; 1
zakład gazowy; 6 fabr. maszyn rolniczych, 2
pracownie odlewów metalowych, 2 odlewarnie
płyt stereotypowych i czcionek dla drukarzy;
2 fabr. albuminu (na Zmiesieniu), 11 cegielni
zwykłych, fabr. cegieł miszynowych i wyro-
bów glinianych (I spółka), fabr. skór (na Za-
marstynowie), fabr. gipsu, fabr. korków, fabr.
kołków do butów, fabr. wózków i koszyków,
fabr. wyr. pończoszkowych, stolarskich, 8 fabr.
storów 1 żaluzyj, fabr. spodium. Liczba samo-
istnych przemysłowców w r. 1884, podana
wedle stowarzyszeń przemysłowych, mających
się zawiązać na mocy nowej ustawy przemy-

słowej z 15 marca 1883. I. Architektów i bu-

downiczych 34; cywil. inżynierów 4, murarzy

i brukarzy 9, cieśli i studniarzy 6, kamienia-
rzy 3, kominiarzy 18, rzeźbiarzy 12, przedsię-
bierców budowli 8, przedsiębierców kamienio-

łomów 9, przedsiębierców czyszczenia kanałów
9, cegielników, wapniarzy i gipsiarzy 12, po-
krywaczy dachów 8, garncarzy ikaflarzy 5;
II. blacharzy 66, bronzowników 4, mosiężni-
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ków i ludwisarzy 6, konwisarz 1, rękawiczni-
ków i bandażystów 14; III. fiakrów 21, do-
rożkarzy 224, utrzymujących omnibusy 1, po-
sługaczy publicznych 3 instytuty, karawania-
rzy 8; IV. fryzyerów i perukarzy 20, golarzy
64; V. introligatorów 40, tokarzy 27, fajka-
rzy 6, grzebieniarzy 2, koszykarzy 6, wyra-
biaczy korków 2, powroźników 11, parasolni-
ków 24, rytowników i pięczątkarzy 5; VI.
krawców i krawczyń 258, kuśnierzy 40; VII.
księgarzy i antykwarzy 20, drukarzy 21, lito-
grafów 6, odlewaczy czcionek i sterotyp. 8,
fotografów 12, handlarzy obrazów 6, utrzymu-
jących czytelnie, wypożyczalnie i handel nut
(oprócz księgarzy) 1; VIII. kapeluszników i
czapkarzy 49, tapicerów 29, kołdrarzy i wa-
ciarzy 6, szmuklerzy 10, szklarzy 14, szezot-
karzy 14; IX. malarzy pokojowych 82, la-
kierników 21, malarzy szyldów 18, pozłotni-
ków 8, tapeciarzy 3, farbiarzy 11; X. pieka-
rzy 87, młynarzy 5, piernikarzy 6; XI. mody-
stek 40, szwaczek bielizny 5, przedsiębierców
wyrobu pończoszkowych towarów 10, gorse-
ciarzy, hafciarzy, koronkarzy i przedsiębier-
ców wyrobu kościelnych przyborów 1, przed-
siębierców wyrobu chemikaliów i perfum 3,
przedsięb. wyr. atramentu 3, ogrodników i
kwiaciarek 7, przedsięb. wyr. tutek cygareto-
wych 5, producentów wody sodowej 9, utrzy-
mujących szkoły tańców 7; XIL. rzeźników
wołowych 120, masarzy i rzeźników bydła
próbnego 174, mydlarzy 10; XIII stolarzy
124, organmistrzów 2, stroicieli fortepianów
3, snycerzy 2, przedsięb. wyr. żaluzyj i sto-
rów 3; XLV. ślusarzy 49, kowalów 25, kono-
wałów 3, rusznikarzy 4, nożowników 7, pilni-
karzy 4, druciarzy 2, maszynistów 6, kotlarzy
8, naprawiaczy rur gazowych 1; XV. szew-
ców 375; XVI. szynkarzy, kawiarzy, trak-
tyernikówi oberżystów 351, piwowarów5, cu-
kierników20, fabrykantów rozolisów 2; XVII.
stelmachów 28, rymarzy 18, siodlarzy 14, be-
dnarzy 20, przedsięb. wyr. kuferków 9, garba-
rzy 1; XVIII. złotników i jubilerów40, zegar-
mistrz, 34, optyków 5, dentystów-techników 1.
Drukarnie sięgają początkiem swoim drugiej po-
łowy w. XVII. Pierwszym drukarzem lwow.
był Jan Fedorowicz lub Fedorow (al Chodoro-
wicz) zmarły we L. r. 1584, a pierwszą księgą
drukowaną we L. w r. 1574 kirylicą „,Apo-
stoł, (Czyt. Petruszewicz „Iwan Fiedorow,
ruskij perwopeczatnyk*, Lwiw, 1884; Bara-
nowski „Pierwszy drukarz lwowski”, w Gaz.
Lwow. 18838 N 286; „,Persza ruska drukarnia
we Lwowi, Zoria, Lwiw, 1884; Pług ,„„Nagro-
bek Fiedorowicza w kościele 00. Bazylianów
we L.** Kłosy, 1884, M» 979). Zdaje się jednak,
że już przedtem istniała we L. drukarnia, na na-
grobku Fiedorowiecza bowiem czytano, że on
odnowił zaniedbane drukarnie, Drukarskie  

Lwó

przybory Fedorowicza były zastawione u ży-
da, a w r. 1556 dopiero wykupili je mieszcza-
nie i otworzyli drukarnię przy cerkwi woło-
skiej, gdzie też ona do dzisiaj istnieje, Później
od ruskich powstały drukarnie łacińskie i pol-
skie, a obok nich musiały być także żydowskie
i ormiańskie, W r. 1578 miał tu podobno czas
niejaki Mik, Scharfenberger pierwszą łacińską
i polską drukarnię, 1587 Paweł Szczerbice, syn-
dyk lwow. i Maciej Garvolinus, 1593 i 1599
Maciej Bernart, 1600 Paweł Zelazo, około 1606
r. radca miejski Madrowicz, 1615 Małachiowicz
i Wolbramczyk, 1618 Jan Szeliga (od 1627
do 1635 był on typografem arcybiskupim),
1633 Michał Sloska (drukował także ruskie
druki), około 1641 były 3 ruskie drukarnie;
około 1646 r. podobno zaczęła drukować dru-

karnia jezuicka (na jej założenie ofiarowała
Zofia Sieniawska r. 1615 kwotę 1000 złp. W r.
1676 i 1697 sprowadzono do niej nowe czcion-
ki czworakiego gatunku i umieszczono ją w no-
wym, wygodnym lokalu; zarządzał nią jeden
z ojców „praefectus typografiae*, Dzieło „„Ko-
rona Polska'* Niesieckiego, wytłoczono w tej
drukarni (1728—1748); 1671 Mościeki, 1684
Mielczewski i t. p. Czyt. Bandtkie „Hist. dru-
karń polskich, t. I, str. 381—422); Zubrzycki
„Historyczne badania o drukarniach rusko-
słowiańskich, Lwów, 1836, str. 7—48. Pier-
wszą litografią założył we L. Piller pod koniee
w. XVIII. Mennictwo. Książęta ruscy nie bili

prawdopodobnie monety pod własnem imie-
niem, Dopiero za Kazimierza W. założono we
L. mennicę. Istniała ona zapewne na niższym
zamku, siedzibie ststy królewskiego. Z menni-
cy tej wychodziły pieniądze bite dla Rusi i
nacechowane godłem kraju, t. j. wspinającym
się lwem. Wszystkie poszukiwania dokumen-
tu, dozwalającego bicia pierwszej monety,
były dotąd bezskuteczne. Zaczęto bić pienią-
dze we L. nie wcześniej jak 1350 r. Pod imie-
niem Kazimierza W. bito półgrosze czyli kwart-
niki srebrne (t. zw. później groszyki ruskie,
grossiculi ruthenicales), z lwem wspinającym
się i napisem „Moneta Doomini Rucsie (sic!
zam Russie) K.* na stronie głównej, a z tar-
czą złożoną z 4 łuków, ukoronowaną głoską
„K* i napisem „Regis Polonie K.* na stro-
nie odwrotnej; i denary miedziane. Z monet
tych wywodzi Stupnieki bardzo trafny wnio-
sek, że Kazimierz Wielki nie uważał zawo-
jowanej Rusi jako uzupełniającą część Polski,

ale raczej jako przez osobę swą z Polską

połączoną prowincyą zosóbna administrowaną.

W czasie panowania Ludwika (1871—1882)
bito na Rusi pieniądze tak pod jego, jak i pod
imieniem Władysława ks, Opolskiego. Za gu-
bernatorskich rządów Władysława Opols. mia-
nowicie bito srebrne półgrosze z ruskim lwem
i napisem w około: „„Moneta Russie* na stro-
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nie głównej, a z nieukoronowaną głoską „W,
okoloną napisem „,Wladislaus Dux* na stronie

odwrotnej; dalej półgroszki srebrne z ukorono-
waną głoską „,L* i napisem dokoła „Ludovici
R. Ungariae* na jednej stronie, a z lwem ru-
skim i napisem wkoło ,,Wladislaus Dux, na
drugiej, i inne odmiany, a oprócz tego denary
miedziane. Z monet tych wywodzi Stupnieki,
że Władysław Opolski nie był udzielnym pa-
nem tej Rusi, tylko wielkorządcą z obszerną,
książęcej jego godności odpowiadającą władzą,
i jako taki pod zwierzchnictwem Ludwika
otrzymał zezwolenie bicia monety nie osobistej
Jecz krajowej. Po r. 1379 bito także półgrosze
srebrne z lwem i napisem „„Moneta Russie' na
stronie głównej, a z koronowaną głoską „Ló% i
napisem „„Ludovici R. Ungarie* na odwrotnej.
Z monet tych widać, że król ten, równie jak i
następczyni jego na tronie Węgier, Marya,
uważali Ruś Czerwoną jako kraj należący do
korony niegdyś Arpadów, a później domu An-
degaweńskiego. Pod imiennem panowaniem
Maryi na Rusi spoczywała mennica lwowska.
Odnowił ją dopiero Władysław Jagiełło. Kie-
dy? niewiadomo na pewno, nie zachował się
bowiem żaden dokument w tej sprawie; zdaje
się, że po r. 1887 a przed 1400. Z pieniędzy
bitych we L. pod imieniem Władysława Ja-
giełły znamy tylko srebrne półgrosze. Są ich
dwa rodzaje: ruskie z lwem i napisem ,,Moneta
Russie* na stronie głównej, a z orłem polskim
i napisem „,„Wladislaus Rex'* na odwrotnej; i
po r. 1400 lwowskie (od czasów Kazimierza W.
pierwszy przykład bicia większej monety z na-
zwiskiem miasta) z lwem wspinającym się i na-
pisem „Moneta Lemburg* na stronie głównej,
a z orłem polskim i napisem „„Wladislai Regis"
(a na innych „Wladislaus Rex) na stronie
odwrotnej. Lwowska mennica była czynna aż
do śmierci Jagiełły, poczem ją zamknięto. Od-
tąd nie znajdujemy wzmianki o mennicy lwow.

Dopiero J. Zagórski w dziele „„Monety dawnej
Polski", Warszawa, 1845, przytacza pod 1. 270
i 2/1 trojaki koronne Zygmunta III z r. 1598
oznaczone głoską „,L** i twierdzi, że je bito we
L. Pieniążki te pochodziły jednak z Lublina
(ef. Lipiński,,Wiadomość o mennicy w Lubli-
nie, Warszawa, 1858). Później dopiero w r.
1656 bito rzeczywiście pieniądze we L. Rysun-
ki ich i opisy podaje Zagórski (1. c. pod 1. 459
i 480). Są to szóstaki i orty z herbem miasta,
lwem, Dokumenta, tyczące się urządzenia tej
mennicy, jej czynności i rachunków są oblato-
wane w metryce koronnej, a treściwy z nich
wyciąg podaje Zagórski (1. c. do l. 459): „Ten
ostątni szóstak,. jak ośmnastogroszówka pod 1.
480, bite były we L. ze sreber kościelnych i
obywatelskich w czasie okupacyi szwedzkiej
1656 r. na ratunek kraju w ofierze zniesionych,
Mennicą naprędce tam urządzoną zawiadował  
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Hieronim Pinoci, sekretarz królewski, pod kie-
runkiem Stefana Korycińskiego, kamel. w. kor.
Wybito w niej przez czas istnienia w szósta-
kach i 18-stogroszówkach sumę 96,562 zł. na
stopę przepisaną. Według zapisków Schnei-
dera (Muz. Ossol.) począł w r. 1663 w menni-
cy lwow. Andrzej Tympf wybijać złotówki,
zwane od niego tymfami. We lwow. mennicy
wzięły też początek arcyrzadkie teraz, na pró-
bę 1665 r. bite złotówki z napisem „„Ad Ligam
comissionis Leopoliensis*, Przeciw fałszowaniu
monety występowano surowo. W r. 1407 np.
spalono żyda Phelera za fałszowanie. W r.
1421, kiedy się namnożyło we L. bardzo wiele
fałszywej monety, nakazano, aby każdy mie-
szkaniec okazywał swą gotowiznę przed komi-

syą na ten cel oznaczoną; fałszywą monetę

wybrakowano i stopiono, a kruszce zwracano
właścicielowi. R. 1521 spalono znowu pewne-
go ormianina, podejrzanego o fałszowanie mo-
nety. Czyt. Ks. Jan Stupnieki „„O0 monetach
halicko-ruskich* w Bibl. Ossol. poczet nowy,
1865, t. VIL, str. 64—173, z ryciną przedsta-
wiającą monety lwowskie.
Handel rozwijał się za czasów ruskich

książąt i w pierwszych wiekach panowania
polskiego bardzo pomyślnie. Pochodziło to
z pomyślnego położenia geograficznego i ów-
czesnych stosunków handlu powszechnego. L.,
położony jeszcze w środku Europy, na bardzo
przystępnej i wygodnej drodze, na granicy
dorzecza Wisły i Dniestru, sprzyjał bardzo
założeniu stacyi handlowej dla handlu prze-
wozowego. Jak długo bowiem nie znano Ame-
ryki, ani drogi morskiej dokoła Afryki, istniał
handel z Azyą i przez te okolice, gdyż inne
drogi (z Genui i Wenecyi) nie wystarczały, a
nadto często bywały poprzerywane. Prócz
tego zniewalały politycznei religijne stosunki
licznych Greków, Ormian, Persów, Tatarów,
Włochów, Niemców i t. d. już to do odwiedzin
miasta, już to do osiedlania się stałego, a
w następstwie do pośredniczenia w stosun-
kach handlowych. Dokładniejsze wiadomości
o handlowych stosunkach Lwowa mamy do-
piero od czasów Kazimierza Wielkiego. Mo-
narcha ten, a za jego przykładem i wszy-
scy późniejsi, otoczyli Liwów najtroskliwszą
opieką, nadawali miastu jak najkorzystniejsze
przywileje i wszelkich używali sposobów, by-
le tylko podnieść handlowe stosunki stolicy
Rusi Czerwonej. Dzięki tym staraniom stało
się miasto główną stacyą handlową. Cały han-
del Polski z Multanami, Wołoszczyzną, cesar-

stwem Bizantyńskiem i państwem Osmańskiem
obrócił się na L., miasto otrzymało wielkie
prawo handlowe (jus emporii, jus depositorii)
i było głównym składem towarów. Stan han-
dlowy składał się z 3 klas: kupców bogatych,
kupców biedniejszych i kramarzów, którzy
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swe towary na publicznych miejscach w ru-
chomych kramach i na ławkach wykładali, a
na noc zabierali. Pierwsi stanowili bractwo ze

starszym przez siebie wybieranym, mieli swój

bazar pod zamknięciem i sklepieniem na wzór

sukiennic krakowskich w rynku, w którym

mieściło się 40 sklepów, gdyż więcej członków

nie mogło mieć. zgromadzenie. Sklepy te były
i sprzedajne dziedziczne i miejskie. Gdy sklep
był do nabycia, ubiegali się o niego kupcy
drugiego rzędu, którzy często równie majętni
byli jak i pierwsi, chociaż handel ich ograni-
czał się na pewne tylko towary i drobną sprze

daż. Hurtem targować nie było im wolno.
Pośrednikami między zagranicznymi a miejsco-

wymi kupcami byli tłómacze. Musieli oni po-

siadać języki oryentalne: turecki, perski, grec-

kii wołoski, bo z tą stroną najwięcej prowa-

dzono handel, stamtąd kupcy przybywali do

L., a lwowscy wyprawiali się po towary do
Niemiec i Włoch. Rada miasta mianowała tłó-

maczów, którzy składali przysięgę na rzetelne

sprawowanie urzędu, mieli osóbną instrukcyą

i corocznie do kasy miejskiej za ten przywilej
znaczne kwoty opłacali. Zyskowne to było

zatrudnienie. Każdy obcy kupiec, przybywszy
do L., musiał do tłómacza się zgłosić, oświad-

czyć mu, jakie sprowadził towary i jakich tu
nabyć zamyśla. Nie wolno mu było pod za-
grabieniem pomijać tego urzędnika, który, po-

wziąwszy dokłądną wiadomość, udzielał jej

kupcom miejscowym, pośredniczył w targu i

przestrzegał, żeby obcy kupiec przez czas usta-

nowiony nikomu, kto nie jest do tego handlu

upoważnionym, nie nie sprzedał. Z licznych
dochowanych przywilejów powziąć można wia-
domość, jakie to towary ze L. do Multan, Wo-
łoszczyzny, Grecyi i Tataryi wywożono, a ja-
kie stamtąd przywożono i jakie cła opłacano.
Wywożono tedy sukna, aksamit, czapki, spo-
dnie, pasy, płótno lwowskie domowe i niemiec-
kie, noże, kosy, sierpy, naczynia cynowe,
żelaza pługowe, pałasze, kordy, safian i różne

kramarszczyzny. Przywożono: jedwab, ada»
maszek, bawełnę, pieprz, kadzidło, cytryny,
imbier, bydło, futra, skóry, wełnę. Ważnym
artykułem handlowym były worki. Kupcy
lwowscy prowadzili niegdyś największy w ca-
łej Polsce handel futrami, zwłaszcza bobrów,

"lisów, wydr i njedźwiedzi. W połowie w. XV

rozwijał się znakomicie handel z miastami nad

morzem Czarnem położenemi. Pod koniec w.

XV wywierało wprawdzie wkraczanie Tur-

ków na Wołoszczyznę.i do Multan szkodliwy

wpływ na stosunki handlowe tak tamtych

krajów, jako też i L., ale mimo to był jeszcze

handel kwitnący. W początkach w. XVI pro-

wadził L. znaczny handel rybami solonemi.
Na beczkach z tym towarem wypalać kazał

burmistrz cechę lwa na znak, że to są ryby 
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lwowskie. Że zaś wydarzało się, iż pod cechą

miejską fałszywe ryby sprzedawano, postano-
wiła rada r. 1525 żadnemu mieszczaninowi nie
piętnować naczynia z rybami, jeżeli się sam
soleniem nie trudni, lub takiego człowieka nie

trzyma, któryby się dobrze na tej robocie znał,
ażeby miasto hańby nie miało. Ryby Iwowskie
słynęły w Polsce aż do końca XVIII wieku.
W pierwszej połowie w. XVII, jakkolwiek na-
pady nieprzyjacielskie, pożary, mór i inne klę-
ski miasto trapiły, był handel ze wschodem
dosyć kwitnący. Corocznie przybywało po pa-
ruset kupców z Persyi, Turecczyzny, Grecyi,
Multan, Wołoszczyzny, Węgier i z za morza.
Przywozili oni swe towary i sprzedawali je za
gotowiznę, lub brali w zamian tutejsze wyro-
by i towary niemieckie, włoskie i inne z za-
chod. Europy sprowadzone. Wszelako nie był
już ten handel tak obszerny jak w poprzednich
wiekach. Pod koniec w. XVII i w początkach

XVIII chyli się on coraz bardziej do upadku,

w miarę, jak drogi handlu powszechnego sta-

nowczo w inną kierują się stronę, i przechodzi

zwolna w ręcę żydów tak, iż w chwili zaboru

Galicyi, był już prawie zupełnie w ich posia=

daniu. Waźniejsze przywileje, które do roz-
woju handlu najbardziej się przyczyniły, po-

dają Akta grodzkie i ziemskie: t. ILI, str. 59

przyw. zr. 1379 (Dymitr ks. włodzimierski i
łucki oświadcza, że składy towarów pozostają
jak dawniej we L., cehybaby król Ludwik inną

wskazał drogę); 61 z r. 1380 (Ludwik ustana-

wia skład towarów we L.); 75 zr. 1387 (Ja-

dwiga ustanawia we 1. skład soli i wszelkich

towarów); 148 z r. 1400. LV, 87 z r. 1415

(Wład. Jagiełło pozwala założyć lwowianom

wagę); 136 z r. 1425. V, 47 z r. 1426; 59 zr.

1427 (uwolnienie od ceł); 79 z r. 1485 (Wład.
Warneńczyk nakazuje urzędnikom Rusi, ażeby

nie pozwalali kupcom omijać L.); 106 i 108

zr. 1441; 1381142 zr. 1444; 170 zr. 1450;

1942 r. 1456. VI, 55 z r. 1460; 69 z r. 1462:

151 z r. 1471; 157 zr. 1472; 171 zr. 1408;

205 z r. 1480. VII, 1401141 zr. 1464; 157

zr. 1485; 163 z r. 1488; 171 z r. 1489. IX,

146 zr. 1496; 152, 158, 154, 160 i 161 zr.

1497; 162 z r. 1498; 1691177 z r. 1499; 18

zr. 1500; 214 zr. 1508; 224 zr. 1505; 233

zr. 1506. Ob. prócz tego przywileje w ar-
chiwum miejskiem: fasc. 509 i 517 (przywileje
hospodarów multańskich z r. 1408 i 1484 na

wolny handel w ich krajach), 518 (przywilej

hospodara wołoskiego z r. 1440 na wolny han-

del); fasc. 1586 (r. 1542 pozwala Zygmunt I sta-

nowić tylu tłómaczów, ilu ich miasto potrzebu-

je); fasc. 298 NŁ 26 (r. 1552 potwierdza Zy-

omunt August dawne przywileje na skład to-

warów i trakt handlowy); fasc. 154 M 12 (r. :

1554 przyw. Zygmunta Augusta, wedle które-

go kupey zagraniczni wina muszkatelowego i
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 małwazyi przez 4 tygodnie do piwnie składać
nie mogą, lecz krajoweom sprzedawać mają).
W r. 1658 nadał Jan Kazimierz przywilej,
mocą którego obey kupcy, którzy. w mieście
dłużej niż 1% dni zabawią, ciężary miasta ró-
wnie z miejscowymi kupeami i obywatelami
ponosić, albo pewną roczną opłatę miastu skła-
dać mają. Przywilej ten zadał jednakże cios
stosunkom handlowym, gdyż kupcy cudzo-
ziemscy zaczęli się usuwąć od targów lwow-
skich. Ciekawy materyał do dziejów handlu
zawierają rkp. w Bibl. Ossol. N 82 (przywilej
Jana Kazim. z r. 1663 potwierdzający przyw.
Zygmunta I zr. 1519); N 1645 (prawa i de-
kreta kramarzów lwow. z r. 1519 do 1618);
Ne 1771 (prawa i artykuły bractwa kupiec-
kiego lwow. nadane przez Stanisława Augusta
r. 1767). Za czasów austryackich założyli we
L. Niemcy kilka sławnych składów handlo-
wych. Napoleoński system kontynentalny pod-
niósł cokolwiek stosunki handlowe, ale na czas
krótki. Odtąd nie odzyskało już miasto aż do
dzisiaj takiego znaczenia w świecie. handlo-
wym, jakieby mieć mogło na mocy swego po-
łożenia. Trafnych rad do podniesienia handlu
zmierzających udziela Merunowicz w swej
pracy „„Rozwój Lwowa” str. 20) i nn. L. jest
głównym węzłem kolejowym w Galicyi wsch.
Dworców kolejowych jest 3: Karola Ludwika
na Krakowskiem, główny dworzec (rycinę i
opis jego podały „,Kal. Narod,” z r. 1864;
„Tyg. ilustr.* 1867, t. 16; „Tyg. Lwow.*
1867, Ne 9; w ogrodzie przed dworcem znajdu-
je się wielki zegar słoneczny, doskonałej kon-
strukeyi), tuż obok niego czerniowiecki i Pod-
zamcze na Zółkiewskiem u stóp Wys. Zamku.
Z dworca Karola Ludwika 'na Podzamcze jest
jedna stacya kolejowa.. Cała droga malowni-
cza, Ze BL. idzie kolej Karola Ludwika na zach.
do Krakowa, na wsch. do Brodów, na płd,
wsch. do Podwołoczysk; kolej lwow.-czerniow.-
jaska na płd. wsch. do Czerniowiec i Rumunii.
Na płd. wybiega kolej arcyks. Albrechta i łą-
czy L. z koleją naddniestrzańską w Stryju, a
z koleją czerniowiecką w Stanisławowie. Kolej
ta ma być niebawem poprowadzona ze Stryja
przez Skole do Węgier, a wówczas otworzy

się bardzo ważna droga do Węgier. Projekto-
wana jest także bardzo ważna dla miasta linia
kolejowa na Zółkiew do granicy Król. Polsk.
Linia ta, przedłużona w królestwie, zbliżyłaby
L. na drodze żelaznej o połowę drogi do War-
szawy. Oprócz kolei ułatwiają miastu komuni-
kacyą z całym krajem gościńce wiodące: na
płn. zach. do Janowa, na zach. do Gródka, na
płd. do Mikołajowa, na płd. wsch. do Bóbrki,
na wsch, do Glinian i Złoczewa, na płn. do
Żółkwi, Wewnątrz miasta ułatwiają komuni-
kacyą fiakry i doróżki, a od r. 1880 tramwaj,
prowadzący z dworca Karola Ludwika na plac

Słownik geograficzny. Tem V. — Zeszyt 55.
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Gołuchows., a stąd jednem ramieniem wzdłuż
wałów przez plac Maryacki, Halicki i Bernar-
dyński na plac Ołowy, a drugiem ramieniem
przez plac Krakowski i ulicę Zółkiewskąna -
dworzec Podzamcze i do rogatki Zółkiewskiej.
Oprócz głównego urzędu pocztowego są 3 filie
i urzędy pocztowe na dworcach Karola Ludwi-
ka i Podzamczu, a oprócz głównej stacyi tele-
graficznej filia w Namiestnictwie (służąca tyl-
ko do kor. urzędowej) i stacye na dwóch wy-
mienionych dworcach kolejowych. W r. 1888
zaprowadzono we L. telefony. Kupców i spo-
dytorów o firmach protokółowanych było w r.
1883 r. 387, kramarzy 865, tamdeciarzy 58,
handlarzy: owoców połudn. 18, pijawek 5, lnu
i konopi 4, pierza 2, nafty 87, szkła 38, węgla
13, wiktuałów (t. zw. greizlerów) 588, masła i
sera 40, jaj 5, ryb 9, drobiui dziczyzny 30,
mleka 39. Jarmarki uprzywilejowane odby-
wają się 21 stycznia, 24 maja i 12 październi-
ka. Targ żywności nie jest racyonalnie upo-
rządkowany. Z ramienia magistratu winien
nad nim czuwać komisaryat targowy, ale czuj-
ności tej trudno się dopatrzeć. Dawnemi czasy
były urządzenia bardzo praktyczne w tej mie-
rze. Oto:policyą targową sprawował magistrat
pod nadzorem wicewojewody. Na przeważną
część artykułów zwyczajnego obrotu nakłada- -
no wedle potrzeby taksy, a mianowicie na
mięso wołowe, chleb żytni, bułki, pasztety,
miód, piwo, wino, wódki, ryby, skóry, wyro=
by ślósarskie, szewckie, garbarskie i mydlar-
skie. W celu oznaczenia tych taks zwoływał
wojewoda wszystkich członków komisyi, pa-
nów radnych i rzeczoznawców. W celu takso-
wania pieczywa urządzano w r. 1567 próby
mąki, wagi i pieczywa i prowadzono w tej
sprawie protokół, W r.1567 zakazano prze-
kupstwa i wyznaczono sumę pieniężną na wy-
konanie tego zakazu. Uzuwano również nad
miarami i wagami a w r. 1564 cementowano
je tak tutaj, jak i w całym kraju na mocy
uchwały sejmowej. Każdy obywatel zobowią- .
zywał się w przysiędze mieszczańskiej używać
sprawiedliwej miary i wagi. Między karami
za używanie miar i wag fałszywych znajduje-
my także karę zanurzania w wodzie.
Kościoły i klasztory. Zadne inne mia-

sto, z wyjątkiem chyba Krakowa, nie miało
tyle świątyń co L. za rzpltej, Przyczyniała
się do tego niezawodnie okoliczność, że były
tu 3 obrządki i 8 biskupie stolice, ale też mno- .
gość ta świątyń jest niezawodnie świadectwem.
religijnego ducha mieszkańców. Dziś istnieje
zaledwie połowa kościołów, ale w opisie na-
szym wspomnimy dla dokładności i o tych,

które niegdyś istniały. (o do klasztorów, to
uderza okoliczność, iż podczas gdy w zach,

krajach Europy zaczęto je już znosić, powstają
one we L. coraz liczniej. W końcu w, XVI,

83
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przez cały XVII i po za połowę XVIII zda-
wało się, jakoby szlachta i magnaci spółza-
wodniczyli z sobą w tych kosztownych obja-
wach i dowodach swej pobożności i troski
o zbawienie duszy. Mieszczaństwo lwowskie,
nie tak bardzo zamożne, by mogło iść w te
ślady, bierze wszelakoż możebny udział w fun-
dacyach klasztornych a po części zadawalnia
się wznoszeniem nowych kaplie, ołtarzy, fun-
dacyą mszy i t, p. Gmina wiejska, która w w.
XIV i XV jako korporacya składała w podo-
bny sposób dowody swego religijnego usposo-
bienia, zrobiła później doświadczenie, iż zakła-
danie klasztorów w obrębie miasta niekorzyst-
nie wpływa na gminę o tyle, że majątek kla-
sztormy, podobnie jak kościelny, wolny był od
podatków, że cierpi na tem stan przemysłow-
ców, klasztory bowiem zaczęły utrzymywać
własnych rękodzielników, że narusza przywi-
leje miejskie, gdyż klasztory produkowały pi-
wo i wódkę, sprowadzały je i sprzedawały: że
w końcu przepadł czynsz gruntowy za grunta,
na których pobudowano klasztory. Jakkolwiek
tedy panowie radni przejęci byli tym samym
religijnym duchem i temi zamiarami, co zało-
życiele klasztorów, to przecież troska o dobro
publiczne kazała im także i inne względy mieć
na oku. Jakoż przy każdem zakładaniu kla-
sztoru toczyły się rokowania z magistratem co
do gruntów, co do przemysłowych zajęć, nie-
tykalności przywilejów miejskich, zwłaszcza
propinacyi, a w załatwianiu tych wzajemnych
pretensyj stawali przeciw sobie magistrat i
konwent klasztorny jako przeciwnicy. W sto-
sunku do 2-ch korporacyj, t.j. do jezuitów i
karmelitów bosych, wystąpiło to przeciwień-
stwo wyraźniej. Spory te nie dają jednak
wiernego obrazu rzeczywistych stosunków.
Magistrat bowiem był mimo to ściśle katolic-
kim, z wieloma osobami wyższego kleru żył
na stopie bardzo przyjaznej i okazywał im
uszanowanie przy rozmaitych okolicznościach.
A. Kościoły obrządku rzym.-katol. Tych liczy L.
obecnie 9 parafialnych, 4 kapelanie, 5 czysto
konwentualnych, 4 które nie sa ani parafialne-
mi, ani konwentualnemi, i kilkanaście kaplic
publicznych lub prywatnych. I. Kościoły pa-
rafialne. 1. Koś. metropolitalny pod wezw, Wnie-
bowzięcia Najśw. Maryi Panny, jedyny gmach
gotycki we L., a z wyjątkiem fary drohobye-
kiej podobno w całej Galicyi wsch. O począt-
kach jego mało wiemy. Pierwociny budowy
poświęcił bł. Jakób Strepa w r. 1405 w obec-
ności Wład. Jagiełły. W r. 1434 postąpiła bu-
dowa do tyla, że mogły odbyć się w niej so-
lenne egzekwie za duszę Wład. Jagiełły. Skoń-
czono świątynię dopiero 1479 przez uwiązanie
sztucznego sklepienia. Szczupłość miejsca a
może i brak funduszów nie dozwoliły nadać
temu gmachowi owych nadobnych kształtów i 
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proporcyj, jakiemi się odznaczają inne gotyc-
kie świątynie. Grdy bowiem cała jego długość
wynosi 30 sążni, przypada z tego na samo pre-
sbiteryum 141/, sążni, a na właściwy, na 3 na-
wy podzielony koś., tylko 15'/4. Pierwsze co-
kolwiek wyższe od drugiego, ma 5 sąż. szerok.,
drugie zaś, prócz kaplic, 12 sąż. wszerz. Czte-
ry słupy, odgradzające główną nawę od obu
bocznych, są najeelniejszą świątyni ozdobą, bo
nader smukłe, tylko sążeń w przecięciu mają-
Ge, unoszą do wysokości 11 sąż. sklepienie,
odznaczające się równie jak sklepienie presbi-
teryum nader ozdobnem gotyckiem krzyżo-
wem wiązaniem z występującemi żebrami. Na-
wa środkowa jest 41/, sąż,, a obie boczne mniej
niż 3 sąż. szer. Pierwotnie było presbiteryum
jaśniejsze niż obecnie, miało bowiem 11 wyso-
kich okien (3 nad wielkim ołtarzem a po 4
w bocznych ścianach), z których to ostatnich
w r. 1766 dopiero 2 całkiem, a 5 do połowy
od dołu zamurowano. Nawy kościelne były
ciemniejsze niż teraz, gdyż okno wielkie nad
chórem utworzono dopiero w XVIII w. Kate-
dra pierwotna nie miała głównego jak dziś
wchodu naprzeciw wielkiego ołtarza, lecz 4
boczne, po 2 od płn. i płd. W w. XVIII przed-
stawiała katedra stan opłakany. Zewnątrz nie
miała ona dokoła wolnego placu, lecz cmentarz
murem ogrodzony, kaplicami zacieśniony, We-
wnątrz była świątynia tylko wybielana. Za-
pełniało ją przeszło 80 ołtarzy, mnóstwo na-
grobków, sporo ławek i skrzyń bractw tak, że
nie można było ustawić potrzebnej liczby kon-
fesyonałów. Dachy były nadpsute i w nieje-
dnem miejscu lało się do wnętrza przez skle-
pienie, Kaplice i ołtarze opadały. Arcybisk,
Sierakowski podjął dzieło odnowienia katedry
w r. 1765. Fabrykę skończono po 10 latach
kosztem 600,000 złp. Wówczas otrzymała ka-
tedra kształt swój dzisiejszy, Oprócz zakrystyt
jest 8 przybudowanych kaplic. W głównym
ołtarzu jest cudowny obraz Matki Boskiej. Na-
grobków: po kapl. jest 10. Uwagi godne są gro-
bowce marmurowe Kampianów, mieszczan lw.;
w kaplicy Zamojskich alabastrowe posągi bisk,
Jana Zamojskiego i Jana Tarnowskiego; w dru-
giej przeciwległej śpiżowe nagrobki Stan, Zół-
kiewskiego, wojew. ruskiego (+ 1588) i Micha-
ła Buczackiego (JF 1488). Wnętrze kościoła
malowane al fresco w r. 1769—1770 przez

Stan. Stroińskiego wcale niepoślednio. Mala-
tury w presbiteryum odnoszą się do Najśw.
Panny. Nad sklepieniem jest Zwiastowanie,
Nawiedzenie ś. Elźbiety, Narodz. Zbawiciela i
hołd Trzech Królów. Wizerunki te łączą mię-
dzy sobą alegoryczne postacie, przypominające
enoty Bogarodzicy. Na bocznej ścianie od za-
krystyi jest obraz przedstawiający dziekana
Sulikowskiego, dziękującego wraz z ludem
Najś, Pannie za cudowne ocalenie w podróży.
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W gronie osób otaczających wyobraził Stroiń-
ski także siebie samego w kontuszu, a syna
swego i pomocnika Antoniego w stroju francu-
skim. Drugi wizerunek przedstawia klęczące-
go przed cudownym oltarzem Jana Kazimierza,
składającego w r. 1656 ślub wiekopomny. Pod
tym ołtarzem stoi kolosalna postać tego króla
% koroną na głowie, w zbroi w królewskim
płaszczu i z berłem w ręku, które skłania na dół.
U stóp jego tarcza z napisem: ,„$ub tuum prae-
sidium'*, Trzeci obraz na przeciwległej ścianie
przedstawia ofiarowanie Matce Boskiej chorągwi
zdobytych na nieprzyjaciołach. Pod nim stoi
kolosalny rycerz, jako wyobrażenie całego sta-
nu rycerskiego, z tarczą noszącą napis: ,„Regi-
na Regni Poloniae". Czwarty obraz na tej
ścianie przypomina cudowne uzdrowienie Jana
Sobieskiego w r. 1672. W latach 1771 i 1772
wymalował Stroiński kościelne nawy i nowo
utworzone kaplice, Freski te odnoszą się do
życia, enót i uwielbienia Bogarodzicy i przed-
stawiają alegorye i podobieństwa z „„Godzinek*
o Niepokalanem poczęciu i lit. Loretańskiej

wyjęte, ozdobione wizerunkami aniołów, pa-
tryarchów, ojców Kościoła i różnych świętych.
Uderza wszędzie dokładność rysunku, żywość
barw i trafność perspektywy. Z malowideł nie
posiada katedra nie szczególniejszego. W za-
krystyi jest kilkadziesiąt portretów miernego
pędzla, lichtarze śpiżowe ulane z dział przez
Sobieskiego na Turkach zdobytych, jako też
zegar po tym królu, W skarbcu są wielkie
srebrne krucyfiksy, berło złote ofiarowane
przez Jana Sobieskiego jako wotum. Na ze-
wnętrznych ścianach kościoła wiszą kule z cza-
sów oblężenia L. przez Turków w r. 1672.
Obok kościoła stoi przy ul. Halickiej kaplica
„Ogrójcowa* czyli Boimów. Założył ją Jerzy
Boim z żoną Jadwigą Niźniowską w r. 1609.
Kaplica ta kwadratowa, w stylu odrodzenia,
piękną miedzianą kopułą pokryta, odznacza się
tak wewnątrz jak zewnątrz niepośledniemi ka-

miennemi rzeźbami. Rycinę tej kaplicy ob.
w Zawadzkiego „,Grody polskie", Lwów, 1866,
str. 254; w Lwowianinie z r. 1840, str. 163;
Strzesze z r. 1868, str. 152 i Tyg. ilustr. z r.
1868, str. 168. Bibliografia: Dzieduszycki „,Ko-
ściół katedr. lwow. obrz. łaciń.*, Iiwów, 1872,
z wizerunkiem katedry, jej planem i ryciną
kaplicy Boimów; Zacharyasiewicz „Początki
koś. łac. we L.* w Qzasop. Ossol. 1829, IV,
78; Lwowianin 1835, str. 64 (rycina i opis);
Przyj. Ludu 1839 str. 242; Tyg. ilustr. 1864,
str. 198 i 1867, str. 64; Strzecha 1868, str.

348 i 1872; „Kaplica Zbawiciela w Posłańcu
apost. serca Jezus., 1882, grudzień; „Obrazy

znajdujące się w zakrystyi i nad zakrystyą',

w Lwowianinie, 1837, str. 68; „Obraz Matki
Boskiej w katedrze łac.*, w Przyjacielu dom.,
1873, str. 30; „Wiadomość histor. o obrazie 
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Matki Boskiej w wielkim ołtarzu, p. Kuna-
siewicza, Lwów, 1876; Grobowiec Stan. Żół-
kiewskiego, ILwowianin, 1836, str. LI; „Gro-
bowiec Mich. Buczackiego*, tamże, str. Il6 i
117; „Metryka ślubna koś, katedr. łac. od r.
1554 do 15914, rkp. w Bibl. Ossol. No 826.
2. Klasztor i koś, dominikanów pod wez. Bożego
Ciała. Dominikanie byli we L. prawdopodobnie
już w r. 1270 i otrzymali od ks. Liwa, na wsta-
wienie się jego żony Konstancyi, miejsce na
klasztor, gdzie i dziś mieszkają. Pierwszy ich
klasztor był drewniany i spłonął r. 1408. Na
miejscu jego powstał nowy klasztor i kościół
już murowany, szczodrobliwością pobożnych i
fundacyą Mik, Benki wzniesiony, a ofiarnością
Mik, Czecha ukończony. (R. 1402 zapisuje
Benko z Żabokruk wś swą Zarudce dominika-
nom lwow. A, gr, II, 44; a dominikanie przyj-
mują ten zapis i warunki, ib. 46; r. 1406
przyjmują dominikanie różne obowiązki wzglę-
dem M. Qzecha, ib. 55; r. 1408 potwierdza
Wład. Jagiełło dominikanom ich posiadłości
we L., ib. 60; r. 1442 zapisał Stan. Dawidowski
dominikanom 3 kopy groszy rocznego dochodu
z Dawidowa, ib. la; r. 1474 nadał Ludwik,
nuncyusz papieski, odpust kościołowi Bożego
Ciała, ib. IV, 195). Kościół, kilkakrotnie od-
nawiany, odbudowano ostatecznie w r. 1749 do
1764 na wzór kościoła św. Piotra w Rzymie,
Budową kierował Jan de Witte, późniejszy je-
nerał wojsk kor. i komendant Kamieńca Podo|-
skiego. Koś. jest wielki i prawie najwspanial-
szy we L. Wewnątrz na kolumnach w okrąg
ustawionych wspierają się galerye i krużganki
przyozdobione 16 posągami ojców kościoła; nad
niemi wznoszą się kolumny nieco niższei pod-
pierają miedzianą kopułę. Ma 6 kaplic mniej-
szych i jednę większą, p. Mik, Potockiego sstę
kaniowskiego przybudowaną i dla tego zwaną
imieniem Potockich, W kaplicy tej znajduje
się cudami słynąca alabastrowa figura Matki
Boskiej, jeden z najdawniejszych zabytków

sztuki, czysto greckiego dłuta, artystycznie
wykonana, według podania uniesiona z Kijowa
przez Ś. Jacka podczas napadu Tatarów (ob.
Przyj. dom. 1856, str. 222; Przegląd bibliogr.-
archeolog. 1881, str. 235). W wielkim ołtarzu
jest Matka Boska z Jezusem na ręku, pędzla
szkoły bizantyńskiej, o którym podanie twier-
dzi, że jest dziełem Ś$. Łukasza. Obraz ten ko-

ronowano w r. 1751 a 1851 obchodzono 100-

letnią rocznicę koronacyi (ob. Pietruszewicz

„O cudotwornoj ikoni Preśw. Bohor. w kosteli

OO. Domin. wo L. i polskoj lehendi jeja, w 20-

ri hałyckoj, 1851, M 56 i 57; „Stuletni obchód
koronacyi P. Maryi w koś. Domin. w r. 18514,
Dodatek do Gaz. Liwow. 1851, M 117 i 121,1
Przyj. dom. 1851, str. 187 i 200). Na uwagę
zasługuje 6 pomników alabastrowych, przed-
stawiających rycerzy w zbrojach. Wydobyta



516 "Lwo

je w r. 1866 z katakumb znajdujących się pod
kościołem, odnowiono i ustawiono w kościele,
Zdjęto z nich także fotografie i wydano jako
album. Z nowych pomników wymieniamy po-
mnik Borkowskiej, dłuta Torwaldsena (ob.
Przyj. Ludu, 1848, str. 116 i Tyg. ilust. 1880,
NM 258) i Artura Grottgera (ob. Biesiada Liter.
1882, N 348). Klasz. murowany o 2 piętrach
tworzy 2 małe czworoboki, Połać od ul. Skarb-
kowskiej jest mocniejsza, druga zaś od pl. Do-
minikańskiego słabsza od r. 1559, kiedy to ks.
Ostrogska z swą córką Halszką znalazła schro-
nienie w klasztorze, a ludzie Górki od tej stro-
ny właśnie szturm przypuszczali, W pier-
wszych wiekach istnienia był klasztor ogni-
skiem propagandy religijnej, potem ogniskiem
oświaty i naukowości, a utrzymując nieraz
100 zakonników, utworzył dla nich „studyum
generalne, Do dziejów klasztoru zawiera wie-
le materyału archiwum klasztorne. Berhoff
wspomina o pobycie w klasztorze nuncyusza
apostols, Pallaviciniego w r. 1684. Na kruż-
gankach są portrety, z których wymieniamy:
portret Mik. Benki i Mik. Potockiego na dole,
a $. Okólskiego na I-m piętrze. Dokładne opi-
sy tych portretów podaje Kunasiewicz w bro-
szurze: „„Przewodnik po koś, Bożego Ciała OO.
Domin. we L.* Lwów, 1876, str. 6, 13 i 82.
W przedsionku klasztoru jest obraz, pochodzą-
cy prawdopodobnie z XVI w., przedstawiający
króla klęczącego przed obrazem Matki Boskiej,
otoczonego dygnitarzami, Obraz ten odnowił
Schlegel (ob. Tyg. Liwow. 1867, M 4). Biblio-
grafia: Piątkowski „,Wiadomość histor. o stat,
Jackowej*, Lwów 1857; Schneider „„Pomniki
w katakombach pod koś, Bożego Ciała, Lwów
1867; Ulanowski „„Wiad, histor, w krótkości
skreślona o cudow, obrazie Matki Bos,* Lwów,
1851; tenże „Obraz Najś, Panny przez Łuka-
sza malowany, Lwów, 1658; Lipiński „„Wiad,
histor. o koronacyach obrazów Matki Boskiej
w Polsce", Warszawa, 1850, str, 16; „Klasztor
i kościół Dominikanów z ryciną, w Galicyi
w obrazach, zesz, VII; w Lwowianinie, 1836,
str. 109 i 118; w Przyj. Ludu, 1847, str, 44;
„O Dominikanach lwow.* ob. Przyjaciel dom.
1854, str, 11 i 66 i rkp. w Bibl, Ossol, M 2320
„Primordium conventus ordinis Scti Dominici
leopoliensis et locationis deseriptio.'* 3. Klasz.
i koś, bernardynów pod wezw. ś, Andrzeja, zbu-
dowany niemal całkiem z ciosu i blachą pokry-
ty, odznacza się czystością i pięknością archi-
tektury włoskiej, Wspaniałą facyatę frontową
zdobią posągi świętych i plastycznie wyrzeź-
bione herby Orła, Pogoni, oraz mniejsze Odro-
wąża i Mniszcha, Po nad dach wybiega 112
stóp wysoka wieża okrągła, z zegarem i galeryą
wokoło, z której piękny widok na miasto i oko-
licę, Wnętrze kościoła podzielone na 3 nawy.
Główna, większa, wyższa i okazalsza od 2-ch
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bocznych, oparta na 6 kolumnach. W nawach
jest 13 ołtarzy, Podłużne presbiteryum, niższe
od nawy, dzieli wielki ołtarz na dwie połowy.
W części presbiteryum po za ołtarzem, w t. zw.
chórze, są pięknie rzeźbione stalle, a w ołtarzu,
zajmującym tylną część ołtarza wielkiego, mar-
murowa trumna, w której niegdyś spoczywały
zwłoki bł, Jana z Dukli, patrona miasta i kon-
wentu, który umarł w tym klasztorze w r.
1484. Szezątki zwłok mieszczą się obeenie
w srebrnej trumience umieszczonej na ołtarzu,
Sklepienie kościoła oraz ściany zdobią freski,
wykonane przez ówczesnych malarzy lwow.
Bartnickiego, Mazurkiewicza i Sroczyńskiego.
W sierpniu 1583 r. rozpoczął odnowę tych fre-
sków Kopystyński i do marca 1884 dokończył
odnowy w presbiteryum. Po obu ścianach przed
wielkim ołtarzem jest kilka tablice drewnia-
nych, a na nich 79 licho malowanych obraz-
ków, przedstawiających cuda bł. Jana z Dukli
od r. 1485 do 1650, ważnych dla archeologa,
bo przedstawiają z historyczną wiernością stro-
je dawnych wieków, i dla historyka, bo napi-
sy podają nazwy osób i ich godności. Z po-
mników są w kościele: Ludwika Kalinowskiego
(j 1765) w ścianie na dole po prawej stronie
wielkiego ołtarza; pomnik Stan, Piłata dłuta
Parysa Filipiego i pamiątkowa tablica poety
Mieczysława Romanowskiego, a na facyacie
kościoła obok drzwi głównych pomnik Stan.
Wyżyckiego (j 1680), wykonany w płasko-
rzeźbie. W zakrystyi są portrety: Zygmunta
II[, Władysława IV, Augusta III, Odrowąża,
Mniszcha i kilka innych. Przybudowany do
kościcła gmach klasztorny okolony by£ da-
wniej murem, fosą i wałem i stanowił małą
trójkątną twierdzę z kilkoma basztami, o której
zdobycie kilkakrotnie kusił się nieprzyjaciel.
Na placu przed frontem kościoła wznosi się na
piedestale wysoki obelisk, na którego szczyeie
stoi kamienny posąg bł. Jana w postaci klę-
czącej z rękami wzniesionemi. Na podstawie
tej kolumny znajduje się napis: „M, Lwów rę-
ką bł. Jana z Dukli w r. 1648 cudownie uwol-
nione od oblężenia B. Chmielniekiego i Tohaja
beja hana tatar. ten pomnik wystawiło r. 1649.
Za, staraniem zaś 00. Bernardynów ze składek
odnowiony r. 1861*. Na dziedzińcu klasztor-
nym a dawnym cmentarzu, jest studnia z ka-
plicą, w miejscu, gdzie był dawniej grób bł.
Jana. Gdy zabrano stąd ciało w r. 1521, wy-
trysła woda, mająca, wedle wiary ludu, moc
uzdrawiającą. Klasztor dla bernardynów i dre-

wniany kościołek założył pierwotnie w r. 1460
Andrzej Odrowąż, wojew. podolski i ssta lwow.,
na gruncie przez miasto darowanym. Gdy kla-
sztor spłonął, wystawił Odrowąż 1464 jeszcze
wspanialszy. Spalił go 1509 Bohdan, hospodar
wołoski, podczas oblężenia L. Poźniej stawiano
nowy klasztor, ale i ten nie istniał długo. Do-
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piero 1600 Jerzy Mniszech, wojew. sandomier-
ski i ssta lwow., zaczął budować nowy kościół
i klasztor, a do budowy przyczynili się Jam
Zamojski, Stan. Żółkiewski, arcyb. Solikowski
iinni. Konsekrował świątynię arcyb. Pruch-
nicki r. 1680. Bibliografia: Schneider, Encykl.
t. I, str. 63; Przyj. dom. 1862, str. 252 i 1878,
str. 108; Tyg. ilustr. 1867, str. 112; Strzecha,

1869, str. 46; Galicya w obrazach, zesz. LV;
„Pomnik Wyżyckiego*, Przyj. dom. 1860, str.
251; „Relikwie $, Szczepana”, Rozmaitości,

1857, str. 357: „Grobowiec bł. Jana", Posła-

niec serca Jezus. 1882 za sierpień; „Stalle
w koś, Bernard, we L.* Przeg. bibliogr.-ar-
cheol, 1881, str. 52; Dokument Stef, Batorego,

przyznający bernardynom darowiznę Doroty

zr. 1578, Rozmait. 1858, N 36. 4. Koś. Pan-
ny Maryi Śnieżnej, założony przez Niemców pra-

wdopodobnie jeszcze za książąt ruskich, kilka-

krotnie niszezony przez nieprzyjaciół, odbu-

dowany 1785 r., w stylu na pół gotyckim, na

pół bizantyńskim. Niegdyś był otoczony mu-

rem. Freski, malowane przez St. Strolńskiego,

straciły wiele w skutek nieumiejętnej odnowy.
Ołtarzów jest 6, w nich kilka obrazów na drze-
wie malowanych, z bardzo dawnych czasów.
Przed kościołem stoi posąg Matki Bosk., zdjęty

z dawnego klasztoru misyonarzy. Przy tym

kościele istniała pierwsza i jedyna parafia łac.
we L. do 1415, kiedy Jan Rzeszowski prze-

niósł ją do katedry. Dopiero 1772 nadał mu

Sierakowski parafią. 5. Koś. ś. Mikołaja, pier-

wej jako konwentualny dla trynitarzy założony

przez Mik. Strzałkowskiego, podstolego żyda-
czowskiego r. 1694; z początku drewniany, r.

1745 przez Samuela Muchowieckiego, ks. Ja-
błonowskiego i innych wymurowany; 1777 r.
konsekrowany. Zbudowany w stylu włoskim.

Ściany wewnątrz ozdobione sztukateryami

z gipsu. Ołtarzy 9. W kapliczce po lewej

stronie jest ołtarz marmurowy, przyozdobiony
śliczną rzeźbą z marmuru różowego, przedsta-

wiającą ustępy z historyi męki i śmierci Chry-

stusa. Przy restauracyi kościoła powleczono

te rzeźby białym pokostem. Parafią przyłączo-

no do kościoła 1786 r. a w dawnym klasztorze

trynitarzy, zniesionych 1782 r., mieszkają księ-

ża parafialni. 6. Koś. ś, Maryi Magdaleny. £o-

czątkowo istniała na tem miejscu męka Boża,

przy której Anna Pstrokońska zbudowała małą
drewnianą kapliczkę ku czci 8. Maryi Magd.

w roku 1600. Po rozebraniu kaplicy zapisała

Pstrokońska swe dobra dominikanom, a oni wy-

budowali tu kościół i klasztor murowany, do

którego 1763 przyłączono parafią. Gdy 1784

r. dominikanie z rozkazu rządu przenieśli się

do swego klasztoru w mieście, oddano parafią

księżom świeckim, a klasztor dano im na mie-
szkanie. Kościół kousekrowany 1785. Zbu-
dowamy w nowszym stylu włoskim ma 11 
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ołtarzy. W chórze za ołtarzem głównym,

przeznaczonym dla kobiet z domu karnego i

zakonnie nad niemi cznwających, jest dawny

główny ołtarz rzeźbiony z kamienia, a przed-

stawiający 3 ustępy z życia $, Maryi Magda-

leny. 7. Koś. ś. Antoniego, fundowany r. 1718

przez Janusza Ant, ks. Wiśniowieckiego, kaszt.

krakow., wraz z klasztorem dla franciszkanów,

których stąd w r. 1785 przeniesiono a kościół

uczyniono parafialnym w r. 1786. Przeniesio-

no tu mianowicie parafią z kościoła śś, Piotra i

Pawła, odstąpionego qa cerkiew gr. katol. Ko-

ściół w stylu włoskim z ciosu zbudowany,

w r. 1845 pomalowany, ma pięć ołtarzy. Na
ścianie po lewej stronie wejścia jest staro-

żytny obraz w owalu, w pięknie rzeźbionych

ramach, przedstawiający ubiczowanego Ohry-
stusa. 8. Koś. ś. Marcina. Już przed r. 1652
wyznaczył Zborowski grunta na szpital dla 12
zasłużonych i rannych żołnierzy wojska pol-

skiego a zarząd szpitala powierzył karmelitom
trzewiezkowym. Później przeznaczył 10,000
złp. na zwiększenie dotacyi, ale dopiero za ar-
cybisk. Tarnowskiego zamieszkali tu karmelici
i fundacyą ostatecznie uporządkowano. Kościo-

łek był drewniany. Jan Rubczyński, podcza-

szy horodelski, zapisał 10,000 złp. na wymu-

rowanie kościoła dzisiejszego, konsekrowanego

17538. Gdy rząd austryacki jurydykę sprze-

dał a fundusz zabrał i karmelitom ustąpić ka-

zał, zamieniono kościół 1786 r. na parafialny.

Ołtarzy jest 6; w jednym z nich szklana trum-

na z relikwiami św. Klemensa. Na ścianach

wiszą portrety założycieli i dobroczyńców.

9. Kościół ś. Anny, założony i wybudowany naj-

pierw z drzewa 1507. Gdy ten r. 1509 Wołosi

spalili, wystawiono koś, murowany. Wr. 1671

osadzono przy nim augustyanów, sprowadzo-

nych przez króla Michała, a po ich zniesieniu

1/83, erygowano kapelanią 1786, którą 1820
r. zamieniono na probostwo. Świątynia nie-

wielka, ołtarzów ma 5. Wewnątrz są na okrą-

głem, płaskiem sklepieniu nowsze freski pędzla

M. Jabłońskiego. Front kościoła stanowi 8mio-

boczna, prawie 10 sążni wysoka wieża z zega-

rem. Przed kościołem stoi statua ś. Jana Ne-

pomucena (z r. 1810). Czyt. „Kościół $. Anny

we L.* w Tyg. Lwow. 1867, M 11 i 12 i

1868, M 1. IL. Kapelanie. 1. Kapel. wraz z ka-

plicą dla więźniów. Dawniej był tu klasztor i

koś pp. brygidek, zaczęty 1614 r. na prośbę

ksieni lubelskiej Agn. Fastkowskiej, kosztem

Anny Poradowskiej. Po zniesieniu klasztoru

1783 r., przeznaczono klasztor na dom kary, a

jednę kaplicę zostawiono. Urząd kapelanów

sprąwują kś. misyonarze. 2. Koś. i kap. szpi-

tala $, Eazarza, założone 1618 r. w stylu wło-

skim, Konsekrowano 1639, a odnowiono 1872

r. Są tu 8 ołtarze. W podziemiach było do nie-

dawna kilkaset zwłok ludzkich, wysuszonych
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jak mumie, które ostatecznie na cmentarz wy-
wieziono. 3. Kap. szpitala powszechneyo. Gdzie
dziś szpital powszechny, był niegdyś konwikt
pijarów, fundowany 1748 r. kosztem Sam. Gło-
wińskiego, sufragana lwow. Rząd austryacki
zmiósł zakon a klasztor i konwikt przemienił
na szpital, zostawiwszy tylko kaplicę dla wy-
gody chorych i powierzywszy dusz sterownie-
two nad nimi kapłanom przy koś, ś, Antonie-
go. W r. 1851 utworzono osóbną kapelanią
lokalną, która obejmuje także filią szpitala po-
wszech,, t. zw. szpital hofmański. Nadzór nad
chorymi mają od 1870 r. siostry miłosierdzia,
mające tu rodzaj klasztoru. 4. Kap. i szpital
sióstr miłosierdzia, fundowane przez Fran. Jana
Zawadzkiego, łowczego kijowskiego r. 1774.
Imni dobroczyńcy powiększali fundacyą. Rząd
wypłaca rocznie 2000. Przy szpitalu jest ko-
ściołek pod wez. ś, Franciszką Seraf. z 3 ołta-
rzami. Na chórze są portrety fundatorów i ar-
cybisk. Wyżyckiego. Z pamiątek jest podusz-
ka mszalna, pamiątką po królu Poniatowskim,
z ponsowego adamaszku, srebrem haftowana
(na jednej stronie orzeł z ciołkiem, na dru-
giej cyfra królewska). III. Kościoły klasztorne.
1. Klasz. i koś. karmelitów pod weaw. ś, Michała,
założony przez Aleks. na Ostrogu ks, Zasław-
skiego i Aleks, Kuropatwę 1642 r. w stylu
włoskim. Freski mocno zniszczone. Kaplice są
2, ołtarzy 12. Ołtarz wielki z czarnego mar-
muru krakowskiego, w nim obraz Matki Bożej
z Jezusem, jeden z najdawniejszych we L. za-
bytków sztuki bizant. W kaplicy Chrystusa
upadającego są marmurowe tablice nagrobko-
we Piotra Branickiego (F 1762) i Stan. Ligęzy
(j 1707). Piękną ozdobą koś, jest pomnik jen.
Dwernickiego, dłuta Filipiego (ob. Tyg. Lwow.
1868, Ne 25). Koś, i klasz. był niegdyś obron-
ny. Pierwotnie mieścili się tu karmelici bosi,
a później reformaci, Karmelici trzewiczkowi
mieli pierwotnie klasztor przy ul. Halickiej,
gdzie dziś gimnazyum Fran. Józefa i tam mieli
parafią (ob. Ak. gr. V, 127). Rząd austryacki
odebrał im naprzód parafią a klasz. przeznaczył
na rękodzielnię jedwabiu i kazał się im r. 1789
przenieść do dzisiejszego klasztoru. Ob „Do-
kum. do hist, klasz, karmel, we L.* w Rozmait,
1859, X 21 i nn. do 39; „Annales Leopolienses
Carmelitani 1444—17056, rkp. w Bibl. Ossol.
M 2021; dto od 1442 do 1676, tamże M 2154.
2. Klase. i koś. 00. franciszkanów. Pierwszy ślad
o franciszkanach we L. znachodzimy dopiero
r. 1872, kiedy Władysław ks, Opolski nadał
ich klasztorowi pod wez. ś. Krzyża dom swój
w pobliżu niskiego zamku (Ak. gr, V, 8). Rząd
austr, kazał zakonnikom przenieść się 1787 r. do
klasz, niegdyś oo. kapucynów, gdzie do dziś mie-
szkają. Kościół dzisiejszy wystawiła r. 1708
Elż. Bieniawska, hetm, w. kor. Zgorzał on r.
1838 wraz z bogatym księgozbiorem. Odbudo-  
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wany 18835, konsekrowany 1838, ma kaplicę i
ołtarzy. Franciszkanie przechowują kapę i
infułę, których miał używać bł, Jakób Strepa.
9. Kłasz. i koś, pp. benedyktynek pod wez. WW.
SB. Powstał 1596 r. z powodu poświęcenia się
na służbę Bożą 3 sióstr, córek szlachcica Sapo-
rewskiego, który im na klasztor odstąpił swój
dom pod zamkiem. Kościół wystawił arcybisk.
Solikowski swym kosztem 1597, konsekracya
nastąpiła 1627 r. Koś. niedawno odnowiony,
zbudowany w stylu bizant. Do koś. przytyka
wieża 4-granna z ciosowego kamienia, zakoń-
czona u góry ozdobną galeryą. Ołtarzy 7. Czyt.
Lwowianin, 1887, str. 51; Tyg. Lwow. 1867,
Ne 7: „Groby w koś. Benedykt. przez Izabelę
hr. H.* Lwowianin, 1840, str. 6; ,„Przełożone
kl. Benedykt. lwow.* w Rozmait. 1832, Nr. 47;
„„Regestr percepty i expensy na reparacyą
spalonego klasztoru Benedykt.* rkp. w Bibl.
Ossol. M 1719. 4. Klasz. i koś. pp. benedykty-
nek od Najś, Sakramentu (sakrameniek) pod wez.
Zaślubienia Najśw. Panny. Zakonnice te, we-
zwane z Warszawy podczas grasującego po-
wietrza, mieściły się z początku w domu naję-
tym przez ks. Jabłonowską przy koś, ś. Anto-
niego i trudniły się wychowywaniem córek szła-

checkich. Kiedy Zofia Cetnerówna, wojewo-
dzianka smoleńska, wstąpiła do tego zakonu,
wymogła ona na ojcu swym Franciszku, że
1718 r. wystawił on koś. i klasz. ale z pru-
skiego muru, W r. 1748 arcybisk. Wyżycki,
wsparty przez różnych dobrodziejów a także
przez króla Leszczyńskiego i używszy posagów
zakonnie, rozpoczął budowę murowanego kla-

sztoru. Lecz dopiero 1765 r. odgrodzono i wy-
kończono jednę połowę, a do wykończenia dru-
giej zabrano się dopiero w najnowszych cza-
sach, Na ścianie wisi portret fundatorki Cen-
tnerównej. W chórze są stalle pięknie rzeźbione
1 ozdobione statuami świętych naturalnej wiel-

kości z drzewa. Obecnie wyrzeźbił do kościoła
Sosnowski piękną statuę ś. Józafata. 5. Klasz.
sióstr miłosierdzia i koś. ś, Kazimierza. Niegdyś
należał klasz. i koś. do reformatów, sprowa-
dzonych przez Mniszcha i osiedlonych na grun-
cie darowanym przez Zofią Daniłłowiczową.
Koś, ten spalili kozacy 1648 r. W r. 1656 wy-
budowali Mikołaj Bieganowski, kaszt. kamie-
niecki, i żona jego Urszula z Krosnowskich na
tem samem miejscu koś, pod wez. ś. Kazimierza
iklasz. z cegły i obwiedli murem. Poświęcił
go arcybisk, Tarnowski 1664 r. Józef II kazał
przenieść się reformatom do klasz. po karmeli-
tąch bosych w r. 1788, a w ich klasz, osadził
siostry miłosierdzia. Koś., zbudowany w stylu
włoskim, ma 6 ołtarzy i 6 tablice nagrobkowych
z herbami i portr. fundatorów i dobroczyńców,
IV. Świątynie nie będące ani parajialnemi ani
konwentualnemi, 1. Koś. św. Piotra i Pawła,
zwykle jezuickim zwany, gdyż nim zawiadują
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jezuici. Jezuitów sprowadził do L. arcybiskup

Solikowski w r. 1584 i oddał im kaplicę że-

bracką przy katedrze. W r. 1610 założył ar-

cybiskup Zamojski kamień węgielny pod dzi-

siejszy kościół. Mury  zasklepiono dopiero

1630. Kościół, zbudówany w stylu renesansu,

ulegał w następnych czasach zmianom i prze-

istoczeniom, i dopiero między r. 1740 a 1760

otrzymało wnętrze mniej więcej ten sam wi-

dok jaki ma dzisiaj. Na sklepieniu głównej

nawy odmalował Fr. EBgstein w r. 1740 prze-

śliczne freski, istniejące do dziś a przedstawia-

jące w 4 grupach główne momenta życia ŚW.

Piotra i Pawła; syn zaś jego malował sklepie-

nia naw bocznych i dokończył r. 1741 malatu-

ry głównej nawy nad chórem. Po zniesieniu

zakonu r. 1773 przeznaczono koś, jako garni-

zonowy dla załogi wojskowej, a w olbrzymim

gmachu, gdzie właśnie wtedy budowano obser-

watoryum astronomiczne, umieszczono rządowe

biura dyr. skarbu i tabuli kraj. W r. 1836

oddano kościół jezuitom, pozbawiono go jednak

wieży, najwyższej ze wszystkich we los Po

powtórnem wygnaniu jezuitów 1848 przeszedł

koś. znowu pod zarząd duchowieństwa świe-

cekiego, aż w r. 1853 na nowo oddano go jezui-

tom i w ich posiadaniu jest on do dzisiaj.

W kolegium tylko pozostały urzędy a jezuici

zamieszkali przeciwległą kamienicę. W roku

1868 i 1870 odnowiono boczne kaplice, w r.

1877 przerobiono organ a 1879 odnowiono głó-

wną nawę, wielki ołtarz i ołtarze boczne pod

artystycznym kierunkiem Zacharyewicza, prof.

techniki, i Rodakowskiego, artysty-malarza.

Ołtarzów jest 1l, nagrobków marmurowych

7: Jana Prus Jabłonowskiego (| 1659), Maryi

z Kazanowskich Jabłonowskiej (|; 1687), Aleks.

Jabłonowskiego, chor. kor. (j 1738), Joanny

z Potockich Jabłonowskiej (i 1126), Jerzego

i Maryanny z Zamojskich Dzieduszyckich, ko-

niuszostwa w. k. (rycinę ob. w Lwowianinie

1836, str. 41). Jest tu także trumna szklana

ze zwłokami św. Benedykta, przywiezionemi

z Rzymu przez Jerzego Dzieduszyckiego. Czyt.

Załęski, Koś. oo. jezuitów we L., Lwów, 1879;

tenże, 00. jezuici we L., Lwów 1880; Koś. je-

zuitów we L., Kłosy t. 12, str. 88. 2. Koś.

seminaryum duchownego pod wezw. Oczyszczenia

N. P., dawniej konwentualny karmelitanek

bosych, założony 1644 przez Jakóba i Teofilę

z Daniłłowiczów Sobieskich, rodziców Jana

JIL. Po zniesieniu klasztoru 1781 r. zrobiono

z koś. skład mundurów wojskowych 4 w klasz.

umieszczono semin. duchowne, aż dopiero 1842

rząd oddał koś. dla użytku seminarzystów

a arcybisk. Pistek wyrestaurował go. Zbudo-

wany w stylu włoskim, posiada 3 ołtarze.

W kryptach podziemnych spoczywają zwłoki

arcybisk.: Pisteka, Baranieckiego i Wierzch-

leyskiego. 3. Kościołek św. Jana Chrzciciela,

kościele, dziś magazynie 
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jeden z najstarszych we L. Pierwszy ślad

dokumentalny istnienia jego jest zr. 1371,

kiedy Jan, ssta ruski, nadaje temu kościołowi

wś Hodowice. Wielekroć niszczony pożarem,

ostatni raz 1799 r., i zawsze odbudowywany,

został zrestaurowany w r. 1869. Teraz stoi

zamknięty a niekiedy tylko odprawia się

w nim nabożeństwo. Są tu 3 ołtarze. Czyt.:

Koś. św. Jana Chrz. przez Widmana z fotogr.,

Lwów, 1869 ”(krytyka tej pracy w Bibl.

warsz. 1869, t. 3, str. 300); Strzecha, 1868,

str. 288; Tyg. ilustr. 1869, str. 192; Renowa-

cya koś. św. Jana Chrz. w Przyj, domu 1855,

NM 23. 4. Kościołek św. Zofii na Zofiówce, zało-

żony przez Zofię Hanelową, obywatelkę lwow-

ską, r. 1595. Józefowicz wspomina, że Turcy

go spalili, poczem go odbudowano. Niedawno

odnowiony. Nabożeństwo odprawia się w nim

czasami tylko, a mianowicie w dzień św. Zofii,

kiedy także odbywa się losowanie posagów

z fundacyi Łukiewicza, Ponińskiego i Sucho-

dolskiego dla kilku ubogich dziewcząt, sierot

po mieszczanach lwowskich. 5. Koś, Serca p.

Jezusa, kamień węgielny pod ten koś, założył

nuncyusz apostolski Jacobini w r. 1877 na

gruncie sióstr III zakonu św. Franciszka od

Najśw. Sakramentu, wygnanych z Poznania.

Budowa dotąd jeszcze nie ukończona. Styl ro-

mański.  Presbiteryum wielokątnie zakończo-

ne, z pięknem sklepieniem, jasne, przejrzyste,

ma mieć ołtarz w charakterze konfesyi staro-

chrześciańskiej. Nawa przodkowa w półcieniu

się rysuje z dwiema kaplicami. W. jednej

z nich, św. Franciszka, zaprowadzono oświetle-

nie z góry. Obok kościoła jest klasztor. Au-

torem planu jest prof. Zacharyewicz. Ob. Dźwi-

gnię z r. 1879, str. 92. Z kaplie wymieniamy:

Kapl. w domu zakonnie od N. Serca Jezusowe-

go; kapl. w domu Sióstr Opatrzności przy za-

kładzie sierot św. Teresy, poświęconą r. 1863;

kapl. w domu inwalidów; kapl. na Wulee (ob.

rycinę w Przyj. domu 1868, str. 381). Ko-

ścioły dawne, dziś nie istniejące: 1. Kapl. św.

Katarzyny, niegdyś na niskim zamku, rozebra-

na wraz z tymże; 2. koś, Św. Krzyża z klasz.

franciszkanów. R. 1872 darował Wład. Opol.

temu konwentowi swój dom w mieście i plac

przyległy swemu zamkowi (Ak. V, 8); 8. koś.

św. Stanisława na Krakowskiem, teraz stra-

żnica pompierów; 4. koś. Znalezienia św. Krzy=

ża na Janowskiem; 5. koś, św. Ducha na placu

Ł. n.; 6. koś. św. Wawrzyńca i Stefana z klasz.

bonifratrów na Łyczakowie, teraz szpital wo]-

skowy; 7. koś. Niepok. Pocz. N. M. P. z klasz.

bernardynek, teraz komora celna. W dawnym
tytuniu, są dość do-

brze zachowane freski braci Stroińskich; 8. koś.

św. Wojciecha przy ulicy t. n. pod Wys.

Zamk., dziś prochownia; 9. koś. św. Leonarda

i klasz. karmel. trzewicz. Kościół rozebrano
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1870, a na miejscu jego postawiono gimn. Fr.
Józ.; w klasz. zabudowaniu mieszczą się aresz-

ta sądu karnego; 10. koś. św. Agnieszki z
klasz. karmelitanek trzewiezkowych, dziś Za-
kład nar. im. Ossol.; 11. koś. i klasz. karmeli-
tanek bosych, dziś seminaryum duchowne (ob.
Księga wizytacyj klasz. karm. bos. od 1642
do 1780, Rkp. w Bibl. Ossol. NM 1315); 12.
koś. i klasz. trynitarzy, gdzie później była
wszechnica, a dziś wykończają cerkiew miej-
ską (Czyt. 00. Trynitarze, szkie hist. Szajno-
chy); 18. koś, i kląsz. dominikanek, dziś cer-
kiew i sem. duchowne ruskie; 14. koś, i klasz,
misyonarzy, dziś koszary; 15. koś., klasz. i
koleg. pijarów, dziś szpital powszechny; 16.
klasz. teatynów, dziś koszary, zwane „Czer-
wonym klasztorem,* od czerwonej dachówki,
któremi był dawniej pokryty; 17. koś, iklasz.
paulinów, dziś cerkiew pod wezw. św. Piotra,
z klasztoru niema ani śladu; 18. koś. św. Ur-
szuli z klasz. dominikanów-obserwantów, dziś
zbór ewangelicki; 19. koś. i klasz. brygitek,
dziś dom kary dla mężczyzn; 20. koś. i klasz.
kanoniczek de Saxia, 21. koś. Podniesienia Ś.
Krzyża; z obu nie ma dziś śladu; 22. koś. św.
Marka, fundowany 1626 r. przez Zuzannę z
Kampianów Ostrogórską, zniesiony 1786; dziś
w tem miejscu szkoła lasowa. B. Cerkwie obrz.
gr.-katol. 1. Cerkiew metropolitalna pod weżw. ś.
Jerzego. Była to dawniej cerkiew konwen-
tualna bazylianów, których klasz. stał tam,
gdzie dziś mieszkania kanoników i kancelarya
konsystorza. Wagilewiez (Ak. gr. III, 44)
powiada, że cerkiew tę i monaster zbudowano
jeszcze w XIII w. Zimorowicz twierdzi, że
Lew założył tę cerkiew i monaster na żądanie
swego stryja Bazyliszka, który tu wiódł po-
kutniczy żywot za swe występki. Zubrzycki
mówi, że Kaz. W, spalił dla postrachu Lwowa
monaster św. Jerzego, a być może, że i cerkiew
wtedy spłonęła. Chodyniecki, opowiadając dal-
sze losy cerkwi, mówi, że w r. 1364 archiman-
dryta Eutymiusz, zrzuciwszy drewnianą cer-
kiewkę, założył fundamenta pod murowaną i po-
lecił budowę architekcie Doremu; budowę tę
ukończono ostatecznie dopiero 1737 r. Ale już
1/46 rozpoczął arcybiskup At. Szeptycki na
jej miejscu nową, wspanialszą budowę, dziś
istniejącą, której dokończył następca jego Le-
on Szeptycki. (Cerkiew ta, wspaniała, ślicznie
położona na wzgórzu, budowana jest w kształ-
cie krzyża, z rotundą we środku, w stylu odro-
dzenia, ma piękną facyatę, zewnątrz ozdobioną
wazonami i statuą św. Jerzego z piaskowca.
Ołtarzy jest 7, W najnowszych czasach od-
nowiono wnętrze i pomalowano na świeżo, a na
ścianach wymalowano portrety arcybisk.: Szep-
tyckiego, Angełłowicza, Lewickiego, Jachimo-
wiczą i Litwinowicza. Jest tu obraz M. B.
pochodzący z Trembowli a obok niego wiszą  
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na łańcuszkach 2 kule; jedną z nich strzelał
Turek do Szumlańskiego pod Zurawnem roku
1676, a drugą pod Wiedniem 1683 (ezyt.
Swodn. litopys Petruszewicza, str. 181 i 204).
Staraniem At, Szeptyckiego 1 Sylwestra Mal-
skiego stanął także obok cerkwi w miejsce
drewnianego murowany klasztor o 2 piętrach.
Rząd austryacki kazał bazylianom ustąpić z te-
go klasztoru i przeznaczył go na mieszkanie
kanoników, kanc, konsyst. i dom „„correctionis
cleri'* w r. 1817. W czasie sporu między
władykami EKust. Swistelnickim h. Sas a Ja-
nem Szumlańskim, gdy r. 1668 ten ostatni
otrzymał potwierdzenie Jana Kazim., a metro-
polita winnicki, mając biskupstwo i cerkiew
ś. Jura z monasterem w administracyi, ani go
uznać, ani do rezydencyi wpuścić nie chciał,
Szumlański, ze swym stryjem Aleksandremi
inną szlachtą, uderzył na czele 200 uzbrojo-
nych ludzi w nocy na monaster, w którym
metropolita przebywał, zdobył go wyrąbaniem
bram, przyczem kilkunastu kapłanów i szlach-
ty ze strony Świstelnickiego poległo, wielu
zaś raniono i uwięziono. Metropolita, w gło-
wę szablą cięty, spuścił się z okna i uciekał,
a dopędzony, okupił się złotym łańcuszkiem
z szyi; postradał także srebra i ruchomości,
jakie miał w monasterze. Czytaj: O dzwonach
w cer. $. Jura, Ozas. nauk. zakł. Ossol. 1831,
zesz. 4, str. 122; 1884, I, 41; II 129 i III 241;
Galicya w obrazach zesz. VII; Lwowianin,
1885, str. 105; Przyj. domu, 1858, str. 101,
106, i 316; Tyg. ilustr. 1861, str. 229 i 288;
,„Sobor św. Greorgia,* Zoria hałycka, 1852,
str. 196; „Die griech.-kath. Metropolitan-
kirche,* Galizia, 1841, M 16; „Obraz M. B.
Trembowelskiej,* Rozmait. 1830, str. 229;
,„„Monaster św. Jerzego,* Rkp. w Bibl. Ossol.
Ne 1087, str. 233; „„Księga dziejów zakonu św.
Bazylego w monast. lwow. św. Jura,ć Rkp.
tamże, NM 2112; „Biblioth. monas. Leop. Set.
Georgii,* Rkp. tamże, N 2396. 2. Cer. miejska
pod wezw, Wniebowzięcia N. P., zwana pospoli-
cie wołoską lub stauropigialną, była już 1510
r. i to murowana, a administrowali nią świeccy
duchowni. R.1527 zgorzała, a choć gmina
ruska starała się ją odnowić i dachem pokryła,
to mury tak były przepalone, że gmach chylił
się do upadku. R. 1547 wydali lwow. bisk.
Makary Tuczapski i przemyski Arssin odezwy
do prawosławnych o wsparcie tej cerkwi, a gdy
składki nie wystarczały, udali się Rusini do
Aleksandra, hospodara Multan, o pomoc. Ten
kazał budować swym kosztem od r. 1553 do
1559, a nową cerkiew pokryto miedzią. Około
1567 począł bezdzietny obywatel lwow., Ru-
sin, Dawid, przy cerkwi murować swym kosz-
tem wieżę, a gdy ta po 2 latach murowania się
zawaliła, począł budować Konstanty Korniakt
wspaniałą, wysmukłą, do dziś istniejącą wieżę
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od r. 1570 do 1580. Później rozszerzono cer-
kiew kosztem hospodarów wołoskich z rodu
Mohyłów: Jeremiasza, Pawła Szymona i Mi-
rona Barnawskiego. Budowę ukończono po
80 latach w r. 1629, a w r. 1631 poświęcił
cerkiew Jeremiasz Tysarowski, bisk. lwow.,
w obecności archimandryty, przysłanego przez
hospodara. Z powodu, że hospodarowie woło-
scy cerkiew tę wystawili, zwie się ona woło-
ską; stauropigialną zaś dla tego, że bractwo
przy niej istniejące otrzymało przywilej w r.
1586 od Jeremiasza, patryar. carogrodzkiego,
wyjmujący ją z pod władzy miejscowych bi-
skupów. Qerkiew cała z kamienia ciosowego
murowana w stylu bizantyńskim, jest jednym
z najpiękniejszych zabytków architektonicz-
nych L. Mal kaplicę i 4 ołtarze. Z portre-

tów zasługuje na uwagę portret Korniakta.
Kaplica, znajdująca się w dziedzińcu, jest je-
dnym z najszacowniejszych zabytków sztuki
bizantyjskiej i została z wielką znajomością
rzeczy odnowioną. Czyt. „Lwowianin* 1837,
str. 59; Petruszewicz w Zorii hałyckoj 1851
No 67 do 72; Biłous w Zorii hałyckoj jako al-
bum za r. 1860; Strzecha 1870, str. 219; Kło-
sy, t. XVI, str, 62; Tyg. ilustr. 1874, str.
100; Wremennyk stauropig. 1873, str. 1. 3.
Cerk, ś. Mikołaja, niegdyś parafialna, dziś fi-
lialna cerkwi śś. Pietnie, założona jeszcze 1292
r. przez ks. Lwa (Ak. gr. III, 44), ulegała
często pożarom. Obecnie jest szczupła i uboga.
Zbudowana w stylu bizantyńskim, ma 2 ka-
plice i 7 ołtarzy. Kaz. Jag. uwolnił monaster
ś. Mikołaja od opłaty wszelkich danin r. 1471
(Ak. VI, 148). 4. Cerk. parafialna św. Para-
skewii czyli Piatnicy, zbudowana około 1644
kosztem hospodarów mołdawskich. Jest ona
tem osobliwa, że się tu przechowałwzewnętrz-
nej architekturze styl bizantyński nie cer-
kiewny, ale kościelny; z typami podobnych
świątyń można się spotkać tylko w dyec. kra-
kowskiej lub w Wielkopolsce znowu. Na ze-
wnętrznej, frontowej ścianie jest herb gipso-
wy. Przedstawia on bawolą głowę, mającą
po jednej stronie słońce, po drugiej półksiężyce.
Nad głową gwiazda, a nad nią korona zębia-
sta. Nad tem wszystkiem miecz i buława
w krzyż złożone, a nad niemi mitra książęca,
Na szczególną uwagę zasługuje ikonostas,
odnowiony r. 1870, najpiękniejszy obraz bi-
zantyński w kraju. Przedstawia on M, B. na
tle złotem, a dokoła w drobnych medalionach
chwile z jej życia. Qzyt. „Wiadomość o św.
Piatnicy* Siarczyński w Czasop. Ossol. 1829,
IV, 50. 5. Cerk. paraf. śś. Piotra i Pawła, da-
wniej kościół łac. należący do paulinów,
którzy tu mieli parafią. R. 1785 za staraniem
bisk. lwow. Bielańskiego rząd przeniósł parafią
do koś, 6. Antoniego, a koś, oddał .klerowi ru-
skiemu. Cerkiewka mała, o 3 ołtarzach, 6.  
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Klasz. bazylianów i cerk. pod wezw. 8. Onufrego.
Klasztor ten istniał w samych początkach L.
(Ak. gr. III, 44). Z początku cerk, i klasztor
drewniane, ale 1518 ks. Konstanty Ostrogski
swoim kosztem wymurował je. W cerkwi tej
był przez jakiś czas obraz N. P. Częstochow-
skiej, który Wład. Opol. stąd zabrał do Bełza,
a potem dó Częstochowy. 'Tomsza, hospodar
wołoski, ścięty 1565 r., zapisał temu monaste-
rowi swój majątek i został w tej cerkwi pocho-
wany. W r. 1818 rozszerzono cerkiew i mo-
naster, z powodu przeniesienia się doń zakon-
ników z monasteru Ś, Jerzego. Ołtarzy w cer-
kwi5. Obok głównego wchodu są 2 nagrobki
kamienne z zatartemi napisami słowiańskiemi,
Na jednym z nich, poświęconym Tomży, jest
herb wyraźny. W cerkwi spoczywają także
zwłoki Heleny Poniatowskiej, córki Jankuły,
hosp. mult., pochowanej tu 1598, o czem świad-
czy głaz z niknącym napisem na ścianie że-
wnętrznej. Przy cerkwi na cmentarzu pocho-
wano także r. 1583 Fiedorowicza, pierwszego
drukarza lwow. Qzyt.: Lwowianin, 1837, str.
71; Zoria hałycka 1854 M 29 i 80; „Annales
Leop. monast. Sti Basilii 1768—1771, Rkp,
w Bib. Ossol. N 2086. 7. Cerk, przy semin,
duch. gr.-katol. pod wezw. Zesłania $. Ducha,
niegdyś koś. dominikanek, m. 1722 a 1729
zbudowany wraz z klasz, przez Teofilęz Lesz-
czyńskich Wiśniowiecką, która sama została
zakonnieą, R. 1782 zniósł rząd dominikanki,
klasz. obrócił na semin. duch. a koś, na cerk,
Przy cerkiewce jest wieża z zegarem. W ścia-
nie zewnętrznej od frontu tąblica marmurowa

z napisem: „,Instructioni cleri religionis fir-
mamento vovit Josephus II, Aug. A. 1788."
Jest tu kilka ornatów o przepysznych, staro-
żytnych haftach, sięgających XVII a może
XVI w., a pochodzących ze Skitu Maniawskie-
go (ob. Gaz. lwow. 1881 M 278 w kronice),
8. Cerkiew zak. bazylianek pod wezw. Bogaro-
dzicy Niep. Pocz. Dnia 9 września 1882 za-
łożono pod nią kamień węgielny. Budynek
jest na ukończeniu. 9. Kap. w domu dla ru-
skiego internatu Zmartwychwstańców. Ka-
mień węgielny poświęcił bisk. krak. Dunajew-
ski d. 25 sierpnia 1881; budowę ukończono
1888. 10. Oerkiew miejską obok domu Naro-
dnego przebudowana z koś. trynitarzy, jest na
ukończeniu. Oprócz tego istniały dawniej we
L.: 1. Cerk. pod wezw. Ś. Jana teologa i mo-
naster bazylianów na Krakowskiem; 2. cerk.
Bohojawłenia (Objaw. Pańsk.) czyli Epifanii
(trzech królów), obok Pełtwi, gdzie dziś naro-
żma kamienica przy ul. Fredry i halickiej, ro-
zebrana 1800 r.; 8. cerk. ś. Teodora na Kra-
kowskiem, na dzisiejszym pl. ś. Teodora, roze-
brana 1800; później była tu tandeta, przenie-

siona po spaleniu na pl. misyonarski; 4. cerk.
Woskresenia (Zmartwychwstania) na Żółkiew
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skiem; 5. cęrk. ś, Jana Ewangielisty wraz
z monasterem bazylianów pod Wys. Zamk,,
sprzedana przez rząd r. 1809 żydom. W miej-
scu cerkwi stoi dziś statua ś, Jana; 6. cerk.
Błahowiszczeńska (Zwiast. N. P.) przy ulicy
Brygickiej, zniesiona 1802; 7, Cerk, ś. Bar-
bary na Tarnawce, po lew. stronie rogatki żół-
kiewskiej; 8. Cerk. ś. Krzyża za Kaiserwal-
demi 9. Cerk, i klasz. bazylianek, gdzie dziś
małe koszary przy ul. Zamarstynowskiej, znie-
sione 1784 r. Wagilewicz (Ak. gr. ILI, 44)
wspomina jeszcze o cerkwiach dawniejszych
pod wezw. ś$. Michała i Wwedenija, które
miały istnieć już pod koniec XIII w. O klasz.
bazyliańskich we L. czyt. „Szematyzm i Ko-
rotkij pohlied na monastyry i na monaszestwo
ruskie,'* Lwów, 1867, str. 5, 149 do 158, 206
do 208. (Czyt. także: Petruszewicz „„Korotka-
ja rozpys ruskim cerkwam i monastyram
w hor. L.* Hałyckij istorycz. Sbornyk, 1853;
Szaranewycz „,Proczii bratstwa przy cerkwach
(na peredmistiach) hor. L. w XVI i XVII sto-
litiu* w Geogr. istorycz. statiach, Lwow, 1878.
C. Obrz. orm. katokicki ma tylko jednę świąty-
nię, katedrę arcybiskupią, której początek sięga
czasów Kaz. W. Budowę rozpoczęto pod kie-
rownictwem architekty Dorego około 1368 r.
a ukończono 1437. Przy koś. są pomieszkania
dla arcybiskupa, kanoników i wikarych, oraz
klasz. pp. benedyktynek orm. W ostatnich
latach odnowiono świątynię i piękną, orygi-
nalną wieżę. Nad drzwiami prowadzącemi na
cmentarz dawny od ul. Ormiańskiej jest ka-
mienna rzeźba, przedstawiająca M. B. na Iwie
stojącą, który się pokornie pod jej stopami
układa. W Armenii jest ten posąg bardzo
upowszechniony. Ob. „„Kat. orm." w Kłosach,
t. 15, str, 374; Rkp. w Bibl. Ossol. M 1704,
1716, 1717, 1722, 1737, 1736, 1/40 i 1748
zawierają rejestry dochodów i wydatków, sre-
bra kościelnego i t. d., przeważnie z w. XVIII.
Niegdyś były jeszcze następujące orm. kościo-
ły: 1. Koś. ś. Krzyża na dzisiejszym pl. mi-
syonarskim, zbudowany początkowo przez dy-
zumitę, starszego narodu orm. w mieście, Saho-
ka Agapsowicza, przez rząd austryacki zniesio-
ny; 2. Koś, ś. Anny i monaster zakonników
ormiań.; 8. Koś, ś, Jakóba, obydwa pod Wys.
Zamk. za cerkwią Ś$. Onufrego. W miejscu
koś. ś. Anny stoi dziś łaźnia, a w jej murach i
fundamencie znachodzą się ciosy z pomników
dawnych rodzin ormiańskich pochodzące. Zma-
chodzą się tu także rozmaite starożytności,
szczególnie relikwiarze. Oprócz dzieł w tekście
wymienionych podajemy następujące: Biłous
„Opysanie ikon po cerkwach ruskich w sto-

łycznom hradi L.,'* Lwów, 1858; Promnicki
„„Kościoły lwowskie' w Encykl. kościel, t. 12,
str. 472 i nn.; Łobeski „Opis obrazów po koś.
lwowskich w Dod. do Gaz. lwow. z r. 1655;  
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tenże „Nagrobki w kościoł. m. L.* tamże,
1856; Waligórski „Hist, fundacyi koś. i klasz.
lwow. Rozmaitości 1858, 1859 i 1861; „„Zmie-
sione kościoły lwow." w Dod. do Graz. lwow.
1857 N 49 i Tyg. lwowski, 1867, N 819; Pe-
truszewicz ,,Kratkaja istoryczeskaja rozpys
wsim ruskim cerkwam i monastyram wo Liwo-
wi,* Zoria hałycka, 1851, Ne 72 do 86. Swią-
tynie innych wyznań: 1. Cerkiewka prawosła-
wna, mała, drewniana, obok klasz. franciszka-
nów. Koś, ewangielicki, dawniej koś. domi-
nikanów-obserwantów. (Qzyt. „ie Begriin-
dung der evangelischen Gemeinde in L. und
ihrer Anstalten 1778—1878,* v. Grafi, Lemberg
1878. Synagog izraelickich jest 18; między ni-
mi celują starodawna, niedawno restaurowana
przy ul. Sobieskiego, i obszerna synagoga na
placu rybim (starym rynku), zbudowana 1845
r. w kształcie rotundy, wewnątrz ładnie urzą-
dzona, oświetlona jednem tylko oknem, umiesz-
czonem u szczytu kopuły w kształcie okrągłej
latarni.
Szkoły. O oświatę starało się miasto zaw-

sze z gorliwością, a publiczną szkołę miejską
założyło już 1382 r. W r. 1444 pozwolił
Wład. Warn. radzie miasta założyć szkołę dla
nauki dzieci tak „nobilium quam ignobilium*
przy koś. i szpit, $. Ducha (Ak. gr. V, 135);
przywilej ten potwierdził t. r. Julian, kardy-
nał i legat papieski (ib. 132), a w r. 1446 po-
lecił papież Eugeniusz IV bisk. chełmińskiemu,
ażeby im. papieskiem pozwolił mieszk, lwow.
wystawić i utrzymywać szkołę przy koś. ś.
Ducha (ib. 151). R. 1565 otworzono drugą
szkołę u franciszkanów, plan naukowy rozsze-
rzono a rektorowi polecono uczyć młodzieży
języka niemieckiego i arytmetyki. Młodzień-
com lwowskim, uczącym się na uniwers. kra-
kows., udzielał magistrat od czasu do czasu
wsparcia a prywatni ludzie fundowali dla nich
stypendya. Promocyjne koszta za niektórych
uczniów płacił magistrat. W r. 1586 powsta-
ła przy bractwie miejskiem cerkiewnem szkoła
języka greckiego i słowiańskiego; zasłynęła
wkrótce i wydała wielu biegłych w tych ję-
zykach. W drukarni brackiej wyszła sławna
gramatyka tych języków, wydana przez ucz-
niów. Jeszcze około 1640 r. był przy cerkwi
wołoskiej nauczyc. jęz. greck, Jezuici osie-
dleni we L. pod koniee w. XVI założyli kole-
gium i szkołę. Uroczyste otwarcie nastąpiło
w r. 1608. Wstąpiło do niej od razu 200 ucz-
niów, w 5 lat potem było 550 a później 700.
Równocześnie zaprowadzono bractwo studen-
ckie „sodalisów Maryi.* Z początku wykła-
dano teologią moralną, filozofią, humaniora i
gramatykę, w r. 1612 1 1618 otworzono kurs
matematyki, a w r. 16358 teol. dogmatycznej.
O staraniach jezuitów lwow. o akademią, o ich
sporach z tej przyczyny z akademią krakow-
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ską a później z pijarami (którzy już 1724 usi-
łowali osiedlić się we L., ale dopiero 1763
rozpoczęli budowę kolegium i konwiktu na
wielką skalę) podaje ciekawe szczegóły kś. Za-
łęski w swej pracy: „OO. jezuici we L.,* str.
31 do 56. Czyt. także Rkp. w Bibl. Ossol.
N 95. W r. 1884 istniejąg 1.Szkoły wyższe:
1. Uniwersytet Francigfka. I. Qes. Józef IL
założył 1 (84 uniwersytet o 4 wydziałach i zu-
pełnem gimnazyum. Wykłady rozpoczęto 27
listopada. France. I złączył 1805 uniw. lwow.
z krakow., a we L. urządzono liceum dla nauk
teologicznych, prawniczych i filozoficznych i
pozostawiono gimn. akademickie. Temu liceum
jednakże udzielono 1806 r. prawo do nadawa-
nia stopnia doktorskiego z teologii i filozofii i
stopnia magistra chirurgii. W r. 1817 wy-
niósł Frane. I liceum znowu do stopnia uni-
wersytetu z wydziałami teolog., prawn. 1 filo-
zof., kursem medyczno-chirurgicznym i gimnaz.
I klasy. Związek z gimnazyum zniesiono 1849
r., zniesiono także dwa kursa filozoficzne i
przyłączono je jako 7 i 8 kl. do gimnaz. W r.
1874 zwinięto zakład medyczno-chirurgiczny.
Uniwersytet mieścił się w początku w zabudo-

waniu klasz. 00. trynitarzy. Po zbombardo-
waniu gmachu w r. 1848 przeniesiono go do
2-piętrowego gmachu pojezuickiego przy ul. $.
Mikołaja, gdzie się mieści do dzisiaj. Oprócz
biblioteki i gabinetu numizmatycznego posiada
uniw. muzeum fizyczne z zakładem fizycznym
i stacyą meteorologiczno-magnetycznych spo-
strzeżeń, laboratoryum chemiczne, muzeum mi-
neralogiczne, geologiczne i geognostyczne, mu-
zeum botaniczne z pracownią fizyologiczną i
ogrodem botanicznym, muzeum zoologiczne i
zbiór farmakognostyczny. Do r. 1868 był jęz.
niemiecki wykładowym; w tym rokn rozpo-
czyna się przełom, obecnie jest językiem wy-
kładowym polski, a dla kilku przedmiotów ru-
ski. Czyt.: „Der angebliche Untergang der
Universitaet L.* v. Dr. Liske, 1876, rzecz na-
pisana z okazyi zachcianek Niemców wiedeń-
skich, zmierzających do zwinięcia uniw. lwow.
2. Bzkoła politechniczna, utworzona 1844 z da-
wniejszej akademii handlowej. R. 1872 po-
dzielono ją na 3 szkoły fachowe: inżynieryi,
budownictwa i chemii-technicznej; 1875 utwo-
rzono szkołę budowy machin a 1877 nadano
jej nazwę „Szk. politechn.*. Mieści się ona
w jednym z najpiękniejszych gmachów we L.,
wystawionym według projektu i pod arty-
stycznem kierownictwem prof. Zacharyewicza
od 1873 do 1877. Obok budynku głównego,
2-piętrowego, stoi drugi, parterowy, w którem
się mieści szkoła chemiczna. Obadwa budyn-
ki zbudowane w stylu odrodzenia. II. Szk.
średnie: 1. Gimnazya; jest ich 4. Najdawniej-

sze między niemi t, zw. akademickie (al. ru-
skie) z językiem wykładowym ruskim. Po- 
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wstało ono z niższej szkoły miejskiej (al. far-
nej), założonej jeszcze w 2 połowie w. XIV.
W połowie w. XV było już kolonią akademii
krakowskiej; w pierwszej połowie w. XVIII
przybrało nazwę „gimnasium academicum,*
stając się oraz szkołą wyższą z kursami filo-
zofii i teologii, Po założeniu uniwersytetu od-
padły oba te kursa, a w r. 1850 rozszerzono je
do klas 8. Mieści się ono w domu Narodnim.
Drugie wyższe gimn., t. zw. niemieckie (od jęz.
wykład.), istniało od r. 1818 pod nazwą domi-
nikańskiego. W r. 1850 rozszerzono je do kl.
8. Mieści się ono na Szkarpach, naprzeciw kar-
melitów, w budynku rządowym. Trzecie wyż.
gimn. Franc. Józefa, założone 1858 jako 4-kla-
sowe z język. wykładowym polskim, urządzo-
ne z początkiem 1868 jako 8-klasowe, mieści
się w pięknym gmachu, wzniesionym kosztem
gminy przy ul. Halickiej, w miejscu gdzie da-
wniej stał koś. karmelitów. (zwarte wyż.
gimn, z język. wykł. polskim weszło w życie
1879 r., a mieści się w zabudowaniu bernar-
dyńskiem, Wyższa szkoła realna utworzona
1817, rozszerzona 1835 na akademią realnąi
handlową o 3 kursach rocznych, a w r. 1872
zamieniona na szkołę 7-klasową. Mieści się
ona w zabudowaniu miejskiem, obok gimn. Fr.
Józ., przy ulicy Kamiennej. Seminarya nau-
czycielskie istniejące od r. 1871: 1) męskie
przy ul. Kaleczej w budynku najętym i 2)
żeńskie w budynku rządowym przy ul. Skarb-
kowskiej, w którym dawniej byłą drukarnia
rządowa. W obu semin. jest język polski i ru-
ski wykładowym. Z semin. męskiem jest po-
łączona 4-klas. szkoła ludowa męska z język.
wykł. polskim i druga z jęz. ruskim, a z sem.
żeńs. 4-kl. szk. lud. z jęz. polskim, ogródek
dziecięcy i kurs dla ogrodniczek froeblowskich.
III. Szkoły ludowe pospolite i wydziałowe.
A, Miejska szk. wydz. żeńska w ratuszu. B.
Szkoły lud. posp. a) etat. męskie: 1) im. św.
Anny, 2) im. św. Antoniego, 3) im. Czaekie-
go, 4) im. Elżbiety, 5) im. Konarskiego, 6)
im. św. Maryi Magdaleny, 7) im. św. Marcina,
8) im, Piramowicza (z tych szk, Elżbiety 5-kl.,
inne 4-klas.); b) etat. żeńskie: 1) im, św. An-
ny 5-kl., 2) im. Ś. Antoniego 4-kl., 8) Cza-
ckiego 4-kl., 4) im. Elżbiety 5-kl., 5) im. ś.
Maryi Magd. 4-kl., 6) im. Ś. Marcina 5-kl. O.
Miejska szk. mieszana 1-kl. ś. Mikołaja na Pa-
siekach i takaż na Zofiówce. D. Szkoły nie-
zorganizowanez prawem publiczności: a) mę-
ska 4-klas. u 00. dominikanów; b) żeńskie: 1)
8-kl. pp. benedyktynek obrz. orm., 2) 7-klas.
pp. benedyktynek obrz. łac., e) mieszana 4-kl.
przy dworcu kolei Karola Ludwika, od r. 1884
w ozdobnym budynku przez dyr. kol. zbudo-
wanym. E. Szkoły wyznaniowe: 1) 5-klas.
mieszana ewangielicka w osobnym budynku
kosztem gminy ewangiel. zbudowanym, 2) I.
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główna izraelicka męska, 3) I główna izraeli-

cka żeńska, 3) II główna izrael, męska. Po-

wyższe szkoły mieszczą się, z wyjątkiem kil-

ku, w osobnych, ładnych, miejskich budyn-

kach, ostatniemi czasy wzniesionych. Czyt. Ba-

ranowski ,„Organizacya miejskich szkół ludo-

wych,* Lwów, 1882. IV. Szkoły fachowe.
1. Szk. weterynaryi i połączona z nią szkoła

kucia koni, założona 1881 r. 2. Krajowa śre»
dnia szkoła gospodarstwa lasowego, otwarta 24
paździer. 1874. Mieści się od r. 1888 w bu-
dynku krajowym przy ul. Stryjskiej. 8. U. k.
powszechna szkoła przemysłu artystycznego i

snycerstwa przy muzeum miejskiem, otwarta

1877 r. 24 kwiet. W r. 1884 było w niej 84

uczennie, 87 uczniów i 36 z zakładu głuchonie-

mych, razem 207. Czyt. Sprawozdania za czas

od 1877 do 1883. 4) Szk. przemysłowa i han-
dlowamiejska od 1866, przy szk. realnej. 5)

farmaceutyczna w uniwersytecie, 6) Szk. dla

położnych w szpit. powszechnym, utrzymana

po zniesieniu szkoły medyczno-chirurgicznej.

Prócz tego istnieją: szk. „Tow. muzycznego,”

szk. ,„ow. Harmonii,* „szk. organistów” i

„szk. dyaków* pod zarządem stauropigii przy

cerkwi wołoskiej; szk. gimnastyczna „Tow.
Sokół* (w r. 18838 zaczęto budować osobny

budynek przy ul. Zimorowicza), szk. dła sług,

odpowiednia ilość pensyonatów prywatnych i

klasztornych (u pp. sakramentek, sercanek i

ruski u bazylianek ze Słowity), szk. dla dziew-

cząt u sióstr miłosierdzia i u ś. Teresy, pry-

watne ogródki froeblowskie i ochronki miesz-

czące sią w 4 realnościach chrześciańskiej

ochronki małych, założonej w r. 1640 a zorga-

nizowanej 1858 (czyt. Dod. do Gaz. lwow.

1853, str. 6). Wymienić w końcu należy teo-

logiczny instytut domowy dla kleru zakonne-

go, założony pierwotnie 1827 r. w Kalwaryi,

dyec. tarnow., przeniesiony 1829 do L. i urzą

dzony dla kleryków wszystkich zakonów; ma-

łe łacińskie seminaryum, sposobiące młodzież

od wczesnych lat do stanu duchow., założone

przez arcybisk. Pisteka obok pałacu arcybisk,

(czyt. „„Małe Sem. we L.* przez kś. Seweryna

Morawskiego) i internat ruski XX. Amar-
twychwstańców, założony r. 1881 (liczył wów-
czas 6 uczniów), ma w r. 1884 uczniów 36
uczęszczających do gimn. ruskiego (Czyt. Kś.

Kalinka ,,Stowarzyszenie opieki nad interna-

tem ruskim XX. Zmartwychwstańców we L.,*

Lwów, 1883 i tenże: „Stosunek Polaków i Ru-

sinów do internatu ruskiego XX. Zmart, we L.*

Lwów, 1884). |
Biblioteki. Pierwsze miejsce zajmuje za-

kład narodowy im. Ossolińskich, założony

przez Józ, Maksym. Ossolińskiego r. 1817, od-

dany do użytku publicz. w r. 1826. .Mieści
się w zabudowaniach, gdzie dawniej był klasz.

karmelitanek trzewiczk. i koś. ś. Agnieszki,

wo

odbudowanych i stosownie urządzonych podług

planu archit. wiedeńskiego Nobili. Zakład

składa się z bibl. Ossolińskich i muzeum Lubo-

mirskich. To ostatnie obejmuje: 1) przedmio-

ty archeologiczno-historyczne, a mianowicie:

wykopaliska z epoki kamiennej, bronzowej, ce-

ramikę, wykopaliska z czasów historycznych,

numizmatykę, dyplomy, autografy, pieczęcie,

wizerunki historyczne i starożytne dzieła sztu-

ki; 2) przedmioty historyczno - pamiątkowe

(sprzęty, klejnoty, bronie i t. p.); 3) dzieła

sztuki: rzeźby, obrazy, ryciny; 4) gabinet bro-

nii 5) rozmaitości, Według sprawozdaniaz r.

1883 doszedł inwentarz dzieł drukowanych

unikatów do 1. 80.390, dubletów do 6360, prób

druku 4449, atlasów i map 1653, rękopisów

2958, autografów 2704, dyplomów 898, podo-

bizn 75, muzykaliów 124, rycin 24265, obra-

zów 751, zbrojowni przeworskiej należącejdo

muz. Lubomirskich do 588, rzeczy muzealnych

1895, monet polskich 1889, medali polskich

570, monet rzymskich 2703, innych monet sta-
rożytnych 413, obeych monet i medali nowo-

żytnych 2735, dubletów monet 3000; muszli

1260, muszli podwójnych 646, zbioru geogno-

stycznego Zeischnera 493, owadów i konchy-

liów 7710, zbioru geogn. Torosiewicza 182,

zbioru ogólnego (oryktognostycznego) 980,

zbioru rozmaitości z nauk przyrodniczych 273.

Czyt. Kamiński „,Bibl. Ossol. w Wiedniu i

pierwsze jej urządzenie we L.,* Skarbiec pol-

ski, Lwów, 1859, t. I, str. 901 110 (z planem

gmachu i obszaru gruntów, stanowiącychwła-

sność zakłądu); statut zakładu; Sprawozdania

z czynności zakładu, składane na dorocznych

posiedzeniceh i ogłaszane drukiem; Katalog

muz. im. Lubomirskich, Lwów 1877; Katalog

broni w muz. im. Lubom., Lwów 1876; Kata-

log rękopisów Bibl. Ossol. (wydawnietwo

przed kilku laty rozpoczęte); Zbiór mineralo-

giczny zakł. im. Ossol. w „Bibł, Ossol.* 1842,

I 221; Łóbeski „O zbiorze rycin zakł. im.

Ossol.* w Dod. tyg. przy :Graz. lwow. zr.

1856 Ne 6i nn.; Łoziński „Zbrojownia Lubo-

mirskich w zakł. im. Ossol.* w Przewodn.

nauk. i liter. 1873, str. 210; Zawadzki „Mu-
zeum zak, im. Ossol.* w Bibl, warsz. 1874, t.

III, str. 357; „Broń sieczna w zak. im, Ossol.*

Przegląd lwowski, 1874, VII, 783; krótkie
opisy z rycinami podały: Przyj. ludu 1885,

str. 41 i5I i zr. 1848 str. 210; Tyg. ilustr.

1860, str. 117; Strzecha, 1871, str. 119; Prze-

gląd powszechny, Lwów, 1861 M 13 i_ 14

Kalendarz Narodowy, Lwów, 1864, str. 33.—

Bibliot. uniwersytecka.  Zawiązkiem jej była

część bibl. Grarellego, przeznaczona 1784 przez

Józefa II dla uniw. lwow. Powiększała ją na-

stępnie pewna część dzieł z bibliot. zniesionych

klaszt. galieyjs., dary Treterów, Kuropatni- |ekiego, od r. 1807 obowiązkowe egzempl. dzieł
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drukowanych w Galicyi i dzieła zakupywane
ze stałej dotacyi, W r. 1848 liczyła ona 51082
tomów i mieściła się w zniesionym koś. tryni-
tarskim. R. 1848 zniszczyły ją płomienie
podczas bombardowania tak, że zostało tylko
13000 tomów.  Ocalone te resztki przechowy-
wano w gmachu Namiestnictwa, potem wklasz.
dominikanów, a od 1852 w dzisiejszym gma-
chu uniwersytetu, Na użytek publiczny od-
dano ją 1853 r. Wówczas liczyła 35600 tom.,
rząd bowiem zakupił bibl. Kurzmayera w Wie-
dniu; bibl. nadworna wiedeńska i bibl. Ossol.
ofiarowały wiele dubletów, z prywatnych zaś
osób wzbogacili ją: Kudik, prof. uniw. w Pra-
dze, St. Dunin Borkowski, Aleksander Wer-
nieki i inni. Z końcem 1883 było 43600 dzieł
o 84927 tom., 390 rękopisów, 214 dyplomów,
239 atlasów i kart geograf., 10152 moneti
medali i kilkadziesiąt tomów rycin i fotografij.
Czyt. Reifenkugel „Bibl. uniw. we L., szkie
histor,-statys.' w Przewodn. nauk. i liter.
Lwów, 1873, str, 181, 285 1459 i Rkp. w Bibl.
uniw. 2. E. 16, p.t. „„Histor.-statis, Ueber-
sicht des Zustandes der Lemb. Univ.-Bib.*
Oprócz tych bibliotek zasługują na wymienie-
nie: Bibl. Poturzycka (Włodz. hr. Dzieduszy-
ekiego) w muz. im. Dzieduszyckich: Bibl. hr.
Wiktora Baworowskiego w t. zw. arsenale Sie-
niawskich (kilkanaście tysięcy dzieł, 1500
rkp., 500 dokum., 10000 rycin, 800 obrazów
i znaczny zbiór starożytności i sprzętów, rzeźb,
pamiątek, autografów); Bibl. Pawlikowskiego,
umieszczona tymczasowo w klasz. dominik.
(18500 dzieł polskich, 2500 obcych, 1000 du-
bletów, około 400 rkp. i cenny zbiór bardzo
rzadkich rycin); Bibl, Sejmu i Wydz. Krajow.;
Bibl. politechnicznai bibl. szkolne, W pierw-
szych latach zaboru istniała we L. prywatna
ale wszystkim dostępna Bibl. Rzewuskiego,
o której bardzo pochlebnie wspominają ówcze-
śni turyści niemieccy. O Bibl. lwowskich
czyt. obszerny artykuł Bielowskiego w Dzien.
lwow. z r. 1852; O zbiorach nauk. i artystycz,:
Pawlikowskiego: Czas w kilkunastu numerach
z r. 1856; O numizmatycznych zbiorach arty-
kuł Dzieduszyckiego w Dzien. liter. z r. 1852
N 242.
Muzea. Oprócz wspomnionych przy opisie

uniwersytetu i Bibl. Ossol. są jeszcze: Muzeum

przyrodnieze im, Dzieduszyckich, założone przez
Włodzimierza hr. Dzieduszyekiego, Obejmuje
ono zbiory: dendrologiczny, zoologiczny, bo-
taniezny, mineralogiczny, geologiczny, pałeon-
tologiczny i etnograficzny. W r. 1880 oddał
je twórca na użytek publiczny. W skład zbio-
rów wchodzą same okazy krajowe (z obszaru
ziem dawnej Polski). Potrzebę takiego mu-
zeum wykazywał Pol w artykule „Muzeum
natury we L.,** dzieła wszystkie, t. 10, str.
212. W r.1880 wydał Włod. Dzieduszycki 
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dzieło p. t. ,,Muz, Dzied. Dział I. Zoologiczny,
oddział zwierząt kręgowych; II. Ptaki.* Ob.
wiadomość o tem dziele w ,,Wędrowcu* 1881,
N 2211222. Miejskie muzeum przemysłowe,
założone 1878 za inieyatywą rękodzielników
lwow. przy pomocy hojnego daru Fr. Bałutów-
skiego (6000 złr.), otwarte uroczyście 12 czetw-
ca 1874. Umiejętnem urządzeniem zajął się
nadinżynier Ludwik Wierzbicki. Pierwotnie
mieściło się muz. w gmachu strzelnicy miej-
skiej, od r. 1878 mieści się w ratuszu. Z mu-
zeum jest połączona szkoła przemysłu arty-
stycznego, wyżej wspomniana. W 1883 li-
czyło muz. okazów wyrobu przemysłu około
7000 sztuk (podzielone na 9 grup), fotodru-
ków, fotografij i rycin 2146, obrazów olejnych
i akwareli 28, a w bibliot. 990 dzieł facho-
wych. Ob. Statut muz. przemys,, Lwów, 1874;
opis muzeum z wymieniem grup, na jakie oka-
zy podzielone, w Bibl. warsz, 1676, t. II, str.
380, i katalog wystawy robót kobiecych i wy=
robów tkackich przem. domowego, urządzonej
w muz. przem. we L. w r. 1881.
Archiwa, Pierwsze miejsce zajmuje arch,

grodzkie, czyli t. zw. bernardyńskie, mieści się
bowiem w,klasz. bernardynów, bez zaprzecze-
nia największe archiwum sądowe w całej mo-
narchii, zawierające nader cenny materyał do
dziejów polskich. Zawiera ono 6944 tomów
in fol, i 1356 fascykułów, a przytem 14500 nu-
merów, do których sporządzono 6000 indeksów
in fol. Najstarsza księga pochodzi z r. 1381.
Drugie miejsce zajmuje arch. miejskie (magi-
stratualne). Zawiera ono najpewniejsze do-
wody i wskazówki co do początków miasta,
jego dziejów, rozwoju jego kultury, stosun-
ków wyznaniowych, przemysłowych, kupie-
ckich i wojskowych, z ustawicznem odnosze-
niem się do panujących zapatrywań, zasad i
ogólnych stosunków kraju; zawiera ono dalej
dowody na wykazanie, jak się tworzył mają-
tek gminy, ma oznaczenie granie, nabywanie
dóbr miejskich, na rozliczne pobożne, dobro-
czynne i inne pożyteczne fundacye; naroszcie
najlegalniejsze akty uznania wierności miasta
dla panujących, przywiązania do ojczyzny, do-
wody wielkich ofiar dla kraju i przyzna-
wanych za to korzyści lub odszczególnień.
Słusznie tedy nazwano je nieoceniowym klej-
notem miasta, Wagilewicz i Rasp rozłożyli
arch. na 4 oddziały: I, zawiera dyplomy i da-
kumenta oryginalne, transsumpty od 1369 do
1796 w liczbie 844 (przeszło 300: z nich dru-
kowano w Akt. grodz, i ziem.): II. stanowią
akta złożone w 1512 fascykułach; III, obej-
muje księgi w poddziale A.: pisane, tomów 429
(od XIV po koniee XVIII w. i kilka z XIX
w.), między niemi topografiąLwowaprzez Aln-
peka spisaną i liber memorabilium, z którego
głównie Zub. korzystał przy układaniu swej
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kroniki m. L., a w poddziale B. księgi druko-
wane; IV. stanowią listy królewskie (118),
miast (108) i osób prywatnych (3022); do
nich jest katalog kartkowy spisany przez d-ra

Hirschberga i d-ra $emkowicza. Później przy-

był do tego oddział V., obejmujący księgii
akta oddane przez sąd krajowy z indeksami,
a zawierający najobfitszy materyał do dziejów

" miasta i oddział VI., obejmujący starożytne
zabytki i kosztowności: działa (t. zw. Aposto-
ły), miecze katowskie, cepy okute blachą i na-
bijane kolcami, używane dawniej przez straż
nocną, 4 srebrne klucze i t. p. Czyt. Rasp
„„Beitraege zur Geschichte der St. Lemberg,"
Wien, 1870 (podaje wiadomość o najważniej-
szych dyplomach); Widmann „Wiadomość
o arch. m. L.* w Przeglądzie archeol., Lwów,

1882, zesz. I, str. 44 i 1888, zesz. LI, str. 73.
Arch. Namiestnietwa, t. j. stara registratura,
zawierająca akty od 1772 do 18385, uporząd-
kowane wedle materyi, zaopatrzona w dobre
indeksy generalne i specyalne. Akty od 1836
tworzą teraźniejszą registraturę, Registratura
prezydyalna obejmuje jednak akta od 1772.
W registraturze tej znajdują się wszystkie
broszury odnośne do Polski, ogłoszone w ja-
kimkolwiek języku. Jest to zbiór tak zupeł-
ny, jakiego nie posiada żadna biblioteka w mo-

narchii. Arch. e. k. prokuratoryi skarbu po-

siada fasye wszystkich probostw należących
do namiestnictwa lwow., a zatem dyec., lwow.,
przemys, i tarnowskiej obrz. łac. i greck, Przy
fasyach znajdują się często dokumenta erekcyj-
ne lub inne do beneficium albo jego dotacyi
odnośne w oryginale lub widimowanych od-

pisach. Jest to zatem najbogatsze źródło do
kościelnej topografii Galicyi. Tabula krajowa
i księga gruntowa miejska od r. 1772. Arch.
szlacheckie przy wydz. krajowym. Zawarte
tu matrykuły szlacheckie i księga herbów,
wiernie wykonanych. Arch, arcybisk. kapi-
tuły obrz. łac., dość obfite, sięga swemi dyplo-
mami do w. XIV a dokumentami i książkami

do w. XVI. W ogólności zawiera ono 100
ksiąg in fol. i przeszło 26 map katastralnych.
Katalog jest kompletny i dobrze założony.
Dyplomów pergaminowych jest około 290.
Zwyjątkiem kilku nie sięgają one po za r.
1429, gdyż w tym roku dopiero założył kapi-
tułę Wład. Jag. Arch, konsystoryalne w pa-

łacu arcybisk. łac., połączone z kancelaryą

konsystoryalną. Właściwe księgi biskupie

sięgają tylko do 1526 i zawierają testamenty,

obligacye, kontrakty it. d. Prowadzono je

do 1769 i aż dotąd obejmują one 41 folia. Od

1769 rozpoczyniją się nowe akty konsysto-
ryalne.  Repertoryum do nich jest dobre. Wi-
zytacya niektórych dekanatów z 1774 r. za-

warta jest w 1 tomie in fol. Generalna wizy-

tacya arcybisk, Sierakowskiego zawiera dużo 
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materyału do kościelnej topografii. Do tego

samego celu służą „,Documenta ecclesiarum'*

z dobremi alfabetycznemi indeksami. Obok

tego przechowuje arcybiskup 55 dyplomów

oryginal. pergamin. a 53 kopiowanych, odno-

szących się specyalnie do dóbr areybiskupich.

Arch. orm. arcybisk., opisane bardzo dobrze

i dokładnie przez ks, Barącza w „Dzien, liter.*

zr. 1858. Liczne dokumenta tego archiwum

umieszezono w Dod. tygod. do Graz. lwow. od

1850 do 1860 r. Arch. dominikańskie, zawie-

rające sto kilkanaście dokumentów pergamino-

wych, ważnych do dziejów koś, i klasz. domi-

nikanów. Arch. klasz, 00. karmelitów, bo-

gatsze od poprzedniego. Arch. gr.-katol. ar-

cybisk. u $. Jura obejmuje 100 dokumentów

z dokładnym indeksem. Najdawniejszy do-
kum. z r. 1539; pierwszy ruski przywilej wy-
dany r. 1605 przez Zyg. III. W arch. tem są

dyaryusze bisk, chełmskiego Maks. Ryłły od

1742 do 1793 w 27 tom. in fol. i chełmskiego

bisk. Porfirego Ważyńskiego, przyjaciela Ko-
Ściuszki, od 1780 do 1804 w 3 tom. in fol.
(otym dyarynszu podaje wiadomość ks. Pe-
truszewicz w Przegl. archeol., Lwów, 1882,
zesz, II i 1883 zesz, ITIL). Z dawniejszych wi-

zytacyj generalnych są tylko urywki, a od

1760 r. w pewnym związku. Bibliot. kapituły

doborowa. Arch. a raczej Bibl. 00. bazylianów

u ś. Onufrego, z uwagi godnemi 25 rękop. sta-

rosłowiańskimi. O wszystkich powyższych

archiwach podaje obszerniejszą wiadomość i

wylicza ciekawsze dokumenta w nich zawarte

dr. B. Dudik w dziele „Archive im Kónigreiche

Galizien* Wien, 1867. Oprócz tego jest we

L. bardzo cenne archiwum stauropigialne, do-

tąd nieuporządkowane i arch. map katastra|-

nych krajowych, urządzone dla użytku stałego

katastru w r. 1824, W r. 1867 połączone

z niem dawniejsze krakowskie archiwum.

Czasopisma, W r. 1884 wychodzi 59

polskich: Bartnik, Bibl. domowa, Bibl. hist.,

Bibl. pow. i opowiadań, Bibl. stenograficzna,

Bibl. uniwersalna, Bibl. Wieńca iPszczółki,

Chata, Ozasop. techniczne, Czasop. Tow. apte-

kars., Domino różowe, Dzien. dla wszystkich,

Dzien. polski, Dzien. rozporządzeń m. Lwowa,
Dzien. ustaw dla Gralicyi, Graz. dla wszystkich,
Gaz. lwowska, Graz. narodowa, Głos wolny,
Grmina z Gaz. rolniczą, Gospodarz i rękodziel-
nik, Iskierka, Kosmos, Kropelka, Kuryer Ilwow-
ski, Łączność, Łowiee, Miesięcznik tow. ochro-
ny zwierząt, Niedziela, Nowiny, Nowiny han-

dlowo-przemysłowe, Obrona, Ognisko domowe,

Ojczyzna, Pasterz dobry, Praca, Przegląd ar-

cheol., Przegląd sądowy i administracyjny,

Przemysłowiec, Przewodnik gimnast., Przew.

naukowy i liter., Pszezółka, Rolnik, Samorząd,

Spójnia, Strażnica, Świat powieściowy, Syl-

wan, Szezutek, Bzkoła, Sztmdar, Tyg. liter.,
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Tyg. niedzielny, Urzędnik i prawnik, Wiado-
mości katolickie, Wieniec, Wydawnietwo lu-
dowe, Zgoda i Związek; ruskich zaś 10: Bat-
kiwszczyzna, Diło, Hospodar i Promyszłennyk,
Nowyj Prołom, Nowe Zerkało, Nauka, Ruski
Syon, Słowo, Szkolna czasopyś i Zoria. Żydzi
wydają: „„Hamaskir dodat. do „Ojczyzny,*
organu stow. ,„Przymierze Braci;** „,Machzike
Hadas,* organ konserwatywnego stow. t. n.;
„Jiidische Zeitung i „Zeitung w żargonie ży-
dowsko-galicyjskim i „[sraelit* w języku nie-
mieckim. 4

Stosunki sanitarne. O zdrowotnych sto-
sunkach i o śmiertelności w dawnych wiekach
skąpe mamy wiadomości, Wiemy tylko, że
często nawiedzała miasto zaraza morowai licz-
ne porywała ofiary. Pociągało to za sobą 080-
bne, nadzwyczajne wydatki i ostrożności. Usta-
nawiano osobnych stróżów, cernowano domy i
zaopatrywano mieszkańców na koszta miejskie.
O chirurgach znajdujemy wzmiankę już pod
koniec XIV w. Za leczenie ubogich i operacye
na nich wykonywane pobierali oni honoraryum
z kasy miejskiej, W r. 1467 ustanowiono
pierwszego doktora medycyny, jako fizyka
miejskiego. Chirurgowie byli z czasem tak li-
czni, że utworzyli osobny cech ze statutami.
Pamięć i staranie o chorych objawiały się u
mieszkańców grodu od najdawniejszych czasów.
Już w r. 1377 założyli Niemcy szpital w mie-
ście p. t. ś. Elźbiety, któremu później dodano
kaplieę pod wez. Ducha ś., a papież Marcin V
potwierdził na prośbę rady miejskiej tę funda-
cyą w r. 1418 (Ak. gr. IV, 94). Na szpital
ten czynili następnie zapisy tak mieszczanie,
jako też duchowni i szlachta. Szpital ten spło-
nął w r. 1565, poczem go odbudowano a 1607
darował Zygmunt III na szpital wioskę Skni-
łówek. Pod koniec w. XV istniał już i drugi
szpital ś. Stanisława. Na początku w. XVII
założono szpitał ś. Łazarza na górze Kaleczej
a w r. 1619 przeniesiono go tam, gdzie jest
dotąd, (Czyt. Rasp ,,Beschreibung der Stiftun-
gen des Biirgerspitals St. Lazar, Wien, 1870).
Pierwszym aptekarzem był we L. Wassil Ru-
thenus w r. 1445. W r. 1564 znajdowało się
2 aptekarzy. W r. 1611 wydano aptekarzom
przywilej. W r. 1624 ukarano śmiercią apte-
karza za sprzedanie trucizny pewnej kobiecie,
która męża otruła. W r. 1704 zniszczyli Szwe-
dzi wszystkie prawie apteki. Wówczas dla
zachęcenia ku temu zawodowi nadawano apte-
karzom niektóre przywileje, nie pytając nawet
o potrzebne uzdolnienie. Za Augusta III wi-
dzimy już kilka aptek we L. Niektórzy apte-
karze przyrządzali i sprzedawali napoje, prze-
ciw ezemu rada miejska wystąpiła. Obecnie
stosunki sanitarne nie są bynajmniej korzyst-
ne. Wykazy statystyczne dowodzą, że we L.
panuje wielką śmiertelność, Doktorów medy-  
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cyny jest 98, chirurgów 27, akuszerek 225,
aptek 12 (najdawniejsza pod Jeleniem, założo-
na 1574 r. przez Ziętkiewicza. . W posiadania
tej rodziny zostawała 264 lat). Między szpi-
talami zajmuje pierwsze miejsce krajowy szpi-
tal powszechny, założony 1788 przez Józefa LI,
połączony z zakładem położnic, który jest za-
razem praktyczną szkołą dla kształcenia aku-
szerek, Mieści się on w gmachu po pijarach.
Zakład dla obłąkanych przeniesiono stąd w r.

1875 do Kulparkowa (ob.). Są prócz tego:
szpital wojskowy; szpital sióstr miłosierdzia
założony 1741 r. przez Fran. Zawadzkiego;
szpital izraelicki założony pod koniec XVIII
w. przez gminę izraelicką, i szpital dzieci zało-
żony 1885 r. pod nazwą Ś. Zofii. Omentarze są
dwa i okopisko. Omentarz łyczakowski istniał
już w r. 1567, W latach 1881, 1855 i 1861
rozszerzono go, uregulowano i ozdobiono. Spo-
czywają tu zwłoki wielu zasłużonych mężów,
jak np. b. namiestnikn Zaleskiego (Wacława
z Oleska; ob. rycinę pomnika w Tyg. Lwow.
z r. 1868), Szajnochy, Wal. Łozińskiego (ryc.
pomnika w Tyg. Lwow. 1865), Groszczyńskie-
go, Młockiego, Bielowskiego, Grottgera, Karo-
la Balińskiego, Henr. Schmitta i w. in. Omen-
tarz stryjski założono 1800 r. Dawniej był '
jeszcze cmentarz na Żółkiewskiem, t. zw. Pa-
parówka, i cmentarz gródecki. Obydwa są już
zamknięte. „Cmentarz Łyczak.* czyt. artykuł
Bełzy (z rycinami) w Strzesze, 1873, str. 860.
Zarząd miasta pod względem polity-

cznym spoczywał za polskich czasów w ręku
12 dożywotnich rajców, zwanych zrazu z niem,
„Szuleami*, a potem z łac. „„konsulami*, pod
przewodnictwem burmistrza (proconsul). Rajcy
wraz z burmistrzem zwali się „officium consu-
lare', a jeśli sądzili sprawy cywilne, stano-
wili sąd radziecki „judicium offieii consularis*,
W r. 1577 zaprowadził Stefan Batory urząd
40 mężów (collegium 40 virorum, złożone z 20
kupców wybieranych przez rzemieślników i
20 rzemieślników wybieranych przez kupców)
a to z powodu niesnasek między radą a mie-
szczanami, zwłaszcza uboższymi, których rada
uciskała, egzekwując różne kontrybucye i roz-
kładając podatki nie zawsze sprawiedliwie,
Owo kolegium wglądało w rachunki i kdsę
miejską, a bez jego zezwolenia nie można było
nowego rozpisać podatku w mieście, Do bez-
pośredniego zawiadywania dochodami miasta
był wydział osobny, t, zw. „lonheria*, Prócz
tego był pisarz radziecki (notarius officii con-
sularis), pisarz sądowy (not. judicii civilis) i
pisarz ekonomiczny (not. lonheriae). Sądownie-
two sprawował od 1356 r. sąd ławniczy (eolle-
gium scabinorum), złożony z 12 sędziów doży-
wotnich (ławników) z wójtem na czele, Wy-=
działem sądu ławniczego była komisya zwana
„officium dominorum juris fidelium*, naznaczo=
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na do sprawdzania testamentów, działu mająt-
ku, rozgraniczania i t. d. Ormianie mieli sąd
osobny złożony z 12 „starszych narodu ormiań-
skiego”, a wyrokujący co czwartek, pod pre-
zydencyą wójta miasta, wedle praw ormiań-
skich. Żydów sądził wojew. ruski przez swego
podwojedziego lub innego urzędnika, który,
z przybraną starszyzną narodu żydowskiego,
rozstrzygał sprawy według prawa polskiego.
Przedmieszczan sądzili ich właśni wójtowie a
apelacya szła do wicestarosty lub burgrabiego
zamku, Jakkolwiek według praw istniejących
wolno było od sądów ławniczych apelować do
najwyższego trybunału magdeburs. na zamku
krakowskim, to jednak we L. był zwyczaj, że
apęlowano do króla. Sądownietwo lwow. sły-
nęło ze sprawiedliwości, skoro do lwow. sądu

miejskiego apelowano ze wszystkich miast i
miasteczek Rusi, Dnia 1 listop. 1787 r. rozpo-
czął swą czynność magistrat nowo przez rząd
austryacki zorganizowany w 3 senatach: poli-
tycznym, cywilno-sądowym i kryminalno-są-
„dowym, O wydziale mieszczańskim czyli owych
40 mężach (niewybieranych już od r. 1772) nie
było ani mowy, a mieszczaństwo było na wła-
sne swe sprawy całkiem obojętne. W r. 1790
dopiero zaprowadzono wydział mieszczański
złożony z 60 członków, wybieranych przez
wszystkich zaprzysiężonych mieszczan i z po-
śród nich, Wydziału tego pytano tylko wtedy
o zdanie, jeśli chodziło o nałożenie trwałych
obowiązków. Bądź co bądź, obudzono przez to
poczucie dobra gminy. Sądownictwo krymina|-
ne odpadło od magistratu r. 1820, a sądownic-
two cywilne r. 1855. Zakres działania wy-
działu rozszerzono w r. 1837 przez powierzenie
mu sprawdzania rachunków miejskich, badania
kontraktów i t. p., w r. 1845 przez wykony-
wanie prawa patronatu co do parafij duchow-
nych a nareszcie w r. 1848 przez ówczesne
prądy polityczne. Po r. 1848 utworzono re-
prezentacyą gminy pod ograniczoną opieką
rządu (czyt. „Wydział król. stoł, miasta L. i
pogląd na jego działanie od 1849 do 1861") a
ustawą z 14 paźdz, 1870 otrzymał L. statut
miejski, na mocy którego gminę m. L. repre-
zentuje we wszystkich jej sprawach rada
miejska złożona ze 100 członków, wybranych
na 3 lata. Na czele rady, magistratu i innych
urzędów miejskich stoi prezydent miasta. Ma-

gistrat pod kierownictwem prezydenta zarzą”

dza bezpośrednio sprawami gminy, a w każdej

dzielnicy istnieją komisyaraty, jako organa

pomocnicze, Majątek żelazny funduszu gmi-

ny z dnia 31 grudnia 1882 wynosił w sta-
nie czynnym 9,791,617 złot, 5 et., w sta-
nie biernym 655,114 złot. 89 ct. Wydatki
preliminowane na r. 1883 wynosiły 1,010,608,

dochody 972,776 zł. w. austr. Gmina ogłasza
drukiem co rok budżety funduszu swego, ja- 
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ko też zakładów i fundacyj pod jej zarządem
zostających.
Władze i urzędy. Jako w stolicy Gali-

cyi mieszczą się we L. wszystkie najwyższe
władze i wiele urzędów krajowych. Oto ich
poczet: A. Autonomiczne: Sejm 1 Wydział kra-

jowy, Rada powiatowa i Wydział Rady pow. .

B. Rządowe: Namiestnictwo z Komisyą krajo-

wą dla spraw odkupu i uporządkowania cięża-
rów gruntowych, z Dyrekcyą funduszów inde-
mnizacyjnych i Komisyą krajową dla oznacza-
nia czystego dochodu z propinacyjnego prawa

wyszynku; Rada szkolna krajowa; Krajowa

rada zdrowia; Starostwo; Rada szkolna okrę-

gowa na powiaty lwowski i bobrecki; Rada
szkolna okręgowa miejska; Dyrekcya policyi;

Wyższy Sąd krajowy; Sąd krajowy; Izba no-

taryalna; Izba adwokacka; Senat dyscyplinar-
ny w obrębie sądu krajowego lwow.; Nadpro-
kuratorya państwa dla Galicyi wsch, i Buko-

winy; Prokuratorya państwa; Sąd wyższy

w sprawach dochodów skarbowych; Sąd powia-

towy w sprawach dochod. skarb.; Krajowa dy-

rekcya skarbu; Administracya podatkowa; Pro-

kuratorya skarbowa; Powiatowa dyrek. skarbu;

Główna kasa krajowa; Galic. dyrekcya lasów
i domen państwowych (przeniesiona z Bolecho-
wa w r. 1881); Urząd próbierczy, tudzież wy-
miany złota i srebra; Urząd miar i wag; Urząd
loteryjny; Komisya reklamacyjna podat. grun-
towego; Powiatowa komisya szacunkowa dla

pow. lwow.; Krajowa dyrekcya poczt i tele-

grafów; Urząd pocztowy w mieście, 8 filie i

urzędy poczt. na dworcu Karola Ludw, i Pod-

zamczu; Greneralna komenda dla Galicyi i Bu-

kowiny; Intendentura wojskowa; Komenda

żandarmeryi dla Galicyi. (. Władze wyżna-
niowe: 1. Konsystorz'metropol. obrz, łac. Arcy-
biskupstwo łac. na Rusi powstało około r. 1875
w Haliczu, a stamtąd przeniesiono je do L. w r.

1414. Pierwszym arcybisk. rezydującym we

L. był Jan z Rzeszowa h. Półkozic, Po nim

następowali: 2, Jan ze Sprowy Odrowąż od r.

1436; 3, Grzegórz z Sanoka od 1451; 4, Jan Dłu-

gosz, *r 1480 jako nominat; 5, Jan Wątróbka

Strzelecki h, Oksza; 6, Andrzej Róża Borysze-
wski h. Poraj, zwany Borysowiczem, 0d 1494;
7, Bernardyn Wilezek h. Poraj od 1503; 8,
Piotr Starzechowski h. Leliwa od 1541; 9, Fe-
liks Ligęza h. Półkozie od 1554; 10, Paweł ze
Szczekarzewie Tarło h. Topór (Starża) od 1561;
11, Stanisław Słomowski h, Abdank od 1565;
12, Jan Sienieński h. Dębno od 1575; 18, Jan

Dymitr Solikowski h. Bończa od 1588; 14, Jan

Zamojski h. Grzymała od 1603; 15, Jan An-

drzej z Próchnika Próchnieki h. Korczak od

1614; 16, Stanisław Grochowski h. Junosza od

1634; 17, Mikołaj Krosnowski h. Junosza od
1645; 18, Jan Tarnowski h. Kosy od 1654; 19,
Wojciech Koryciński h. Topór od 1669; 20,
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Konstanty Lipski h, Łada od 1677; 21, Konst.
Zieliński h. (iołek od 1699; 22, Mikołaj Po-
pławski h. Trzaska od 1711; 23, Jan Skarbek
h. Abdank od 1712; 24, Mik. Ign. Wyżycki
h. Gierałt (Ośmioróg) od 1736; 25, Mik. Dem-
bowski h. Jelita od 1757; 26, Wład, Aleks.
z Łubny Lubieński h. Pomian od 1757; 27, Wa-
cław Hieronim z Bogusławice Sierakowski h.
Ogończyk od 1759; 28, Ferd. Onufry z Kitek
Kieki h. Grozdawa od 1780; 29, Kajetan Kieki
h. Gozdawa od 1797; 30, Andrzej Alojzy hr.
Skarbek Ankwicz h. Abdank od 1815; 31, Fran.
Ksaw. Luschin, własnego herbu, od 1834; 32,
Franciszek z Pauli Pistek, własn. h., od 1835.
Po jego śmierci uzyskała kapituła rok łaski,
mimo że mianowano arcybisk, Wilhelma Wa-
cławiezka, prałata praskiego, który jednak
zrzekł się tej godności 1848 r.; 38, Łukasz Ba-
raniecki h. Sas od 1848; 34, Fran. Ksawery
Wierzchlejski h. Berszten II, mianowany 1858,
instalował się 1860, F 17 kwiet. 1884. Obec-
nie liczy archidyecezya lwow. 26 dekanatów,
jako to: lwowski miejski (9 parafij i 4 kape-
lanie); lwow. zamiejski (parafie: Biłka Szla-
checka, Czyszki, Jaryczów, Malechów, Prusy,
Sokolniki, Winniki i Zubrza); grodecki, szeze-
rzecki, bełski, lubaczowski, żółkiewski, brodz-
ki, buski, gliniański, złoczowski, brzeżański,
kąkolnieki, świrski, doliński, stryjski, buczac-
ki, stanisławowski, horodeński, kołomyjski,
tarnopolski, trembowelski, czortkowski, jazło-
wiecki, czerniowiecki, i suczawski, Arcybi-
skupi posiadają jako dotacyą dobra: 1) Klucz
obroszyński z folw.: Obroszyn, Bartatów, Staw-
czamy, Powitrze, Strona, Zarzyce, Rzęsna pols.
1 rus., Czarnuszowice, Gródek, Czaniów, Wie-
lopole i Ferdynandówka. 2) Kl. dunajowski
z folw.: Dunajów, Rekszyn, Potoczany, Pleni-
ków, Połuchów, Podusów, Wiśniowczyk, Cie-
mierzyńce, Nowosiółki, Biała, 3) Klucz kąkol-
nieki z miejscowościami: Kąkolniki i Słoboda,
Jabłonów, Zagórze, Bybło i Chochoniów, Dy-
tiatycze, Meducha i SBiemikowce, Międzyhorce
i Markowa. 4) Klucz kozłowski z Kozłowem i
Dmuchowicami, Pokropiwną, Krasną, Tauro-
wem, Płauczą Wielką i Małą, Cycorami i Ho-
rodyszczem ze Słobódką. Prócz tego liczy się
do dotacyi procent od kapitału indemnizacyj-
nego w kwocie 292,484 zł. Za czasów polskich
arcybisk. lwow. podlegał prymasowi i musiał
zjeżdzać na synody narodowe. Pod władzę je-
go metropolit, należały dyecezye: przemyska,
kamieniecka, chełmska, kijowska 1 bakońska
(na Multanach); dziś należy tylko przemyska,
i tarnowska dyec. Bibliografia: Bartoszewicz
„Arcyb. lwow. łac.* w Ene. powsz. Warszawa
1860, t. I; Brocki „Wiadom. o początk. i wzro-
*cie arcybisk, lwow./* Pszczoła Polska, Lwów,
1520, TIE; Caro „Ueber die Griindung des Erz-
bisth. Haliczć w dziele „„Gresch. Polens*, II,
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1863; Dzieduszycki „,/4ywot Wacława Siera-
kowskiego*, Lwów, 1872; Friese „La metropo-
litaine de Leopol,* Varsovie, 1758; Grams ,„Se-
ries episcop. ecel. cathol.* etc. Ratisbonae,
1878; Gromnieki „Lwow. arcybiskup. łaciń.*
w Ene. kościel. t. 12; Naramowski „Facies re- .
rum Sarmatiecarum*, Vilnae, 1726 (Katalog bi-
skupów z biograf.); Reifenkugel „Die Griin-
dung des róm. kath. Bisth, in den Territorien
Halicz und Wladimir, 1874, Wien: Rzepnicki
„Vitae praesulum Poloniae, Posnaniae 1861
—1878, 8 t. (o arcyb. lwow. t. I); Schneider
„Arcybiskup i metrop. obrządku łaciń. we L.*
w nc. do krajoznawstwa Galicyi, t. I; Skro-
biszewski „,Vitae archiep. halic. et leopoli.*
Leopoli, 1628; ,,Spis chronol. arcybisk. lwow.*
Lwowianin, 1841, str. 157; Stadnicki „O bi-
skupach rzym. katol. we L.* w dziele „Syno-
wie Gredymina* t. II, Lwów 1853 i „O począt-
kach arcybisk. i biskupstw katol. na Rusi ha-
lic. i wołyń.* Lwów, 1882; ,,Vergleich der
Lemb. Erzdioec. des lat. und griech. rit.'* Mne-
mosyne, Lemberg, 1834, Ne 82, 38, 86, 87;
Zacharyasiewicz „Początki katedr. kościoła we
L.* w Czasop. Ossol, Lwów, 1829; tenże:
„„Hist, metrop. kapit, lwow. w Przyj. chrześc.
prawdy”, 1838 i 1839; tenże: ,„Vitae episeop. |
praemisl. rit. lat.* Viennae, 16388; „Zycie bł.
Jakóba Ruchem ż Vładomy*, Lwów, 1798.
Rękopisy: Pirawski „Liber benefic. archid.
leop., 1615 conseriptus'; tenże: ,,Relatio statui
almae archid. leopol. z r. 16174 w Bibl. Ossol.;
bliższą wiadom. o nim podał Batowski wBibl.
Ossol. z r. 1844, t.11, str. 322 i t. 12 str. 382;
Siarczyński ,„Areybisk. lwow. łaciń.* w Bibl.
Ossol. N+ 1825. II. Konsystorz arcybiskupi
ormiań.-katol. (zas założenia biskupstwa obrz,
orm. we L. nie da się z pewnością oznaczyć.
Prawdopodobnie mieli Ormianie już z począt-
kiem XIV w. swego arcybisk, we L., z pewno-
ścią zaś za Kazimierza W. Lwowscey biskupi
ormiańscy byli naprzemian nestoryanie i kato-
licy. Dopiero w r. 1626 Mikołaj Torosowiez
po złożeniu wyznania wiary od papieża Urba-
na VIII mianowany został arcybisk. we L.
Nie mając własnego seminaryum wyjednał on
w Rzymie przysłanie do L. teatynów, poświę-
cających się już oddawna nawracaniu Ormian.
Około r. 1662 założyli oni we L. t. zw. „Col-
legium pontificium', które było głównem ogni-
skiem wiary dla tutejszych Ormian. Po Toro-
sowiczu byli arcybiskup.: 2, Hunanjan Wartan
od 1686; sprowadził on w r. 1691 do L. „gro-
no pobożnych niewiast Ormian, pod regułą $.
Bazylego, zbudował im klasztor i urządził we-
dług reguły 6. Benedykta. Jedyne te w L. orm.
obrz. zakonnice istnieją dotąd; 8, Jan Tobiasz
Augustynowicz od 1715; 4, Jakób stefan Au-

gustynowicz od 1751; 5, Jakób Waleryan Tu-
manowiez od 1783 (Ormianie przyjęli w tymże

34
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roku kalendarz gregoryański); za jego czasów

zniósł Józef II 1784 koleg. teatynów a Ormia-

nie posyłali odtąd swych alumnów do gene-

ralnego seminaryum utworzonego we L.; 6, Jam

Jakób Szymonowicz od 1799; 7, Kajetan War-
teresowicz od 1817; 8, Samuel Cyryli Stefano-

wiez (właściwie Ohanowicz) od 1882; 9, Grze-

górz Michał Szymonowicz od 1858; 10, Grrze-
górz Józef Romaszkan od 1876 i 11, Mikołaj

Isaak Isakowicz od 1881. Archidyec. ormiań-

ska ma obecnie 10 parafij: Lwów, Stanisła-

wów, Tyśmienica, Łysiec, Sniatyn, Kuty,Ho-

rodenka, Brzeżany, Czerniowce i kapelanią

w Suczawie. Parafie te tworzą 3 dekanaty:

lwowski, stanisławowski i kutski. Cały kler

liczy prócz arcybisk. 20 głów (z tych 8 we L.).

Uderzającem zjawiskiem jest stopniowe zmniej-

szanie się dusz tego obrządku. Zjawisko to

wywołało przed kilkunastu laty między nie-

którymi świeckimi i duchownymi Ormianami

piśmienną polemikę o całkowite stopienie się

z obrz. łaciń. (czyt. „Głos do ziomków obrz.

orm,-katol.'* Lwów, 1861 i objaśnienie tej bro-

szury w „Czasie 1861, Ne 110) i myśl ta tkwi

niezaprzeczenie w wielu umysłach. Dotacya

arcybisk. wynosi 6000 zł. r. Czyt. M, hr. D.
„„Lwow. arcyb. orm. we L.* w Ene. Kościel., t.
12, str. 509; Schneider, Encykl. t. I; „Pierw-
sza w orm. naciey lwow. coadjutura* i t. d.

przez Augustynowicza, rkp. w Bibl. Ossol. Ne

1739. III. Konsystorz metrop. gr.-katol. Ruś

Czerwoną nawrócili kapłani i zakonnicy grec-

cy do wiary chrześc. a biskupów na Rusi wy-

święcali początkowo sami patryarchowie kon-

stantynopolitańscy. Biskupstwo w Haliezu by-

ło z kolei 13-m biskup. na Rusi, Biskupi ha-

liccy byli sufraganami metropolii kijowskiej;

lecz gdy Tatarzy Kijów zniszczyli a polity-
czne znaczenie Halicza się wzmogło, niektórzy
z tych bisk, przywłaszczali sobie tytuł i prawa
metropolitów. 'Tak metropolitami byli około r.
1208 Galakteon, ok. 1239 Artym, ok. 1248
Cyryll, ok. 1244 Piotr, ok. 1290 Józef z Kryw-

szan, ok. 1301 do 1305 Grzegórz, za którego

czasów metropolia halicka miała kapitułę w
Kryłosiu koło Halicza. Po Grzegorzu mianował
ks. Jerzy Lwowicz metropolitą Piotra, a patry-
archa Atanazy wyświęcił go na metropolitę ca-
łej Rusi. Piotr nie osiadł jednak w Kijowie lecz
w Moskwie. Następca jego Teohnost (1328) nie
chciał opuścić Moskwy, na co się nie godzili

książęta ruscy, chcący mieć u siebie oddzielną

hierarchią. Kazim. W. urządził na nowo metro-

polią halicką w połowie XTV w., a z przedsta-

wienia jego wyświęcił Filot, patryarcha kon-

stantynop., Antoniego 1371 na metropolitę ha-
liekiego. Następca Antoniego Szymon (1388—
1396) był tylko biskupem, gdyż władzę me-
tropolitalną zagarnął Cypryan, metrop. kijow-
ski a później i moskiewski. Jan, wspominany 
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na początku XV w., zamyka szereg bisk. ha-

lickich, których odtąd nie było do 1539 r. Ha-

liezem zarządzał metropolita kijowski, tytułu-

jący się też halickim, przez swoich namiestni-

ków (wikaryuszów), którymi często bywali

iświeccy. Arcybisk. lwow. łac, Wilezek wy-

jednał u Zygmunta I dekret (1509), przyznają-

cy prawo mianowania tych namiestników ar-

cybisk, lwowskim łac. i mianował Jakima (Jo-

achima) Grdaszyckiego, który, otrzymawszy za-

twierdzenie królewskie r. 1522, został archi-

mandrytą lwow. Grdaszycki jednak, jako sta-

nowczy przeciwnik unii, napominany 0 to przez

króla, uciekł się pod opiekę Józefa II, metrop.
kijow., który go mianował swym wikaryu-

szem w metrop. halickiej r. 1526. Lecz w ska-

tek zażaleń arcybisk. Wilczka król zasuspen-

dował Gdaszyckiego, na prośbę szlachty i du-

chowieństwa ruskiego wyznaczył namiestni-

kiem kupca lwow. Makarego Rafałowieza Tu-

czapskiego r. 15385, a przywilejem z r. 1539

ogłosił go władyką. Tak powstało ruskie bi-

skupstwo lwow. Tucząpski założył swoją rezy-

dencyą w monasterze Ś. Jura i ustanowił kapi-

tułę. Metropolita kijowski konsekrował go do-

piero 1548. Po Tuczapskim następowali: 2) Ba-

łaban h. Korczak pod imieniem Arseniego od

1549; 3) Hryćko Bałaban pod im. Gedeona od

1568 i 4) przeciwnik jego Jan Łopatka Osta-
łowski (Fr 1576). Gredeon- sprzeciwiał się zor-
ganizowaniu bractwa stauropigialnego, skąd
spory między nim a ludem. Do unii nie przy-

stąpił Gedeon, dla tego mianował się admini-

stratorem władyctwa ze strony unii Hipacy

Pociej. Na następcę przysposobił sobie Gedeon

synowca swego Jonasza. Gdy ten po Śmierci

Gedeona (1607) przybrał imię Tzajasza, musiał

gwałtem zajeżdżać rezydencyą biskupa; brac-

two stauropigialne i duchowieństwo bowiem

nie chciało go uznać, a obrało natomiast Eusta-

chego Tyssarowskiego, którego i król na polece-

nie arcybis. Załuskiego zatwierdził. Tysarow-

ski tedy wstąpił na stolicę pod imieniem 5) Je-

remiasza w r. 1607. R. 1608 wzywa go Hipa-

cy Pociej, metropolita kijowski uniacki, przed

swój sąd dla usprawiedliwienia, dla czego bez

jego zezwolenia objął stolicę. Wezwanie nie

skutkowało. Pociej mianuje tedy od siebie

bisk. halickim Józefa Rutskiego, jako swego

sufragana. Ale ani ten biskup, ani późniejsi

przez metropolitów uniackich mianowani, rzą-

dów faktycznie nie sprawowali. Tymczasem

patryarcha carogrodzki, po śmierci Joba Borec-

kiego, metrop. kijow. nieunickiego, mianował

Jeremiasza egzarchą Rusi. R. 1629 odbył się

we L. zjazd duchowieństwa ruskiego unickiego

i nieunickiego celem zjednoczenia się, ale bez

skutku. Po Śmierci Jeremiasza 1641 r. wy-

brało bractwo stauropigialne i szlachta ruska

na biskupa Andrzeja Zeliborskiego h. Sas, któ-
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ry przyjał imię 6) Arseniego. Po jego śmierci
1662 r. nastąpił brat jego Adam pod imien, 7)
Atanazego, a po nim w r. 1668 wybrała jedna
część szlachty i duchowieństwa Eustachego
Swistelniekiego, który otrzymał zatwierdzenie
królewskie i pod imien. 8) Jeremiasza sakrę od
nieunie. metrop. kijowskiego, podczas gdy dru-
ga część szlachty i duchowieństwa wybrała
Jana Szumlańskiego, który przyjął imię 9) Jó-
zefa, a udawszy się pod opiekę arcybisk. Tar-
nowskiego, otrzymał także zatwierdzenie króla
w r. 1668. Szumlański „Siłą opanował swoją
stolicę ale aż do śmierci Swistelnickiego (1676)
odbywały się w dyecezyi ciągłe zajazdy i na-
pady przeciwników. Do unii przystąpił ten
biskup 1681 r. a uroczystą przysięgę na unią
wykonał r. 1700 w Warszawie. Patryarcha
carogrodzki mianował od siebie w r. 1681 Pan-
kracego metropolitą halickim ete., ale Szumlań-
ski nie dopuścił go do zajęcia stolicy. W rok
po śmierci Szumlańskiego (1708) został bisku-
pem 10) Barlaam Szeptycki (1709—1715).
Stolicę zastał on już niemal całą oczyszczoną
z szyzmy, gdyż bractwo stauropigialne, osta-
tnia jej podpora, jeszcze 1708 przystąpiło do
unii. Po nim nastąpił 11) Atanazy Szeptycki
(1715—1746; od 1733 metrop, kijowski), pa-
sterz wielkiej gorliwości; 12) Leon Ludwik
Szeptycki (1749—1779); 18) Piotr Bielański
(1780—1796); 14) Mikołaj Skorodyński (1798
—1805), ostatni biskup, który z zatwierdzenia
metrop. kijow. stolicę arcybiskupią objął. Po
jego śmierci zarządzał dyecezyą tymczasowo
biskup przemyski Antoni Angełłowicz, jedyny
podówczas biskup unicki na Rusi galicyjskiej.
Rząd austryacki, nie chcąc aby biskupi krajowi
ulegali metropolicie zagranicznemu, ustanowił
metropolią gr.-katol. Szereg arcybisk. metro-
politów rozpoczyna 1808 r. 1) Antoni Angełło-
wicz. (do 1814); 2) Michał Lewicki do 1858;
3) Grzegórz bar. Jachimowicz (1860—1863);
4) Spirydyon Litwinowicz (1863—1869); 5)
Józef Sembratowicz od r. 1870; złożył on swą
godność w r. 1882 i przeniósł się do Rzymu a
po nim mianowano administratorem bisk, Syl-
westra Sembratowicza. Obecnie liczy archi-
dyec. 49 dekanatów, jako to: lwowski miejski
(parafie: ś. Jura; cerkwi wołoskiej, ś, Parasce-
wii, ść. Piotra i Pawła, Hołosko Wielkie, Le-
sienice, Skniłów, Winniki, Zboiska, Zmiesienie);
lwow. zamiejski (parafie: Czarnuszowice, Czy-
żyków, Dmytrowice, Gaje, Grzęda, Grzybowi-
ce Wielkie, Hermanów, Jaryczów, Jaśniska,
Malechów, Mikłaszów, Pikołowice, Podbereżce,
Fodborce, Rokitno, Rudno, Śroki, Zapytów,
Zarudce, Żaszków i Zuchorzyce); bobrecki, bo-
orodczański, bolechowski, brodzki, brzeżański,
ukowiński, buczacki, buski, chodorowski, cho-

łoniewski, czortkowski, grodecki, halieki, ho-
rodeński, husiatyński, kałuski, kołomyjski,  
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kossowski, kudrynieeki, nadwórniański, nara-
jowski, oleski, perehiński, pistyński, podhajec-
ki, rohatyński, rozdólski, skalski, skałacki,
skolski, śniatyński, stanisławowski, stryjski,
szczerzecki, tarnopolski, tłumacki, trembowel-
ski, tyśmienicki, uniowski, uścieński, zalesz-
czycki, załoziecki, zbaraski, zborowski, zło-
czowski, żukowski i żurawieński. Dotacyą ar-
cybiskupa stanowią dobra: Perehińsko, Halicz,
Załukiew, Kryłoś, Uniów z Kimirzem i dawna
jurydyka lwowska, t. zw. Bałabańszczyna,
przynoszące czystego dochodu przeszło 12,000
zł. Bibliografia: Chodykiewicz „Dissert, hist.
eriticae de utroque archiep. Kijovieasi et Hali-
censi nec non de episcop. leopol. rit. gr. unitić,
Leopoli 1770; Harasiewicz „„Annales ecclesiae
ruth.*, Leopoli 1862; tenże: „,Historica notitia
de hierarchią ruthena in Galicia* (relacya na
70 ark. napisana dla Stolicy Apostol.); Hoło-
wackij „Lwow. ruskaja eparchia pered 100
lity** w Zori hałyckoj, jako album za r. 1860;
Malinowski „Die Kirchen- und Staatssatzungen
beziiglich der griech.-kathol. Ritus der Ruthe-
nen in Galizien*, 1864; N. „Lwow. arcybisk,
ruskie” w Enc. Kościel, t. 12, str. 518; Petru-
szewicz „Josyf Szumlanskij, perwyj lwowskij
uniatskij episkop*, Hałyczanyn, knyha I, wy-
pusk I, Liwow, 1862; ,,Akta otnosiaszezijasia do
zatwerżenia kapituły episkopskoho sobora wo
Lwowi*, tamże; Petruszewicz „O naczatkach
perwaho epyskopstwa w hałycko-ruskom knią-
żestwi', Hałyckij istor. Sbornyk, t. I i II i
Zoria hałyckaja z r. 1853; Schneider „Arcyb.
lwow. rus.', w Encykl. t. I; „,Wiadomość o me-
tropolii lwow. i halickiej gr.-katol.*, Przyjaciel
prawdy chrześc. 1888, zesz. I, str. 100; zesz.
II, str. 105; „Hramota Zygmunta I potwerdza-
jucza oprediłenia episkopow* i t. d., Literatur.
Sbornyk, 1870, str. 96; „Atanazy Szeptycki*,
życiorys z ryciną, Lwowianin, 1837, str. 45;
„KŚ. Szumlański, biskup lwow. tamże, 1841,
str. 268: „Testament Szumlańskiego*, Nauko-
wyj Sbornyk, 1868, str. 87; ,„Hramota Żelibor-
skoho dla św. Piatnyckoho bratstwa', Literat.
Sbornyk, 1870, str. 93; „,Hramota Bałabana
dla Swiato-Fedorowskoho bratstwa wo Lwowi
1589", tamże, str, 89; dużo materyału podaje
kś, Petruszewiez w Swodnoj hałycko-ruskoj
litopysi od r. 1600 do 1700 w Literat. Sbor-
nyku, Lwów, 1874, IV. Seniorat gmin ewan-
gelickich wyznania augsburskiego i helweckie-
go dla środkowego okręgu galicyjskiego ko-
Ścielnego. Do tego senioratu należy 9 gmin
wyzn. augsburs.: Bandrów, Brigidau, Dornfeld,
Grelsendorf, Hartfeld, Jarosław, Józefów, Liwów
i Reichau, Parafia ewangelicko-augsburska we
Lwowie, założona 1775 roku, ma dusz 3800;
w samym Lwowie 1420. Dyakonat w Unio-
wie, filiały: Schoenthal, Weinbergen, Unter-
bergen, Theodorshof, Bronisławówka, Kazi-
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mierówka. VW. Grecko-oryentalna kapelania,

VI Rabinat.
Stowarzyszenia zajmują ważne miejsce

w obrazie lwowskiego życia i rozwoju społe-

cznego. W r. 1884 było ich w ogóle 196. Dla
lepszego przeglądu dzielimy je podług ich celu
na 10 kategoryj. I kateg. obejmuje te, których
celem jest kultura umysłowa, więc krzewienie
oświaty, specyalnych gałęzi nauk, tudzież sztuk
pięknych. Należą tutaj: Tow. pedagogiczne,
politechniczne, prawnicze, lekarzy galicyj.,
sztuk pięknych, muzyczne, „Harmonia* dla

muzyki instrument., polskie Tow. przyrodni-

ków im. Kopernika, Tow. archeologiczne, Koło
literackie, Tow. oświaty ludowej dla L. i oko-
licy, ,,Lutnia* chór męzki, Bibl. słuchaczy pra-
wa, Tow. nauczycieli szkół wyższych; ruskie:

Tow. im, Szewczenka, Proświta, Dom Narodny,

Hałycko-ruska Matycia (czyt. Hołowackij

„Oczerk i istoryczeskii osnowania hał.-rus.
Matyci,* Lwów, 1850), Tow. pedagogiczne i
"Tow. im. Michała Kaczkowskiego; II kat. obej-
muje stow. mające na celu podniesienie gospo-
darstwa krajowego: Tow. gospodar. galicyj.,
Tow. ogrodniczo-sadownicze, Tow. ku podnie-
sieniu chowu koni i wyścigów, Galicyj. Tow.
pszczelniczo-ogrodnicze. III kat. obejmuje czy-
telnie, stow. oświaty robotników i kasyna:
Gwiazda, stow. robotn. (czyt. Koleżak „Stow.
Gwiazda, Lwów, 1888); Skała, kat. stow. cze-
ladzi rzemieślniczej (ob. Przyj. domowy, 1860,
str. 396 z ryciną zakładu); Jad Charuzim (ręka

pracy); Stow. młodzieży handlowej od r. 1678;
Czytelnia akademicka, Kasyno miejskie, Kas.

narodowe, Czeska beseda, Frohsinn (niemców),
Geselligkeit (żydów zniemczonych) i ruskie:
Besida, Akademiczeskij krużok. IV kat. obej-
muje 34 stowarzyszeń wzajemnej pomocy. V
kat. obejmuje pod różnemi nazwami hebrajskie-
mi 68 izraelickich stowarzyszeń wzajemnej po-
mocy dobroczynnychi religijnych. Natura ich
jest całkiem odrębną, a z celami dobroczynne-
mi i wzajemnej pomocy wiążą się bardzo ściśle
i wybitnie cele wyznaniowe. VI kat. obejmu-
je 15 towarzystw dobroczynności. VII kat,
dwa Stow. polityczne: Rada ruska i Szomer
Israel (stróż Izraela), tow. żydowskie z tenden-
cyą postępową, VIII kat. obejmuje Stow. nie-

należące do żadnej z powyższych kategoryj.

Jest ich 24. Z pośród nich wymieniamy: Tow.
strzeleckie (ob. o tem Tow. w ustępie p. n.

„„Warownie miasta'*). Stowarzyszenie stauropi-
gialne. Odr. 1458 istniało przy cerkwi woło-

skiej starsze bractwo cerkiewne, zmieszczan

lwow. złożone. Miało ono prócz opieki nad cer-
kwią miejską także opiekę nad monasterem ba-

zylianów u św. Onufrego, a zostawało pod o0-

pieką książąt z Ostroga i hospodarów multań-
skich i wołoskich od 1585. W r. 1586 rozpo-

czyną się nowa epoka w dziejach bractwa. 
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Przybył wówczas do L. Joachim patryarcha
Antyochii i przepisał bractwu nowe reguły; na-
dając mu nazwę „Stauropigion,* wyłączył je
z pod władzy biskupa, i uczynił zależnem jedy-
nie od patryarchy carogrodzkiego. Przy bra-
ctwie założono szkołę i drukarnię. Cel upo-

rządkowania był ten, ażeby utworzyć moralne

społeczeństwo, któreby, niezawisłem będąc od

biskupów, zjednoczonemi siłami unii opierać się
mogło. Odtąd przystępują do bractwa obywa-
tele ziemscy bardzo licznie (np. Wiśniowieccy,
Ostrogscy itp.), a bractwo miało wpływ nawy-
bór biskupów 1 wysyłało swych deputatów na
synod, a od królów polskich otrzymało liczne
przywileje. W r. 1708 przystąpiło do unii z wa-
runkiem, że tylko Stolicy Apostol. podlegać bę-
dzie, W stanie takim zostało do 1784 r., gdy
Józ. II zatwierdził je jako gr. kat. Instytut
Stauropigiański. Członkowie instytutu mają

jus praesentandi gr. kat. stauropig. cerkwi. (e-

lem instytutu jest utrzymanie konwiktu gr.

kat. ubogich uczniów we własnej szkole rytual-

nej. Majątek$ realności pod Nr. 11, 18, 15 ul.
blacharska, 3, 5 ul. ruska, 9 Podwale, 4 ul. Za-
cerkiewna; drukarnia, litografia, maszyny,
czcionki, narzędzia, książki cerkiewnei szkol-
ne ruskie w ogólnej wartości 200,000 zł. w. a.
Czyt. Zubrzycki „O cerkwi stauropigialnej gr.
kat. itd.* Rozmait. 1831 Nr.5i6; Hołowa-
eki „„Naczało i dijstwowanie stauropig, brats. wo
L.* Zoria hałycka, jako album 1860; tenże „Pe-
rjadok szkolnyj hrecko-ruskoj szkoły wo L.

1468* Tw. 1863; tenże, „Poriadok itd. 1586
hoda', Hałyczanyn, 1863 knyha I, wyp. L.

69; Instytut Stawropih. od 1666 do 1772,

Słowo, Liwów, 1863 Nr. 34 do51, ,,Liwow. Sta-
wropig. brat. i kniaź Ostrowskij.* Liw. 1866;
„Stauropigia* dod. do Gaz. Iw. 1868 Nr. 26;
„„Rozpys staryjszyn inst, staurop. od 1773 do
1873%, Wremennyk staurop. 1874 str. 182;

Szaranewycz „„Stawrop. cerkow wo L.* Geogr.

istorycz, Stat. Liw., 1875 st. 9; tenże „Perszii
człeny Staw. bra. i dijatelnost ich od 1586 do
1609* tamże, st. 14; tenże „„Ważnijszi z daw-

nych testament. lehacyi stawro. brat. tamże,

str. 21; Petruszewicz „Akty ko ist. Staw.
brat*, Wremennyk stawrop. 1880 str. 157;
Swodn. litopys str. 8, 16, 27, 54, 60, 73, 107,
141, 168, 588 i 619; „Oryginalne listy do bra-
etwa Stawrop. z Rzymu i Warszawy pisane od
1727 do 1730*, Rkp. w Bib. Ossoliń. Nr. 2098;
„Plantatio porządku ielekciey prawosławne-
go brat. Staur. 1686 uchwalona.* Rkp. tamże

Nr. 2125 (jest tu podany pogląd na powstanie

bractwa, dalej elekcye roczne, spis wydatków

itp. aż do r. 1725, wszystko pisane po polsku

przeważnie). Należą tu także: Sokół, tow.

gimnast. (zaczęło w r. 18838 budować osobny
gmach przy ul. Zimorowicza); Stow. łyżwiarzy;
Stow. pracy kobiet; Tow. ochrony zwierząt;
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Tow. łowieckie; Tow. myśliwych im. św. Hu-
berta; Tow. hydropatów; Tow. kółek .rolni-
czych; Tow. spożywcze; lwow. oddział Tow. ta-
trzańskiego; Agudas Achim (Przymierze braci)
mające na celu uobywatelenie żydów, należą
doń także chrześcijanie itp. IX kat. obejmuje
9 tow. zaliczkowych a X kat, 9 stow. zarobko-
wych. Prawie wszystkie powyższe Stow. 0-
głaszają drukiem sprawozdania ze swoich czyn-
ności.

Zakłady dla podniesienia kredytu,
rolmictwa, handlu i przemysłu są dość li-
czne. Pierwsze miejsce zajmują: Galic. kasa

„ oszczędności otwarta 1844 (czyt. dod. do Gaz.
Iwow. 1852 str. 73 i 1872 t.ILstr. 103) i Gal.
Tow. Kredytowe Ziemskie, poczem następują
Gal. akcyjny bank hipot., filja austr.-węgier.
banku, uprzywilejowany zakład zastawniczy
„Pius Mons* przy kość. archikatedr. ormiań-
skim istniejący od r. 1792, galicyj. zakład za-
stawniczy i kredytowy, 10 ajencyj rozmaitych
Tow. asekuracyjnych itd. (czyt. O instytu-
cyach finansowych* p. Zgórskiego w Związku
i w Dzienniku polskim z r. 1882). Na czele in-
stytucyj popierających handel i przemysł stoi
Izba handlowa i przemysłowa. Weszła ona
w życie 1850 r., zastępując interesa handlowe
i przemysłowe 33 starostw, a obrót jej działa-
nia obejmuje 391.62638 kwadr. miryam, (czyt,
Bericht der Lemberger Handels. u, Grewerbe-
kammer fiir d'e Jahre 1861 bis 1865, Lemb.
1567 u. Ber. fiir die J. 1066 bis 1870, Lemb.
1673; w druku jest sprawozdanie za lata 1870
do 1880).
Zakłady dobroczynne, Zakł, naukowo-

wychowawczy głuchoniemych od r. 1830. Od
r. 1841 mieści się we własnym gmachu przy
ul. Łyczakowskiej (czyt. „„Greschichtl. Darstel-
lung d. galiz. Taubstummeninst. zu Lem,

1830—55, Lemb. 1855). Gal. zakł, ciemnych
od r. 1850 (ob. Dod. do Graz. Lw. 1868 Nr. 14);
zakład osieroconych dziewcząt; miejski zakł.
sierot im. Franciszka Józefa, założony 1855;
zakład wychowawczy dla chłopców pod opie-
ką św. Antoniego z Padwy (czyt. Pracę z r.
1861—62 str. 51 i Dod. do Gaz. Lw. 1868 Nr.
18) założony 1850; gal. stanowy zakład dla
sierot chłopców od 1831; zakł, wychowawczy
dla chłopców ś. p. Torosiewicza od r. 1865; za-
kład sierot przy klasztorze Sióstr miłosierdzia
od 1788. Z fundacyi jest najważniejszą fund.
ś. p. Ducheńskiego.
Do wygody i uprzyjemnienia życia ma L.

spacery na wałach hetmańskich i gubernator
skich; ogród botaniczny koło uniwersytetu;
ogród miejski zwany dawniej jezuickim, ob-
szerny ji pięknie założony park przed gmachem
sejmowym (ob. Dod. do Gaz. Lw. z r. 1855 Nr.
19128, z planem ogrodu); Wysoki Zamek z
kopcem Unii (ob. Warownie miasta); Pohulan-  
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kę al. lasek Węglińskiego w romantycznej o-
kolicy między lasami i w kotlinie; Zofiówkę;
Kaiserwald i Kortumówkę. Dawniej był jeszcze
piękny ogród Jabłonowskich, niegdyś własność
tej rodziny, w r. 1778 przez rząd zakupiony
wraz z pałacem. Dziś jest na tem miejscu li
pami zasadzony plac czworoboczny, na którym
się odbywa przegląd wojska, a w dawnym pa-
łacu mieszczą się koszary wojska. W ogrodzie
tym był niegdyś teatr letni Bogusławskiego
(czyt. Łoziński „Pierwsi Galicyanie* i Roz-
mait. 1834 str. 188). Do uprzyjemnienia po-
bytu przyczyniają się prócz tego teatr, łazien-
ki (Kiselki, Dyany, Kamińskiego itp.), łaźnie
parowe (Ducheńskiego i in.), orkiestry wojsko-
we i „Harmonii*, odczyty, koncerty, wystawy
dzieł sztuk pięknych itp. Stary teatr lwow-
ski, po którym dziś aniśladu, stał przy ul, Tea-
tralnej naprzeciw muzeum im. Dzieduszyckich,
w miejscu, gdzie dawniej był klasztor OO,
franciszkanów i kość. św. Krzyża. Po znie-
sieniu klasztoru przerobiono kość. na teatr,
zbombardowany r. 1848. Przedstawienia w dzi-
siejszem zabudowaniu hr, Skarbka rozpoczęły
się w r. 1842 (ob. rycinę teatru w Kalendar.
narodowym z r. 1864).

Najważniejsze zdarzenia dziejowe.
Nieposlednie stanowisko zajmował L. w rzędzie
miast Rzpltej, skoro w przywileju Jana Kazim.
z r. 1661 nazwano go „ornamentum munimen-
tumque primarium totius Russiae, ore totius
regni*, a w paktach konwentach Aug. II wspo-
mniano 0 nim jako o ostatniej zasłonie i „ante-

| murale* krajów „et totius christianitatis*, Ja-
koż L. należy do rzędu miast, które przy każ-
dej sposobności składały dowody niezachwia-
nej wierności, Nieszczęścia, jakie spadały na
państwo, na dom królewski i na miasto, ście-
śniały coraz bardziej węzeł łączący miasto z
państwem i podnosiły polityczne znaczenie mia-
sta. Dzieje L. dzielimy na 3 okresy: I ruski,
od założenia miasta do 1340; II polski, od 1340
do 1772; ILI austryacki, do naszych czasów.
I. Miasto L. założył prawdopodobnie król Da-
niel między r. 1250 a 1259, jako warownię
przeciw Tatarom i mieszkanie swego następcy
ks. Lwa. (o do miejsca, na którem stała ta
pierwsza osada, istnieją tylko domysły. Wagi-
lewicz (Kółko rodzinne 1860 str. 111 „„Począt-
ki L.*) mniema, że leżała ona tam, gdzie dziś
leży wioska Zniesienie, nazwana tak od cerkwi
Woznesenii. Zdanie to podzielał dawniej tak-
że Szaraniewicz („Starodawnyj Lwiw wit r.
1250 do 1350, Lw. 1861). W rozprawce:
„„Hde stojaw perwistnyj korolem ruskim Dani-
łom dlia syna swojeho Lwa zbudowanyj Lwow
(Geogr. istor. Stat., LLrwów, 1875 st. 24) posta-
wił Szaraniewicz inną, zdaniem naszemmniej
trafną hipotezę, wedle której pierwotny, staro-
ruski Lwów stał za Krzywczycami, naprzeciw
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Kamienopola, amianowicie zamek sam na Czar-
towskiej Skale (ob. Zesienice), osada zaś na
wyżynie, wzniesionej nad Pełtwią u podnóża
tej skały i obok niej. Pierwszą historyczną
wzmiankę o tym pierwotnym grodzie znajduje-
my w wołyńskiej letopisi, gdyż pod r. 1259
czytamy z powodu pożaru Chełma: „Taki zaś
był płomień, że we wszystkich stronach wi-
dzianą była łuna, jakoż i ze Lwowa patrzący
po polach bełzkich widzieli łunę od promieni
wielkiego ognia.* Pierwsza ta osada istniała
tylko do r. 1261; pod tymże rokiem bowiem
czytamy w tej samej letopisi, że zrozkazu Ba-
tuchana w obecności temnika tatarskiego Bu-
rondaja L. został zburzony. „,Lew rozmeta Da-
niłów i stożek, otto leże posław Liwow rozme-
ta. Atoli książęta ruscy nie porzucili pierw-
szej swej myśli wybudowania w tej, przez sa-
mą naturę ufortyfikowanej okolicy twierdzy i
schronienia dla siebie iswych skarbów. We 22
lat po zniszczeniu pierwotnej osady stanął L.
znowu. Czytamy bowiem we wspomnionej kro-
nice pod r. 12838 zpowodu zatrzymania się wra-
cającego z wyprawy pod Sandomierz temnika
tatars. Telebuchy o Lwowie: „Pojde nazad
na Lwowu zemliju, na horod, na Lwow. I sto-
jucze na Lwowie zemlije dwie nedilie kor-
miącześ ne wojujucze i ne dedachut ni iz horo-
da wyliezti w zażitije, kto że wyjechaszet iz
horoda, owy izbiwasza a druzii pojmasza,
a inzi i złupiwszy puszczachu nahy,* a na in-
nem miejseu pod r. 1287 znowu: „A Mestisła-
wa powiedasza, oże poszeł z Tełebuhoju na
Lwow." Z miejsc tych wynika, że L. został
odbudowany po tem pierwszem zburzeniu na
nowo, prawdopodobnie przez ks. Lwa, syna
Daniela, i że był ufortyfikowany. Że L. był
obrenny wówczas, świadczy także dokument
Kaz. W.z r. 1852 (Ak. gr. II, str. 1), gdzie
wzmianka o Berchtołdzie, wójcie prawa niem.
we L., któremu ks. Lew nadał na własność
wieś i młyn. (o się jednak stało potem, czy
spłonął, lub został znowu zburzony, kiedy kro-
nika lit. ruska (Wagilewicz w Ak. III, 48
w przypisku) podaje, że Trojden, w. ks, litew-
ski, posłał syna swego Rymonta do Lwa Mści-
sławicza, który założył gród Lwów „w imia
swoje, tego nie wiemy. Ten poraz drugi
zbudowany Lwów ruski leżał pod Łysą górą
na dzisiejszem Krakowskiem-Przedmieściu i
opierał się o zamek wyższy na Łysej górzei
zamek niższy na wzgórku pod tą górą, z ka-
plicą św. Jana Chrzciciela (dziś kościołek łac.),
gdzie dzisiejszy „plac rybi* tworzył rynek.
Wedle obu tych zamków Rusini, którzy stą-
nowili główną część ludności, pobudowali wie-
le domów. Obok nich osiedli Ormianie; miesz-
kali i Tatarzy, a najbogatsi byli mniej liczni
Niemcy. Na dalszych przedmieściach, przy
rozrzuconych cerkwiach, śród sądów i ról, 
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skupiała się większa lub mniejsza gromada
mieszkańców koło monasteru ś. Jerzego, koło
cerkwi Ś. Krzyża na gliniańskiem, koło cerkwi
Bohojawłenia na halickiem, koło cerkwi Zwia-
stowania na jaworowskiem i koło cerkwi
Wniebowstąpienia w Zniesieniu. Koleje, jakie
L. przechodził za czasów książąt halicko-wło-
dzimirskich, następców króla Daniela, aż do
wygaśnięcia tego szczepu, nie są nam znane.
Gdy ostatni z potomków Daniela, Jerzy, syn
Andrzeja, umarł bezpotomnie (r. 1335), wysłał
han tatarski tamże dwóch swoich namiestni-
ków, a kiedy tych Rusini otruli, jednego po
drugim, pozwolił im wybrać sobie za pana
księcia chrześciańskiego i do tego łacinnika,
Bolesława Trojdenowicza, ks. mazowieckiego,
którego matka Marya była siostrą ostatniego
księcia. Okoliczność, że han narzucał Rusi
swoich namiestników, jakoteż i postępowanie
Tatarów z samym Danielem i jego potomkami,
którzy musieli spełniać rozkazy tatarskie,
świadczy, że Ruś halicka, azatemi L., była pod
ich władzą. Bolesław także nie cieszył się
długo panowaniem. Otruto go 25 marca 1840
r. zapewne we L., gdzie, jak się zdaje, stale
przemieszkiwał. Powody otrucia tego podają
dwaj spółcześni kronikarze, a mianowicie: że
sprzyjał obrz. łacińskiemu, że się oddawał roz-
puście i lud uciskał. Tego samego roku, w nie-
spełna 4 tygodnie po zgonie Bolesława, wyru-
szył Kazim, W. jako szwagier Bolesława z od-
działem walecznej jazdy nagle z Krakowa na
Ruś, stanął pod L., kazał spalić monaster ś.
Jura, i pogroził miastu i obu zamkom, że tego
samego losu spodziewać się mają, jeśli mu się
nie poddadzą. Tak zagrożeni dowódcy zam-
kowi poddali się pod warunkiem zachowania
wolności swej wiary. IL. Opanowawszy zam-
ki i miasto, zabrał Kazim. skarby i kosztowno-
ści, zamczyska popalił i wrócił do Krakowa.
Lecz niebawem, zebrawszy już i konne i piesze
zastępy, wyprawił się Kazimierz 24 czerwca
1340 r. powtórnie ku granicom ruskim, a za-
wojowawszy ziemie przemyską, sanocką i lu-
baczowską, drugi raz ku jesieni we L. się usa-
dowił. Zubrzycki twierdzi wprawdzie, że Ru-
sini po pierwszem zajęciu ich ziemi przez Kaz.
W., pod wodzą kniaziów Daszka z Przemyśla
i Daniela z Ostroga, przy pomocy Tatarów, nie-
tylko się oswobodzili, ale nawet ziemię sando-
mierską i lubelską splądrowali, lecz Stadni-
cki zbija dowodnie to twierdzenie (Synowie
Gedymina II, 228 i 229) a przyznaje tylko,
że władza Kazimierza na Rusi, a więc i we L.,
w pierwszym okresie zajęcia (do r. 13849) nie
była jeszcze ustaloną, co wypływa z istoty
każdego nowego zaboru. Że w r. 1349 ulega-
ła już Ruś halicka, a zatem i L., polskiej włą-
dzy, przyznaje także Zubrzycki. Wojsko,
przy pomocy którego Kaz. W. L, zajął, skłąda-
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ło się po części z poddanych dóbr królewskich,
z ochotników a nadto z licznego zastępu Niem-
ców. Z rozmaitych pism archiwum miejskiego
powziąć można wiadomość, że Niemcy ci po-
chodzili ze Szląska, Saksonii i płn. Morawii.
We L. zastali oni juź swoich pobratymców,
którzy się dość licznie w XIII w. za czasów
Leona albo i wcześniej osiedlili. Z nimi to
weszła legia cudzoziemska, przybyła z Kazim.
W., w związek polityczny, nie wykluczając
z tego związku innych narodowości. W roku
1356 nadał Kazimierz miastu prawo magde-
burskie, wyjął je z pod sądownictwa wojewo-
dów, kasztelanów, starostów i nadał na obszar
miejski 70 łanów frankońskich, a zniósł prawo
ruskie i wszystkie ruskie zwyczaje (Ak. gr.
IM, 183). Od wydania tego dyplomu datuje
się właściwe znaczenie miasta. W r. 1860
potwierdza Kazimierz wilkierz rajców i przy-
siężników L. (A. III, 27),aw r. 1568 nadaje
miastu 100 łanów frankońskich, nie wspomi-
nając w tym dokumencie nie o wcześniejszem

nadaniu (A. III, 40). Z tych 100 łanów prze-
znaczono 10 na pastwisko, 1 dla koś, P. M.
bez opłaty, a 89 dla mieszczan za roczną opła-
tą 12 groszy praskich do skarbu królewskie-
go. Równocześnie dbał Kazimierz o obronność
miasta. W miejsce zamków dawnych, dre-
wnianych; kazał wznosić zamki murowane,
miasto zaś kazał otoczyć murem, wałem i fosą.
Wspierał on także przemysł i handel. L. mo-
żna tedy słusznie nazwać osadą Kazim. W.
Szlachetny monarcha zostawił jednak miasto
przy jego pierwotnej nazwie. Za czasów Kaz.
przeniosło się miasto w tę stronę, gdzie dziś
leży. Po śmierci Kazim. objął rządy w Polsce
Ludwik, a w r. 13/2 uwiadomił on dyplomem
swoim L., że wysyła Wład. ks. Opolskiego
„ad gubernandam.* W drodze do L. wydał
Wład. dyplom nadający miastu 100 łanów
frankońskich (A. LII, 47), a niebawem sam
przybył. Ze stylizacyi dyplomu wynika, że
Władysław był udzielnym panem Rusi, obej-
mującej wówczas tylko ziemie sanocką, prze-
mryską, lwowską, powiat żydaczowski, a może
także ziemię halicką. Dyplom ten jest po-
twierdzeniem dyplomu z r. 13868. O dobro
miasta starał się Władysław troskliwie. W r.
13738 wyjednał u króla Ludwika przywilej,
zezwalający miastu na wolny handel we
wszystkich krajach węgierskich i polskich za
opłatą cła zwyczajnego; w r. 13/8 nadał mia-
stu przywilej, mocą którego radcy lub ławni-
cy mają mieć prawo obierania wójta (dotąd
mianował go panujący dożywotnio), dochody
zaś wójtowskie w *, do skarbu panującego,
a w 1/, do magistratu należeć miały (A. III,
58). Ciągłe zatargi z Rusią litewską, o0zię-
błość obywateli ruskich dla panującego, obce-
g0 wyznaniem, zwyczajami i obyczajami, znie-  
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chęciły jednak Władysława i dyplomem z r.
1379 zrezygnował on na rzecz króla, otrzy-
mawszy w zamian ziemię dobrzyńską i gniew-
kowską. Ludwik rozkazał kraj zająć i przy-
sięgę sobie, jako królowi węgierskiemu, złożyć
a 9 maja 1879 wydał dyplom (A. IIL, 57), po-
twierdzający dawniejsze swobodyiprawa han-
dlowe miasta L. a oraz stanowiący, że każdy
kupiec z Węgier lub skądkolwiekbądź, chcący
handel prowadzić z płn. krajami, przez L. je-
chać i tutaj swe towary przez dni 14 na sprze-
daż wystawiać obowiązany, a gdyby ich nie
sprzedał w tych dniach, wolno mu po opłacie
cła jechać dalej. Cło to należało miastu i by-
ło źródłem następnej pomyślności. Po śmierci
Ludwika (1382) wstąpiła na tron węgierski
córka jego Marya, a tem samem władała także
w Rusi halickiej. Gdy w r. 1387 w wojnie
domowej Maryą uwięziono, wyprawiła się jej
siostra Jadwiga na Ruś, by tę prowincyą
wziąć napowrót w posiadanie korony polskiej.
Władysław Opolczyk, przebywający naten-
czas w Częstochowie a uwiadomiony 0 zamie-
rzonej wyprawie Jadwigi, wzywał wprawdzie
L. i ziemię lwow. do wierności dla Maryi, ale
bez skutku. Być może, że przyszło ono za
późno, być może, że miasto nie chciało pójść za
radą Opolczyka, obawiając się zawikłań, ja-
kieby stąd wyniknęły, ale pewna jest nie-
mniej, że znaczna część mieszkańców pamiętała
jeszcze żywo przychylność Kazim. W. dła mia-
sta, a ceniąc należycie korzyści przez niego
nadane, sprzyjała bardziej sprawie, za którą
niegdyś i mienie i krew niosła w ofierze, ani-
żeli rządom węgierskim. Bądź co bądź jednak
wywołało pismo Opolczyka pewną nieufność
między miastem a dworem Jadwigi, i dla tego
to królowa nie przybyła wprost do L., lecz za-
trzymała się w Gródku. Pismem z dnia 1
marca 1887 wezwała królowa miasto do wy-
słania deputacyi do Gródka w celu zawarcia
układu. « Deputacyi tej wydała listy bezpie-
czeństwa (A. III, 74). Jakie były układy
w Gródku nie wiadomo; to tylko świadczą do-
kumenta, że królowa, wpuszczona do miasta,
wydała 8 marca dyplom tej treści: iż wszyst-
kie dawniejsze prawa i swobody miasta po-
twierdza, że miasto w dawnych granicach ma
pozostawać, że wszyscy mieszkańcy przy
swych prawach zachawani być mają. Po
otrzymaniu tego dyplomu złożyło miasto kró-
lowej przysięgę, a ta, powracając do Krakowa,
zostawiła na rządcę czyli starostę tego kraju
Jana z Tarnowa. (Czyt. „Jadwiga pode L.
1387,* Przyj. dom, 1861 i 1862). W kilka
miesięcy potem przybył d. 18. październ, 1587
po raz pierwszy do L. Władysław Jagiełło i
zatwierdził przywilej Władysława Opolczyka
zr. 1372 (A. LIL 77) i przywilej Jadwigi
z 8 marca (A. III, 78). "Tym sposobem
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przeszedł L. wraz z księstwem halickiem pod
panowanie polskie i zostawał odtąd pod niem
bez przerwy aż do r. 1772. W długim tym
okresie dziejowym wzrastało miasto w zamo-
żność i dobrobyt, Szczęśliwe położenie geogr.
i ówczesne stosunki handlowe ściągały na jar-
marki i targi lwowskie kupców z Persyi, Tur-
cyii Arabii, szczególnie zaś Greków i Ormian;
rzplta wenecka utrzymywała tu, aż do opano-
wania portów krymskich przez Turków i Ta-
tarów, swego ajenta, który załatwiał wszyst-
kie sprawy handlowe swego miasta. ' Również
pomyślnie rozwijał się przemysł, Do tego do-
brobytu przyczyniali się niemało królowie pol-
scy, nadając miastu rozliczne prawa i przywi-
leje, obmyślając dostateczne środki obrony.
Miasto natomiast stało wiernie na straży Pol-
ski, zasłaniając ją z podziwienia godnem mę-
stwem 1 poświęceniem od rozlicznych napadów
nieprzyjacielskich. 'W r. 1388 wydał Ja-
giełło radcom m. L. przyw., wcielający wój-
tostwo do miasta i dający radcom prawo wy-
bierania wójta, zastrzegłszy dla korony z urzę-
du tego */, a '/, dla wójta (Ak. III, 80). Że
się zaś rozeszła wiadomość, jakoby kraje ru-
skie od Polski odpaść i któremuś z książąt na-
dane być miały, przeto zapewnił król radców
na ich prośbę pismem 1389 wydanem, że ani
Rusi ani L. żadnemu księciu nie nada, lecz so-
bie, swej żonie, dzieciom i Polsce zostawi (A.
III 84). Ku jesieni 1389 przybył Jag. po-
wtórnie do L.i dłużej tu zabawił. Wówczas
potwierdził radzie miejs, dokum. z r. 1388
(A. III, 83) na wcielenie wójtostwa do magi-
stratu i dokum. Kaz. W. z r. 1868 na 100 ła-
nów frank. (A. III, 82). W latach 1400 i 1407
bawił król znowu we L. W r. 1410 dało mia-
sto królowi na wyprawę do Prus 200 grzy-
wien. Przywiązanie mieszczan dc króla, ich

wdzięczność i szacunek okazywały się przy
rozmaitych sposobnościach, jak np. podczas je-
go dość częstych pobytów we L. (1417, 1421,
1424, 1427, 1430), przy okazyi koronacyi El-
żbiety Granowskiej, później król. Zofii, przy
okazyi chrztu królewicza Kazim. i t. p. Król
natomiast obdarzał miasto licznemi łaskami.
Od dawna już zanoszono skargi na sstów, ja-
koby oni przywłaszczali sobie ziemię do miasta
należącą. Przyw. Jadwigi z r. 1387, potwier-
'dzony przez Jag., obiecywał przywrócenie
dawnych granic, ale dużo czasu upłynęło, za-
nim obietnicę spełniono. Ponowne skargi mia-
sta wniesione 1413 miały wprawdzie ten sku-
tek, że król wysłał delegata na sprostowanie
granic, ale czynność jego odnosiła się tylko do

- określenia granic między obwodem ssty a win-
nicą obywatela Trautfrewlena (A. IV, 88).
Skargi tedy powtarzały się i później a ustały
dopiero 1415, kiedy król nadał miastu t. zw.
obszary (estremitates), t. j. grunta po za grani-  
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cami miasta leżące, należące do dóbr królew-
skich, a do żadnej wsi nieprzydzielone (A. IV,
88). Nadał je zaś wyraźnie w tym celu, aby
miasto tem łatwiej mogło uskutecznić obwaro-
wanie. Obszary te uważano przeto jako część
miasta, a ich osadników nazywano przedmiesz-
czanami, którzy ulegali juryzdykcyi miejskiej.
W skutek tej darowizny wynosił obszar miej-
ski w przybliżeniu 17382 morg. wied. Na
obszarach tych powstały później miejskie wsie:
Kulparków, Biłohorszcze i Brzuchowice. R.
1420 poleca Jag. Janowi, arcybisk. lwow., iin-
nym oznaczenie granie L. (A. IX, 25) i podda-
je domy szlachty we L. wszystkim ciężarom

miejskim (A. IV, 104). R. 14Ż2 darował król
L. łaźnię naprzeciw klasztoru franciszkanów,
pozwolił bez opłaty nowe zakładać łaźnie (A.
IV, 114) i potwierdził przyw. Kazim. W. z r.
1360 (A. TV, 116), a 1424 potwierdził przyw.
Jadwigi z 8 marca 1387 (A. III, 188). R. 1425
uwolnił król miasto od dostarczania podwód
dla dworu królew. (A. IV, 137) a 1426 także
od innych usług dla dworu, z wyjątkiem dla
króla i królowej (A. V, 48). Ponieważ zaś
królowi chodziło o zapewnienie następstwa dla
syna, przeto wydało miasto na żądanie króla
list homagialny, zaręczając, że po śmierci króla
syna jego nowonarodzonego, a dopiero gdyby
1 ten umarł, córkę Jadwigę królową uzna (A.
IV, 188). R. 1427 wyd. Jag. podczas swego
pobytu we L. reskrypt, że obywatele lwowscy
bez wszelkiej depaktacyii zdzierstwa po dro-
dze z wołami do Wrocławia iść mogą (Arch.
miej. fas. 281 M5). W r. 1429 był we IL.
cesarz Zygmunt z żoną, jadąc na zjazd do Łu-
cka i drugi raz wracając ze zjazdu, a za obu
razami rada miej. obdarzała cesarstwo. Roku
1481, w czasie wojny Świdrygiełły z Jagiełłą,
wpadł Bwidryg. do ziemi lwowskiej i ogniem
Ją pustoszył, ale L. silnie obwarowanego nie
ważył się zdobywać. Wybrany po śmierci
Jagiełły Władysław Warneńczyk zatwierdził
przywilejem z r. 1435 (Arch. miej. fasc. 293
l. 6) prawa miasta względem składu towarów
i zakazał obcym kupcom inną drogą jeździć,
jak tylko przez L., a tegoż roku przybył ze
swym bratem Kazimierzem do L., gdzie ich
obu miasto obdarzyło. W r. 1436 bawił król
znowu we L. i odbierał publicznie na rynku
hołd od Eliasza, hospodara multańskiego i jego
bojarów. R. 1438 posunęli się Tatarzy pod L.
1 poczęli miasto oblegać, lecz nie mając do te-
go należytego przysposobienia i późną porą ro-
ku zmuszeni, cofnęli się, popaliwszy przedmie-
ścia. R. 1439, podczas głodu i moru panują-
cego w Polsce, przeniósł się król z całym dwo-
rem na zimę do L. R. 1440 odbył się praw-
dopodobnie pierwszy synod prowincyonalny
we L. Tegoż roku poświadcza król, że dłużny
jest LTwowu 905 grzywien i nakazuje spłacać

]
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ten dług (A. V, 97). W r. 1444 wydał król
kilka korzystnych dla miasta ustaw. I tak
rozporządził, że skoro we L. realność jaka
przejdzie na własność szlachcica lub duchowne-
g0, tenże w przeciągu roku ma ją sprzedać (A.
V, 140); dalej oświadczył, że mieszczanie
lwow. tylko samemu królowi prawa i przywi-
leje swe pokazywać są obowiązani (ib. 141);
w końcu przyznał mieszczanom tymczasowo

obszarynadBrzuchowicą i pozwolił je zabu-
dować (ib. 148). "To też gdy doszła do L.
przerażająca wieść o klęsce pod Warną, wy-
słała rada miej. zręcznego człowieka w okolice
placu boju dla powzięcia wiadomości 0 losie
monarchy, a namiestnik królewski wystawił
na przedmieściu halickiem w ulicy garncar-
skiej kaplicę pod tyt. ś$., Leonarda (według Zi-
morowicza, a Nawiedz. N. M. P. według ak-
tów) i osadził przy niej 2 karmelitów trzewicz-
kowych, uczyniwszy ślub, że gdy krol będzie
odszukany, koś. i klasz. w tem miejscu wymu-
ruje. Tego samego roku jednak spustoszyli
Tatarzy przedmieścia L. i klasztorek z kaplicą
spalili. Następca Warneńczyka Kazim. Ja-
giellończyk przybył po raz pierwszy do L. r.
1448, w celu urządzenia wyprawy na Piotra,
hosp. niższych Multan czyli Bessarabii. Wy-
prawa się nie powiodła. Zdobycie Konstanty-
nopola przez Turków 14538 zaniepokoiło L.,
mający liczne stosunki handlowe z Grecyąi
krajami wschod., a trwoga się powiększyła,
gdy Tatarzy, wpadłszy na Ruś, spalili także

, przedmieścia lwow. Lud wiejski szukał wów-
| czas schronienia w murach miasta, zbiegając ze

strondalekich, a miasto sadowiłotych zbie-|
głych rolników w nowych swych osadachBi-
łohorszczy i Brzuchowicach, wydzielającim

| grunta.Wtymże roku wysłało miasto, na
| ślubny akt króla z Elżbietą do Krakowa, rad-
' ców i dar 100 grzywien. R. 1456 zastawiono
m. Lwów i ziemię lwow. wraz z całem wojew.
ruskiem wojewodzie Andrzejowi Odrowążowi
bez wiedzy miasta, za sumę aż dotąd niewia-

domą. R. 1460 potwierdza Kaz. Jag. przyw.
Kaz. W. z 1356 (A. III, 219); oznajmia, że
podatek na wojnę pruską uchwalony nie ma
stanowić uszczerbku dla przywilejów miasta
(A. VI, 58) a Odrowąż przyrzeka wykonywa-
nie praw miasta L. (A. VI, 62), W r. 1463
zagrażało miastu niebezpieczeństwo ze strony
12000 zbrojnego zastępu, zebranego przez nie-
jakiego Szczęsnego na krucyatę, ogłoszoną
przez Piusa II przeciw Turkom (na krucyatę
tę wyznaczył Pius II w r. 1459 Marina de
Fregano nuncyuszem i kolektorem składek
także na dyec. lwowską, A. VI, 48). Zastęp
ten zaczął się zaprawiać do swego rzemiosła
na Rusi, rabując i mordując, a w końcu pod-
stąpił pod miasto, zagrażając oblężeniem, sztur-
mem 1 ogniem, jeśli miasto nie wyda wszyst»
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kich żydów. Rada odrzuciła nieludzkie żąda-
nie i oświadczyła gotowość obrony. Krzyżo-
wnicy, nie mając siły do walki, rozpoczęli ro-
kowania o ugodę i otrzymawszy niejaki okup
i żywność ustąpili z przedmieść, R. 1464 za-
warła szlachta lwow. i żydaczowska, zgroma-
dzona we L., z radąim. Lwowem sławne przy-
mierze odporne i zaczepne przeciw każdemu,
wyjąwszy króla, ktoby uciskiem zagrażał (A.
VII, 105: 112). Oprócz tego związku z zie
miami istniał drugi związek z miastami, od da-
wniejszego już czasu, a zjazdy deputatów miej-
skich odbywały się zwykle w Łańcucie,
W roku tym a także 1465 był król we L. R.
1476 uwolnił król mieszczan lwow. od opłaty
podatku na lat 8 (A. VI, 185), a w r. 1479 na
nowo na 2 lata (A. VI, 192) i dodał do tego
uwolnienia jeszcze rok jeden, pod warunkiem,
że obecnie rozpisany zapłacą (ib. 194). W tym-
że roku grasowało morowe powietrze. Gdy
Turcy zdobyli Kaffę, Kilią i Białogród, po-
dwoił L. usiłowania około obwarowania mia-
sta, a król w nagrodę za to uwolnił mieszezan

1484 od wszelkich podatków na lat 6 (A. VII,
144). Ostatni raz przebywał Kaz. Jag. we L.
r. 1485, udając się w towarzystwie synów: Ja-
na, Olbrachta i Aleksandra do Kołomyi dla
odebrania hołdu od Stefana, hosp. Multan, na
którą to uroczystość L. deputatów wysłał, i
wracając stamtąd. W r. 1487 odstąpił Kaz.
Jag. magistratowi pobór podatku t.zw. cyzy,
na cele fortyfikacyjne (A. VII, 159). Wr.
1489, wracając ze zwycięskiej wyprawy prze-
ciw "Tatarom, wjeżdżał królewiez Jam Olbracht
[ztryumfem do L. ibył obecny założeniu ka-
mienia węgielnego pod wieżę ratuszową. Te-
goż roku uwolnił król miasto na rok od podat-
ków (A. VII, 170) a 1490 znowu na rok (ib.
172). Wr. 1493 uwolnił Jan Olbracht mia-
sto od wszelkich publicznych ciężarów na 4
lata (ib. 176) i poświadczył, że nałożony na
sejmie na ziemię lwow. podatek pochodzi z do-
brej woli mieszkańców (ib. 182). D. 5 sierp.
1494 wszczął się w mieście wielki pożar i
zniszczył całą dzielnicę żydowską, ul. ruską, 5
baszt i ul. gliniańską i temriczkowską na
przedmieściu łyczakowskiem., W skutek tego
uwolnił król całe miasto na lat 10, a pogorzel-
ców na lat 15 od podatków i danin wszelkiego
rodzaju królowi należących (A. VII, 186).
W r. 1496 uwolnił król miasto od dostarczenia
jednego wozu wojennego na obecną wyprawę
(A. IX, 147). Wr. 1497 był król dwukro-
tnie we L., raz dążąc na ową nieszczęśliwą
wyprawę na Wołoszczyznę, a drugi raz wra-
cając z niej, W powrocie obdarzyło go miasto
pojazdem i 4 końmi. W r. 1497 potwierdził
król miastu wszystkie dawniejsze przywileje
(A. TX, 155). R. 1498 napadł Ruś Stefan, hosp. multański, a torując sobie drogę ogniem
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1 mieczem, stanął pod L. i 13 maja przypuścił
szturm do miasta. Przekonawszy się jednak
o obronności miasta, zrabował i spalił przed-
mieścia i cofnął się ku swym granicom. Le-
dwie się on oddalił, wpadli na Ruś Tatarzy i
zniszczyli co po Multanach zostało; pod L. tyl-
ko nie byli. Po Tatarach wpadli znowu Tur-
cy i otarli się o mury L, Aleksander, objąw-
szy rządy po Olbrachcie, potwierdził 1502
wszystkie prawa miastu służące (A. IX, 195),
a w r. 1508 nadał 2 przywileje, z których je-
den zabraniał obcym kupcom nabywać we L.
towary od innych obcych kupców, a drugim
pozwolił wś Brzuchowice założyć, osadzać tam
kmieci, młyny i karczmy budować i dochody
z nich pobierać, W r. 1504 zniszczył pożar
płd.-wsch. część miasta między teraźniejszą ul.
Sobieskiego a Ruską. W r, 1505 uwolnił król
na sejmie w Radomiu L. od cła, myta, drogo-
wego, mostowego i przewozowego w całej
Polsce na zawsze. W r. 1506 nadał król
przywil. pobierania od każdej fury przyjeżdża-
Jącej do miasta lub wyjeżdżającej z miasta po
groszu, celem użycia tych pieniędzy na napra-
wę dróg okolicznych i murów miasta (A. IX,
254). Stąd początek dochodu rogatkowego.
Łaska Zygmunta I dla L. była prawie bez
granic, W r. 1509 przybył on po raz pierw-
szy do miasta i wydał 8 przywil. zmierzające
do podniesienia handlu i przemysłu. W tym-
że roku oblegał miasto Bogdan, hosp. wołoski,
przez 3 dni, szturm przypuszczając, lecz mężnie
przez mieszkańców odparty, cofnął się, splą-
drowawszy i spaliwszy okolicę. Gdy r. 1511
miasto nawiedził wielki pożar, uwolnił je Zy-
gmunt na lat 6 od podatków. W r. 1512 wy-
słało miasto delegatów z darami na koronacyą
Barbary. W lipcu 1514 zjawiła się na przed-
mieściach horda tatarska, lecz męstwem oby-
wateli odparta, przedmieścia tylko w popiół
obróciła, R. 1528 odstąpił król radzie miasta,
za jej urzędowe trudy i na jej potrzeby, poło-
wę czopowego w mieście opłacanego, zostawia-
jac dla siebie drugą połowę, ale powierzając
jej pobór radzie i przeznaczając na fortyfikacye.
W lipcu r. 1524 zbliżyli się Tatarzy znowu pod
L., zabawili tu 24 godzin, a spaliwszy przed-
mieścia, dalej pociągnęli, W jesieni r. 1525
przybył król do L. wraz z hetmanem i liczną
szlachtą. Miała to być wyprawa na Tatarów,
do której jednak nie przyszło, Wówczas roz-
porządził Zygmunt, że szlachta, posiadająca do-
my i realności we L., juryzdykcyi prawa miej-
skiego podlegać obowiązana. R. 1527 padło
całe prawie miasto ofiarą płomieni; pożar ogar-
nął nawet Wysoki Zamek i Zniesienie. Po tem
nieszczęściu wielu chciało opuścić gruzy i po-
pioły, lecz przedstawienia rady przemogły i
postanowiono miasto odbudować. Rada uchwa-
liła a król potwierdził przy odbudowaniu usu-  
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nąć to, co ułatwia rozszerzenie pożaru. Zaka-
zamo tedy stawiać podcienia i budy drewniane
kramarskie, Król uwolnił miasto od wszelkich
podatków, czynszów i opłat na lat 12, a od
czopowego na lat 7, Przed pożarem zaś jeszcze
uwolnił król miasto od opłaty myta i targowe-
go od śledzi i innych ryb słonych z Buska lub
z obcych stron przywożonych. R. 1587 przy-
był Zygmunt do L., wezwawszy szlachtę na
pospolite ruszenie przeciw Piotrowi, hosp. mult.;
do wyprawy nie przyszło, skończyło się bo-
wiem t. zw. „wojną kokoszą* (czyt. „Obóz
polski pod L./* Lwowianin, 1836, str. 75).
Podczas tego pobytu nadał król miastu wy-
łączne prawo palenia i propinowania wódki,
uregulował różne spory miasta ze sstą i uwol-
nił obywateli lwow. od cła i myta w Kołomyi.
RB. 1538 nakazał król nową wyprawę przeciw
Piotrowi z wojsk zaciężnych pod dowództwem
syna Zygm. Aug., który do L. przybył, ale na
naleganie matki z Glinian do Krakowa powró-
cił, Dowództwo objął wtedy Jan z Tarnowa,
wyparł Wołochów z Pokucia, spustoszył część
Multan i wrócił do L. W r. 1539 nadał Zy-
gmunt miastu prawo pobierania targowego od
każdego wozu ze zbożem przyjeżdżającego do
miasta. W r. 1540 otrzymało miasto prawo
założenia blichu, aw r. 1548 potwierdzenie
wszystkich praw i przywilejów dawniejszych.
W r. 1547 srożyło się we L. powietrze, Żyg.
August, objąwszy rządy r. 1548, potwierdził
miastu i nacyi ormiańskiej wszystkie dawniej-
sze przywileje. R. 1552 potwierdził Zygmunt
swym przywilejem dawny zwyczaj pobierauia
w bramie od każdej;fury drzew po polanie na
opał ratusza, a od każdej fury siana i słomy
po wiązce dla koni wiejskich; r. 1555 zaś po-
twierdził przyw. Kazim.W. zr. 1368 na 100
łanów. W r. 1556 przybyła do L. królowa
węgier, Izabela, córka Zyg. I, z synem Janem
Zygmuntem, i gościnnie przyjęta, bawiła tu
przez kilka miesięcy, a odwdzięczając się mia-
stu, nadała mu r. 1557 przywilej uwalniający
kupeów lwow. od eła w Węgrzech i przywilej
ten 1560 potwierdziła, Na rok 1559 przypa-
da oblężenie klasz. dominikańskiego przez Grór-
kę, dobijającego się ręki Halszki z Ostroga.
Miasto ucierpiało wiele przez kilkoniedzielne
oblężenie i zatamowanie handlu (Czyt. „Halsz-
ka, kniahynia ostrożska* przez Szaranewycza,
Lwow, 1880). Dnia 5 maja 1564 ścięto na
rynku Stefana 'Tomszę, hosp. mult., Iwana
Mazotczę, dowódzcę wojska i Piotra Spanzo-
terę, bojara. Ciała ich pogrzebane w monas.
$. Onufrego (Rozkaz ścięcia wydany przez
Zyg. Aug. czyt. A. I, 35; testament straconych
ib. 38; rejestr wydatków kasy lwow. miej,,
spowodowanych uwięzieniem Tomży i towa-
rzyszy, ib. 41; nakazy Zyg. Aug. co do spo-
rządzenia inwentarza rzeczy Tomży i towarzy-
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szy ib. 361 37). W r. 1564 odprawił się 3-ci
synod prowincyon., na którym przyjęto uchwa-
ły sob, trydenckiego (Morawski „„Akta synodu
prow. odbyt. 1564," Lwów, 1860 i krytyka
tej pracy w Bibl. warsz. 1863, t.ILI, str. 389).
W r. 1565 uwolnił Zyg. Aug. miasto od wszel-
kich szarwarków, podwód i koni dla kogokol-
wiek, gdyż na to wyznaczono wsie Zyrawka i
Sołonka, wolne za to od innych powinności.
Tegoż roku zniszczył pożar znaczną część ryn-
ku, szpital i koś. ś. Ducha, klasz, -i koś. fran-
ciszkanów, niski zamek i kilka ulie sąsiednich,
w skutek czego król uwolnił miasto od podat-
ków na lat kilka. W r. 1569 srożyło się we
L. ogromne powietrze morowe; sądy zawieszo-
no, mnóstwo ludzi padło ofiarą. W r. 1571
zniszczył pożar całą wsch. część miasta tak, że
tylko koś. i klasz. dominikanów ocalał, a we 2
lata później grasowało znowu powietrze. W r.
1574 potwierdził Henryk Walezy wszystkie
dawne przywileje. W r.1575, w czasie bezkró-
lewia, nawiedzili Tatarzy przedmieścia lwow-
skie, lecz, widząc miasto obronne, nie kusili się
o zdobywanie. R. 1576 jechał nowo obrany
król Stef. Batory na L. do Krakowa (czyt.
Lwowianin 1836, str. 78, z ryciną) i zabawił
tu 3 dni, poczem w Krakowie zatwierdził przy-
wileje miasta. W r. 1578 przybył król zno-
wu do L. i bawił 4 miesiące, Wtedy to ścię-
to na rynku Iwana Podkowę. W r. 1582
stracono znowu Jankułę, hosp. multańs, W r.

1584 zniszczył pożar 36 domów na przedmie-
ściu halickiem, poczem powietrze grasowało i
mnóstwo ludzi wytępiło w mieście i okolicy.
W r. 1588 stanął pode L. Jazłowiecki, ssta
śniatyński, i chciał miasto opanować, lecz wi-
dząc miasto gotowe do obrony, uległ przedsta-
wieniom arcybisk. i ssty i odstąpił od zamiaru.
W tymże roku grasowało powietrze (Barącz,
Pam. dziej. pols. str. 6), W r. 1589 zostawał
L. w wielkiej obawie przed Turkami. Tatarzy
zapędzali swoje zagony aż pod miasto a Turcy
zajęli i spalili Sniatyn. Przybył tedy hetm.
Zamojski, założył tu główną kwaterę i czuwał
nad bezpieczeństwem. Turcy jednak wyszli
z kraju. W r. 1598i 1594 grasowało znowu
powietrze i wielkie czyniło spustoszenia (Bar.
l c. 36). R. 1597 nadał król miastu prawo
pobierania opłaty od wina do miasta wprowa-
dzanego a dochód na potrzeby gminne przezna-
czył. W r. 1599 srożyło się tak okropne po-
wietrze, że, jak mówi Lat, ruska, „gdy ptak
leciał po nad miasto, padał i zdychał.*  Po-
wietrze grasowało i przez następne 2 lata,
a z większą znowu srogością w roku 1602.
W roku 1603, kiedy komisya skarbowa wy-

| płacała we Lwowie żołd zaległy żołnier-
|stwu wracającemu z wyprawy, a pieniędzy
, mie stało, musieli kupcy i mieszczanie gotowi-
,zmę 1 towary składać na opłatę. Przykład 
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ten, powtarzany później często, był także je- )
dną z przyczyn upadku. W r. 1606, w czasie;
rokoszu Zubrzydowskiego, zgromadziła się
szlachta wojew. ruskiego do L. i oświadczyła
się za królem, a miasto przystąpiło do związku.
W tymże roku oblężony był L. przez Adama
Stadnickiego. Gdy bowiem w sporach między
Stądniekimi a Drohojewskimi, Przemyślanami,
poległ Tomasz Drohojowski, napadł Feliks
Herburt, siostrzeniec Drohojewskiego, Stanisła-
wa Stadnickiego, kaszt. przemys. który zabił
Drohojewskiego, w Chotyńcu schwytał go i
uwiózł do zamku lwow., grożąc śmiercią, jeśli
się znaczną sumą nie okupi. Stanisław Sta-

dnicki uwolnił się wprawdzie z więzienia za

wdaniem się innych panów; lecz tymczasem
brat jego Adam, kaszt. kaliski, zebrał 1500
zbrojnych ludzi, ruszył na Herburta, a połą-
czywszy się z oswobodzonym bratem, zaczęli
L. oblegać i żądać wydania Herburta, który
się zamknął w niskim zamku. Stadniccy trzy-
mali miasto 15 dni w oblężeniu, narobili po
przedmieściach wiele szkody, wielu ludzi za-
bili i dopiero na usilną prośbę radców ustąpili.
R. 1615 1 1614 doznał L. okropnego ucisku od
wojska polskiego, które było na wyprawie mo-
skiewskiej, a zostawione bez żołdu, opuściło
kraje moskiewskie, obrało marszałkiem Józefa
Cieklińskiego i wyciskało z kraju dochody.
W Krośnie była główna kwatera związku,
a do L. wysłano oddział dla zajęcia miasta.
Samuel Maszkiewicz, odgrywający ważną rolę
w wypadkach lwow., napisał pamiętniki, wy-
dane w Wilnie 1888, i podał opis tego zdarze-
nia. Dokładny jest także opis Chodyniekiego
w kronice L. str. 109 inn. W r. 1616 zniszczył
znowu pożar całą dzielnicę żydowską, ruską
ulicę i część poprzecznej ormiańskiej. Gdy
się w r. 1621 gotowała wyprawa turecka, szły
wojska przez L., przybył tu także królewicz
Władysław, mając naczelne dowództwo i po
kilkudniowym pobycie wyruszył w dalszy po-
chód. Później przybył do L. Zygmunt III i
bawił dni 12. O wyprawie zaczęły złe nad-
chodzić wieści, nareszcie dowiedziano się o po-
koju a król opuścił L. Na odjezdnem nadał
miastu przywilej pobierania przez lat 20 sztu-
kowego, t.j. od towarów przywożonych lub
wywożonych sztukami, belami, fasami, skrzy-
niami po gr. 6 od sztuki. Dochód z tego szedł
w %, na potrzeby na miasta, a w 1/, na kon-
tentacyą radców. Po odjeździe króla przynie-
siono do L. w lektyce schorzałego królewicza
a wkrótce nadciągnęło i wojsko, nędzne, ob-
darte i schorzałe. Miasto zajęło się losem żoł-
nierzy, umieszczając chorych po szpitalach,
grzebiąc umarłych. W samym szpitalu Łaza-
rzą umarło przeszło 2000 ludzi. W r. 1622
trapiła miasto konfederacya wojskowa, zawią-
zana pod marszałkiem Nowińskim. Miała ona
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tu główne siedlisko, a kiedy w końcu komisa-
rze rachunek przeprowadzili a pieniędzy im
brakło, musiało miasto znowu złożyć takowe
(czyt. „O konfederacyi lwow. 1622* Bibl. pol.
Turowskiego, Kraków, 1858). W r. 1623
wybuchła zaraza i rozszerzyła się z niesłycha-
ną srogością po całem mieście, przedmieściach
i okolicy. Handel i przemysł ustał, sądy za-
wieszono, kto mógł uciekał z miasta, członko-
wie rady się rozbiegli; został tylko burmistrz
Marcin Kampian dla utrzymania jakiego takie-
go porządku, Zimorowicz mówi, że 20000 lu-
dzi padło ofiarą, Jeszcze ta klęska nie prze-
minęła, kiedy znowu Tatarzy wpadli do kraju,
aż pod Leżajsk się zapędzili, a wracając okoli-
cę L. spustoszyli i mnóstwo mieszkańców
w niewolę zabrali, Ledwie powietrze zaczęło
ustawać, zniszczył pożar przedmieście Kra-
kowskie ze szczętem. W r. 1624 toczył się
gorszący spór między miastem a arcybiskupem
o szpital ś. Ducha, w którym doszło do tego,
że arcybiskup nałożył na miasto interdykt. Po
2 tygodniach dopiero stanęła ugoda za pośre-
dnietwem Jana z Oleska Daniłłowicza, wojew.
ruskiego, Jakóba Sobieskiego, ssty krasnostaw.,
i Mniszcha, ssty lwow. Tegoż roku rozdawa-
no na rynku, między mieszkańców, dzieci odbi-
te przez Koniecpolskiego Tatarom pod Marty-
nowem. W r. 1625 padło znowu ofiarą po-
wietrza 8000 ludzi, a 1626 zniszczył pożar ul.
Ruską i żydowską. W r. 1630 ucierpiało
miasto od konfederacyi wojskowej i złożyło
towar i pieniądze na zapłatę wojska. Następca
Zygmunta Władysław IV potwierdził w roku
16588 wszystkie dawne przywileje, a w r. 1634
przybył dó L. wraz z braćmi Janem-Kazim. i
Aleksandrem i bawił tu przeszło miesiąc.
W latach następnych nawiedzały miasto zno-
wu pożary w r. 1637, 1641 i 1645, a wr.
1642 powietrze. R. 1646 odwiedził miasto
król wraz z królową i bawił dni 8. R. 1648
pamiętny oblężeniem Chmielnickiego. Dnia 7
paźdz. stanęła pod L. przednia straż tatarska.
Chmielnicki chciał tu dopaść rogimentarzy i
śmiertelnego swego wroga Wiśniowieckiego.
Panowie polscy, ostatnią ogarnieni rozpaczą,
mimo próśb Iwowian nie objęli obrony miasta,
a Józefowicz pisze, że, zabrawszy hojne dary
mieszczan, złożone na obronę, wynieśli się sami
do Zamościa. Mieszczanie mimo to nie upadli
na duchu, a ustanowiwszy dzielnego Krzyszto-
fa Arciszewskiego komendantem miasta, sami,
bez różnicy wiary i narodowości, opór stawili.
Tatarzy i Kozacy okropnie grasowali w popa-
lonych przedmieściach, nie szczędząc nawet
szyzmatyckiej cerkwi św. Jura. Mieszczanie
dzielnie odpierali szturmy. Chmielnicki, któ-
remu się pod Zamość śpieszyło, przystał wresz-
cie na okup 700,000 złp. i 23 paździer. opuścił
miasto. Wobec historyi polskiej jest obrona  
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Liw. jednym z pierwszych rysów budzącego się
ku obywatels. życiu mieszczaństwa. W dzie-
jach miasta jest to jedna z kart najpiękniej-
szych. A wspomnieć tu jeszeze wypada o je-
dnym pięknym objawie. Gdy Chmielnicki do-
magał się wydania żydów lwowskich, odpo-
wiedzieli mu mieszczanie: „że żydzi, tak samo
jak chrześcianie, do obrony miasta, trudów wo-
jennych i poświęcenia życia za dobro ogólne
każdego czasu są gotowi,* Okupu złożonego
miastu nie zwróciła Rzplta, jakkolwiek po słu-
szności była do tego obowiązaną (czyt. Kubali
Szkice hist., ser.I str. 73, Lw. 1880, „Oblężenie
L. wr.1648*). Wr.1649 potwierdził nowo obra-
ny Jan Kaz. dawne przywileje miasta a 29 wrz.
przybył sam do L., wracając z wyprawy pod
Zborów i odjechał do Warszawy 9 paździer.
W. r.1651 bawił król znowu we Lw., wraca-
Jąc z pod Beresteczka, gdzie nad Chmielniekim
znakomite odniósł zwycięztwo. Następnie ba-
wił król we Lw. wr. 1653, ciągnąc na nie-
szczęsną wyprawę pod Źwaniec. W r. 1658
wystąpił niejaki Maciej Jeżowski, który przy-
brał sobie wspólników a udając Tatarów, na-
padał przedmieścia i wioski sąsiednie. Schwy-
tano go później i ścięto. W r. 1655 oblegał L.
znowu BohdanChmielnicki w przymierzu z
wojskiem rossyjskiem. Miasta bronił Krzy-
sztof Grodzicki i zacni mieszezanie. Chmielni-
cki wezwał, aby się miasto poddało carowi.
Wezwani na rozmowę do obozu jego na górze
5-to Jurskiej Samuel Kuszewicz, Krysztof Za-
chnowicz i Paweł Laurysiewiez oświadczyli,
że miasta nigdy nie poddadzą, dochowując
wierności Janowi Kazimierzowi. Po kilkunastn
szturmach, przerywanych częstem parlamento-
waniem, przyczem także bp. szyzmatycki Że-
liborski Chmielnickiego do opuszezenia miasta
nakłaniał, odstąpił Chm. wreszcie 8 listop., wy-
mógłszy tylko kontrybucyą na obywatelach.
Dnia 10 listop. oddalił się także Buturlin, na-
czelny wódz Ross., z wojskiem swojem (Zu-
brzycki umieszcza o tem oblężeniu relacyą Do-
bieszowskiego, regenta miasta w owym roku
(str. 388 do 346 w kronice) i Kuszewicza (?).
Ob. także Rkp. w Bibl. Ossol. M 1715, zawie-
rający spis pieniędzy na okup wybranych).
W roku następnym stanął król, jadąc na Sam-
bor,d. 17 lut. we L. Przyjęto go z zapałem
a ze względu na krytyczne położenie, przezna-
czyło miasto na jego utrzymanie dochód z ak-
cyzy. D. 1 kwiet. złożył król z przytomnymi
senatorami, w obecności całego duchowieństwa
i nuncyusza papieskiego Piotra Sidona, uroczy -
ste wotum, oddając siebie i królestwo w opie-
kę Najśw. P. i obiecując szerzyć wiarę świętą.
„A ponieważ, brzmi wotum dalej, „z wielkim
bólem serca mego wyznaję, że za łzy i krzyw-
dy włościan w królestwie mojem Syn Twój,
Sprawiedliwy Sędzia przez 7 lat już dopuszcza
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na nas kary powietrza i wojen, przeto obiecu-
ję i przyrzekam, prócz tego, iż ze wszystkimi
mymi stanami po przywróceniu pokoju wszel-
kich dla odwrócenia tych nieszczęść użyję środ-
ków i postaram się, aby lud Królestwa mego
od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków był

uwolniony.* W r. 1657 podsunął się pod L.
Rakoczy; odprawiano tedy znowu straż pilną, ale
skończyło się na zawarciu z nim ugody w Stry-
ju. Tegoż roku witało miasto radośnie Stef.
Czarnieckiego, wracającego z pogromu Rako-
czego. W r. 16581 1659 musiało miasto skła-
dać znowu 132000 złp., jako okup dla wojska
skonfederowanego. W r. 1660 bawił król we
L., 1661 nadał miastu, w nagrodę ofiar ponie-
sionych, przywilej, równający je w prawach i
zaszczytach z Krakowem i Wilnem, a 1665
przyjechał znowu w odwiedziny. W r. 1669
potwierdził nowo obrany Michał Wiśniowiecki
dawne przywileje, a w r.1671 przybył ze
swą żoną Kleonorą do miasta. W r. 1672 po
zdobyciu Kamieńca Podolskiego obrała sobie
nawała turecko-tatarska L. za najbliższy cel
wyprawy. Kapudan Basza, połączony z hanem
i Doroszeńkiem z 50000 Turków i niezliczoną
ćmą Tatarów, otoczyli miasto d.25 wrześ. Ma-
ła tylko część mieszkąńców pozostała w mie-
ście; pełna wszakże owej dzielności, której
już po dwakroć dała dowody, postanowiłą się
bronić. Komendantem był pułk. Eliasz Łącki.
Odbiwszy kilka szturmów do miasta, lwowia-
nie doczekali się przybycia komisarzy pokojo-
wych z obozu pogańskiego, (i ułożyli z nie-
przyjacielem preliminarya pokoju. Od LL. i
Rusi odstąpili Turcy za 80,000 talarów okupu.
Nie zapłaciwszy całej tej sumy, dali lwowianie
10 zakładników, którzy się dobrowolnie na to
ofiarowali. Szumlański, władyka lwow., uda-
wał się sam do Doroszeńka, aby zmiękczyć je-
go umysł i wyrzucać mu ucisk chrześcian, ale
bez skutku. (Czyt. „„Doroszeńko z Kozakami
pode Lwowem 1677, Lwowianin, 1885, str.
187; „„Tranzakcya oblężenia Lwowa r. 1672"
ib. 1838, str. 21; Bielowski „Oblężenie Lwowa
1672%, Dod. do Gaz. Lwow. 1858, Ne 45—48;
„Doroszeńko pode L.* przez Wieniarskiego,
Tyg. ilustr. 1862, t. V, str. 196). W r. 1678
przybył król Michał do L. i umarł tutaj d, 10
listop. w pałacu arcybiskupim w rynku. Obra-
ny po nim Jan III przebywał bardzo często
we L., zjeżdżając tu dla spraw prywatnych i
publicznych, to dla ekwipowania się na wy-
prawy, to nakoniec dla bronienia tego grodu.
Miał on tu swoją kamienicę i czuł się tak jak

u siebie, a wspominając o L. pisał zwykle
„u nas we Lwowie*, Łączyły go też z mia-
stem stosunki przyjaźni i zażyłości, nie tylko
z panami, którzy tu stalej mieszkali (Jabłono-
wski, Sieniawski, Bieganowski i in.), lecz tak-

że z mieszczaństwem, które mu nie raz wyga- 
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dzało w potrzebie gotówką, a zawsze otaczało go
czcią i przywiązaniem. W r. 1675, gdy 200000
nawała turecko-tatarska uderzyła na Polskę,
i po zajęciu Pokucia ku L. się posuwała, sta-
nął w mieście Sobieski. Przybył on tu z żoną
i dziećmi, żeby albo zwyciężyć, albo zagrzebać |
się w gruzach tego grodu ze wszystkiem co |
miał najdroższego. Miał z sobą szczupłe tyl- |
ko siły, 3000 wojska swojego i przeszło 2000
Litwinów pod Radziwiłłem. Na tę małą garst- j
kę ciągnął Nuraddyn na czele 40000. Król
ustawił na wzgórzach Wys. Zamku artyleryą,
w zaroślach ciurów ubranych w rycerskie pan-
cerze, chorągwie rycerskie na pochyłości góry,
piechotę zaś ukrył w wąwozach wsi Zniesienia,
Q bezpieczeństwie miasta pamiętali mieszcza-
nie. W takim szyku ujrzała Polaków orda Nu-
reddyna, zajmując ogromną płaszczyznę, rozlega-
jącą się u stóp Wys. Zamku. Król przeżegnał
i pobłogosławił wojsko istając się z wodza pro-
stym towarzyszem pancernym, z trzykrotnym
„yje Jezus!* rzucił się na wroga ze skrzydla-
tą husaryą. Grenialnie obmyślany plan bitwy,
zręcznie użyte fortele, męztwo i zaufanie, któ-
rem Sobieski umiał natchnąć swoich, odniosły
zwycięztwo (czyt. Szajnocha, „„Zrwycięz. pod L.
1675* Szkice histor.), W r. 1676 potwierdził
Jan III dawne przywileje miasta, W r. 1686
gromadził król tutaj wojsko na wyprawę wo-
łoską, a z końcem tego roku przybyli do L. po-
słowie moskiewscy dla zatwierdzenia nieszczę-
snego traktatu grzymutowskiego, oddającego
Kijów w ręce Rossyi. Sobieski zaprzysiągł go 2
lut. 1687. D. 11 lut. 1695 uderzyła 60,000 or-
da tatarska pod Szachem Grerejem na L. Obe-
cny w mieście Stanisław Jabłonowski i pod-
skarbi nadworny kor. Anastazy Miączyński,
ledwie 3000 wojska liczyli. Tatarzy stanęli
na polach Zboiski na Krak, przedmieściu. Na-=
zajutrz wyprowadził Jabłonowski część konnicy
przed krakowską bramę, Miączyński na pola
zboiskie, Walka ciężka i uporczywa trwała
8 godzin. Jabłonowski omal że nie został od-
ciętym od miasta. Uratował go Miączyński,
Wypadło jednak cofnąć się w mury miasta.
Tatarzy, rażeni strzałami z dział, nie próbowali
ataku inazajutrz, zostawiając licznego trupa na
pobojowisku, zwrócili się ku Zórawnu (czyt.
„Dyaryusz inkursyi lwow. od Tatarów 1695
uczynionej* w Przyj. ludu 1842, str. 251 nn. z
2 rycinami Wys. Zamku), Następca Jana HL,
Aug. II potwierdził 1697 dawne przywileje, a
w r. 1698 odwiedził miasto. Aż dotąd stawił
Lw., niejednokrotnie oblegany, skuteczny 0-

pór i nie wpuścił ani razu nieprzyjaciela w mu-
ry swoje. W czasie wojny półn. dopiero, gdy
stanął po stronie Augusta II i przystąpił do
konfederacyi sandomierskiej, oblegli go Szwe-
dzi pod dowództwem Karola XII i d. 6 wrześ.
zdobyli szturmem po bohaterskiej obronie mie-
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szczan. Po zrabowaniu miasta kazali sobie
Szwedzi złożyć jeszcze 173,000 bitych talarów
ioddalili się dopiero 23 wrześ, (czyt. Józefo-
wicz „„Lwów utrapiony in. a. 1704* Rkp. w
Bib. Ossol. Nr. 16351; Zawadzki „Kartka zdzie-
jów L.* Strzecha, 1871 str. 350). Po ustąpie-
niu Szwedów zaczęło się szerzyć gwałtowne
powietrze, głód i niedostatek, a w tem smutnem
położeniu rozproszyło się wielu mieszkańców.
Pozostałych w mieście dręczyły ciężary, gdyż
ucisk od wojsk trwał ciągle, Opłaty na woj-
sko składać musieli sami mieszczanie, gdyż
szlachta i duchowieństwo do niczego przyłożyć
się nie chcieli, Następstwem tego było, że
miasto, mimo dawnych okupów i opłat jeszcze
zawsze dość zamożne, zubożało, spustoszało i
kilkadziesiąt opuszczonych liczyło kamienic.
W r. 1706 weszli do L. Rossyanie pod wodzą
Menżykowa, w r. 1707 przybył car Piotr a
miasto musiało złożyć podatek na utrzymanie
wojsk jego. W tymże roku odbył się tu zjazd
stronników Aug. II pod przewodnictwem Szem-
beka, na którym uchwalono obstawać przy
konfederacyi sandomierskiej , a zrzeczenie się

korony p. Aug. uznano za nieważne. Arcybpa
Zielińskiego, stronnika Leszczyńskiego, wzięli
Rossyanie w niewolę. Gdy w r. 1708 car Piotr
do swego państwa się cofnął i miasto odsłonił,
nadciągnął Stanisław Leszczyński w r. 1709, a
Lw. musiał mu się poddać i złożyć 150,000 ta-
larów okupu. Niebawem ustąpił on przed
stronn. Augusta pod hetmanem Sieniawskim, a
miasto otrzymało nową załogę. W dodatku za-
częło znowu powietrze grasować i wytępiło
znaczną część mieszkańców, tak w tym roku jaki
1710. Wr. 1712 nawiedził miasto wielki po-
żar. Następujące czasy, to już czasy upadku.
Zdarzeń ważniejszych coraz mniej. Miasto tra-
ci dawną swą Świetność, handel i przemysł u-
pada. Urzędy piastują ludzie niedołężni, pie-
niactwo bierze górę. Radcy ubiegają się za
czczemi tytułami, mniej dbając o dobro miasta.
Swiadczą o tem akta i pisma publiczne bez
związku iładu, najczęściej niedbale kreślone.
Fundusze miasta tak się wyczerpały, że wła-
ściciele domów musieli sami bruki przed swemi
domami utrzymywać. R. 1724 odprawiono na
nizkim zamku wspaniałe wesele Stan. Denhofa,
wdy płock., hetm. p. lit., z Zofią Sieniawską,
córką hetm, w. k. (czyt. Rozmait. 1830 Nr. 8
i Karwickiego „Szkice historyczne” str. 174).
W r. 1726 umarł na nizkim zamku hetm. w. k.
Adam Sieniawski, a zwłoki jego wywieziono
z wielką okazałością do Brzeżan (czyt. Przyj,
ludu 1844 str. 250) i Karwickiego „Szkice hi-
stor.* str. 158). W r. 1785 przedstawiał się
stan miasta tak źle, że Aug. III nakazał staro-
ście i magistratowi, ażeby przyczyny upadku
miasta dochodzili; lecz nie to nie pomogło. Wr.
1788 przebywał Aug.III weLw. wraz zswym  
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dworem, a przekonawszy się 6 nędznym stanie
miasta i niedołężności mieszczan, chcąc w nich
obudzić dawnego ducha wojowniczego, zalecił
radzie miasta, ażeby zaniedbane ćwiczenia woj-
skowe mieszczan qa nowo rozpoczął. Ale i to
nie nie pomogło, W zubożałych mieszczanach
trudno było wskrzesić ducha rycerskiego. Wr.
1769 doznało miasto i przedmieścia ciężkiej klę-
ski. (rarnizon stanowiło wojsko przychylne
Stanisławowi Augustowi. Miasto obsadzili Ro-
syanie. Konfederaci barscy pod wodzą Zuzel-
nieckiego oblegli miasto w czerwcu i4 razy
szturm przypuścili, lecz odparci, popalili przed-
mieścią. Okupacya przez wojska rossyjskie
pod dowództwem Kreczetnikowa podkopała do
reszty ład miasta i byt mieszkańców. Tak więc
równocześnie z upadkiem Rzpltej chylił sięi
Liw. do upadku. Przyznać jednak trzeba, na po-
chwałę mieszkańców, że jak przez cały czas
dziejów składali dowody męztwa i poświęcenia,
tak 1 w tej epoce upadku nie splamili sięnigdy
niewiernością dla któlów, którym wierność
przysięgli, ani brakiem cnót obywatelskich. Ja-
ko ostatni błysk lampy gasnącej zajaśniała
wierność mieszczan lwow. w czasie kiedy się
walił stary gmach Rzpltej, Już na wiosne r.
1772 zajęły wojska austryackie płn. i płn.-
wschodnie stoki Karpat a dopiero w lipcu te-
goż roku stanęły niedaleko Lwowa. Wojska
rossyjskie, konsystujące we Lwowie, wyru-
szyły na płn. i wschód, Jakkolwiek w do-
chowanych resztkach akt nie ma wzmianki,
aby Austryacy traktowali z miastem o podda-
nie się, to jednak zdaje się, że L. nie poddał
się dobrowolnie, lecz uległ przemocy. Austrya-
cy bowiem przebywali w Skniłowie i Skniłów-
ku, wsiach o milę odległych, a nie wchodzili
do miasta przez całe 3 miesiące, mimo że ono
było całkiem bezbronne i z żywności ogołoco-
ne. Dopiero 14 września wysłali do miasta
kapitana Brauna z żądaniem, aby magistrat
dał kwatery i łóżka dla 22 urzędników cywil-
nych austryackich. Rada miasta sprzeciwiła
się żądaniu, a dopiero pod grozą represaliów
uległa, jako bezwładna; nie omieszkała jednak
zaprotestować. Wreszcie 19 września weszli
Austryacy przez bramę Krakowską do miasta,
a mieszczanie, zmuszeni dopiero surową groźbą
dowodzącego generała Hadika, dali wojsku
kwatery w mieście, A gdy ten generał zapro-
sił burmistrza i rajców, aby asystowali na na-
bożeństwie w katedrze w dzień instalacyi ce-
sarskiego namiestnika hr. Pergena, podali oni
pisemny memoryał z prośbą, aby ich uwolnił
od tej przykrej i nieprzystojnej demonstracyi,
gdyż byłoby to homagium i uznaniem zajęcia
L., coby się sprzeciwiło przysiędze wykonanej
na wierność Stanisławowi Augustowi. Zanim
rada otrzymała odpowiedź na ten memoryał,
przyszedł do izby radzieckiej kapitan Braun
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i przyniósł proklamacyą Maryi Teresy z we-
zwaniem „szlachetnych mieszczan L. do podda-
nia się i posłuszeństwa a zarazem nakaz od
Pergena, ażeby tę proklamacyą na ratuszu
i po mieście obwieścili. Mieszczanie wysłali
tedy deputacyą do Hadika z prośbą o uwolnie-
nie od tej homagialnej demonstracyi i od przy-
bieia proklamacyi na ratuszu. Ale tej deputa-
cyi nie przyjął ani Pergen, ani Hadik; ten
ostatni oświadczył jej tylko prywatnie „że
asystencya przy nabożeństwie instalacyjnem
nie będzie uważana za demonstracyą polity-

czną lub homagium; zatem stanowczo ją naka-
zuje, a co do przybicia na ratuszu proklamacyi,
odstępuje od żądania, gdyż nowy rząd już to
uczynił*. Równocześnie 3 paźdz, napisała ra-
da do kanel. kor. memoryał z oznajmieniem
o zarządzeniach Hadika i Pergena, dodając, że
chociaż muszą być w katedrze podczas insta-
lacyi namiestnika cesarskiego, mimo to pozo-
stają wiernymi poddanymi króla Stanisława
Augusta. Następnie wręczył Hadik deputowa-
nym rotę przysięgi wierności dla nowego rzą-
du, rozkazawszy najsurowiej, aby ją podpisa-
no. Mimo to nie podpisywali jej rajcy aż 10
stycznia 1775 r., przekonawszy się, że kroki
ich czynione u Stanisława Augusta są nadare-
mne, a cały kraj już się poddał. III. Tak
rozpoczęły się rządy austryackie. Zaraz po

podpisaniu przysięgi pozrywano orły polskie,
a miejsce ich zajęły: austryackie, W r. 1782
bawił cesarz Józef II przez dni kilka we L.;
w r. 1786 przybył tu po raz drugi, a miasto
liczyło już wówczas 32,000 mk. i zmieniło do
niepoznania swą dawną fizyognomią. Grerma-

nizacya postępowała szybko; cesarz bowiem
nadał Niemcom, a zwłaszcza kupcom i rzemieś|-
nikom wyznania protestant., nie tylko bezpła-
tne nabycie prawa miejskiego, ale także 6-cio-
letnią wolność od wszelkich podatków i danin.
Krasicki, przejeżdżając tędy w lat kilkanaście
po rozbiorze, tak nam kreśli wrażenie, jakie
wówczas miasto sprawiało: „| wspanialszy i
ludniejszy, Jednak przedtem, choć był mniej-
szy, (Choć mniej ludny, mniej kształtniejszy,
Że był swoim, był wdzięczniejszy*. (Ciekawe
szczegóły do pierwszych lat L. pod rządem
austr. podaje Władysław Łoziński w powieści:
„Pierwsi Galicyanie' i broszurce „O towarzy-
stwie lwow. przy schyłku XVIII w.* Lwów,
1872). W r. 1792 przybył do L. Kościuszko;
przyjmowano go jako zwycięzcę pod Dubienką
z wielkim entuzyazmem, i z tego powodu rząd
nakazał mu opuścić Galicyą. W r. 1809 prze-
szedł L. chwilowo pod rząd polski. Na wieść
o zbliżającem się wojsku polskiem opuściła
miasto załoga austryacka (pieniądze, broń, amu-
hicyą wywieziono jeszcze przedtem), a 238 ma-
Ja zajęła milicya mjejska odwachy i poczęła
pełnić służbę. Dnia 27 maja przybył porucznik  
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Starzyński z 16 żołnierzami i wjechał wprost
na główną strażnicę. Orły austryackie pozdej-
mowano wszędzie, mieszkańców opanowała nie-
zwykła radość, wieczorem iluminowano mia-
sto. Dnia 28 maja przybyło znowu 30 żołnie-
rzy, ao 10 wieczór Rożniecki i Kamiński na
czele 350 żołnierzy. Na ich spotkanie wyru-
szyło całe miasto, uderzono we wszystkie
dzwony, iluminacya zapłonęła znowu. D. 29
maja rozporządził Rożniecki, że wszyscy urzęd-
nicy trwającego rządu urzędować będą i nadal
wedle tej samej formy, mianował dozorcami
wszystkich urzędów Polaków, i całą machinę

rządową w ruch puścił. Tego samego dnia
opuściło wojsko L., zostawiając 60 żołnierzy,
którym pomagała milicya miejska. Niedługo
potem mianowano pułkownika Bleszyńskiego
komendantem miasta, otwarto biuro paszporto-
we i ustanowiono tymczasowy rząd centralny
wojskowy. D, 4 czerw. wyjechał Rożniecki ze
L. Lecz ten stan rzeczy nie trwał długo, Wy-
padki wojenne kazały wycofać załogę wojsko-
wą 18 czer.; 19 złożył komendę Bleszyński
w ręce mieszczanina Baura, a Ż1 nadeszło woj-
sko austryackie pod jen, Egermannem i zajęło
stolicę. D..28 czer. musieli Austryacy ustąpić
Rossyanom pod wodzą ks, Golicyna i odtąd
rządził we L, wojenny rząd rossyjski do 14
grud., poczem nastały znowu rządy austryac-
kie. (Czyt. „Lwów w r. 1809*, przez Kuna-
siewicza w Ruchu liter. 1876 i w osobnem
dziełku wydanem 1878 r.; „Zajęcie Lwowa
przez Polaków 1809*, Przyj. dom. 1877, str.
185; „Panna Antonina P. czyli wejście Au-
stryaków do Lwowa r. 1809*, przez Siemień-
skiego, w Noworoczn, demokr., Paryż, 1842),
Dzieło germanizacyi prowadzono znowu gorli-
wie, ale nie tylko bez skutku, lecz owszem ze
skutkiem przeciwnym, gdyż wszystkie narzę-
dzia germanizacyi ulegały pomału przewadze
żywiołu polskiego i każda rodzina niemiecka
w drugiem a najdalej trzeciem pokoleniu do-
starczała sprawie narodowej najgorliwszych 0-
brońców. W r. 1817 przybył do L. cesarz Fran-
ciszek I i bawił od 10 do 28 lipca, W r.1828
wieziono przez L. z Sieniawy do Warszawy
zwłoki ks. Adama Czartoryskiego i oddawano
im ostatnie posługi, W tymże roku bawił ce-
garz znowu we L. od 28 wrześ. do 1 paździer,
W r. 1848 brał L. czynny udział w życiu i ru-
chu politycznym. Gdy bowiem rząd usiłował
oktrojować konstytucyą niedawno nadaną,
wybuchło za przykładem innych miast prowin-
cyonalnych także i we L. powstanie w jesieni;
na ulicach poczęto wznosić barykady Aa tu i
owdzie opierać się rozbrojeniu gwardyi oby-
watelskiej, Komenderujący zatem wojskiem
jen. Hammerstein, gdy namiestnik Wacław
Zaleski (znany w literaturze pod im. Wacława
z Oleska, ojciec dzisiejszego namiestnika) nie
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chciał zgodzić się na to, aby uderzyć na lud,
na własną rękę urządził sobie straszną igra-
szkę, bombardująe miasto d. 2 list., przyczem
spalono akademią i bibliotekę, wieżę ratuszo-
wą, a dużo ludzi pozabijano, (Czyt. „Po latach
30*, Dzien, Pol. 1879, M 255 i nn.; „„Ausweis
iiber die am 2 Novem. 1848 in L. Getódteten*,
rkp. w Bibl. Ossol. M 1780), Po przytłumie-
niu tego ruchu trwał dalej system germaniza-
cyjny aż do r. 1861, t.j. do nadania konsty-
tucyi, a raczej do 1867 r., kiedy w szkołach i
urzędach zaprowadzono języki krajowe: polski
i ruski. W r. 1868 odwiedził miasto nuncyusz
papieski Falcinelli, a w r. 1877 nuncyusz Ja-
cobini. W tymże roku urządzono wystawę
krajową rolniczo-przemyłową, a jeszcze w 1861
wystawę starożytności ojczystych i częste wy-
stawy ogrodniczo-sadownicze (czyt. „Przew.
lwow. wyst. starożytności* przez Kalickiego,
Lwów, 1851; „Wyst. staroż. ojczyst, we L.*
w Bibl. Warsz. 1861, t. III, str. 690; „Wyst.
krajowa roln.-przemysłowa w r. 1877 przez
Jiigermanna, w Dźwigni 1877, str. 12, z pla-
nem i katalogi tej wystawy, tudzież fotografie
Trzemeskiego w Muz. Ossol. M 21, 732 i ryci-
ny podawane w Tygod. ilustr. i Kłosach zr.
1877). W r. 1880 bawił we L. od 11 do 15
września cesarz Franciszek Józef (przedtem od-
wiedzał on miasto w r. 1851 i 1855 (ob. No-
winy 1854, str. 189 i 1855 str. 669—681).
W r. 1888 obchodzono uroczyście 200-letnią
rocznicę zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem,
a Rada miejska postanowiła na uczczenie tego
zdarzenia wznieść pomnik na cześć Jana III,
rozpisała konkurs na dzieło o Janie III, wmu-
rowała tablicę pamiątkową w kamienicy nie-
gdyś Sobieskiego w rynku, a na Wysokim
Zamku wzniosła kamienne wzgórze z odpowie-
dnim napisem.
Warownie miasta. Fortyfikacyą L. roz-

poczęto już za Kazimierza W. Poprowadzono
mianowicie mur, wały i fosę, okalające miasto
właściwe i oddzielające je od przedmieść. Mur
ten biegł wzdłuż dzisiejszej ulicy teatralnej,
na pl. Maryackim skręcał na wsch. ku kościo-
łowi 00. bernardynów, stąd na płn. wzdłuż
Podwala do koś. dominikanów, a stąd na zach.
wzdłuż dzisiejszej ul. Skarbkowskiej aż do Te-
atralnej, zamykając w ten sposób czworobok
forteczny. Za tym murem była dość szeroka,
wodą zalana fosa, a za nią wały. Nad wykoń-
czeniem, wzmocnieniem, rozszerzeniem i napra-
wą fortyfikacyj pracowano nieustannie. Na
mocy uchwały z r. 1408 musiał każdy cech
sprawić po jednej maszynie do rzucania strzał
i pocisków z murów miejskich. W r. 1410
postanowiono kosztem publicznym miejskim
wzmocnić warownie drugim murem. Robota
trwała czas dłuższy, a do jej wykończenia
przyczyniali się także królowie. Drugi ten mur  

Lwo

zewnętrzny z bastyonami poczynał się od bra-
my Halickiej, ciągnął wzdłuż Pełtwi, a oko-
liwszy szerokim odskokiem zamek niższy i
przeciąwszy dzisiejszy plac Krakowski, biegł
aż pod kościół Panny Maryi Snież., stąd dalej
prosto na wsch. do dzisiejszego łac. semina-
ryum, gdzie, załamawszy się na płd., sięgał do
gmachów namiestnictwa, skąd, zszedłszy w kie-
runku Wałowej ulicy na zach., przytykał do
zewnętrznej bramy Halickiej. Prócz bramy
Halickiej była jeszcze Krakowska (dawniej
Tatarską albo Pogańską zwana). Później przy-
były 2 furty: Karmelicka (al. Bosacka) koło
cerkwi wołoskiej i Jezuicka. Baszt było 17.
W r. 1445 ukończono je i oddano z obowiąz-
kiem obrony cechom rzemieślniczym, od któ-
rych później i nazwy otrzymały. Szły one na-
stępującym porządkiem: 1) baszta nad bramą
Krakowską, kuśnierska; 2) ku koś, P. M. Śn,,
Strumiłowa, miechowników, mydlarzy i bla-
charzy; 3) mieczników; 4) tkaczów; 5) czapni-
ków i siodlarzy; 6) za ormiańskiemi gmachami,
piwowarów i miodowarów; 7) rymarzów koło
dominikanów; 8) mularzów, powroźników i to-
karzów; 9) szewska al. bernardyńska; 10) garn-
carzyi kotlarzy między bernardynami a bra-
mą Halicką; 11) krawców nad bramą Halicką:
12) złotników, gdzie teraz domy pod 1. 11 pl.
Maryacki, 1, 2 pl. Halicki, 2 i 4 ul. Wałowa;
13) rzeźników; 14 stolarzy, bednarzy i stelma-
chów; 15) kowalów, ślusarzy i iglarzy; 16)
kramarzy; 17) piekarzy,. której ostatki 1836
na teatr Skarbka rozwalono. Na basztach u-
trzymywano strażników płatnych od miasta,
W r.1607 projektowano rozszerzenie fortyfika-
cyj lwow. i odtąd stały one długo na porządku
dziennym za Zygmunta III i Władysława IV,
a podjęte były znowu przez Jana III. Zamie-
rzano najprzód fortyfikować przedmieście Ha-
liekie, potem plan rozszerzono, rozpoczęto ro-
botę, usypano wał od fortecy karmelickiej
przy klasz. karmelickim wzdłuż ulicy Franci-
szkańskiej aż po Pełtew na kręconych słupach,
ale przekonano się w końcu, że zakrojono na
rozmiary zanadto wielkie, że fortyfikacya po-
dobna wymagałaby załogi o wiele większej,
aniżeli L. by ją mógł posiadać, i zaniechano
roboty, Po upadku Kamieńca Podolskiego, sko-
ro L. jeden mógł jeszcze stawić opór nieprzy-
jacielowi, wypadało warownię, osłabioną w la-
tach poprzednich, wzmocnić koniecznie. Zapro-
wadzono tedy na ten cel opłatę zwaną szeląż-
nem, t.j. opłatę od napojów sprowadzanych
lub wyrabianych we L. W r. 1695 legował
testamentem na ten sam cel 2000 dukatów Ma-
rek Matczyński, wojew. ruski i poufny królew-
ski. Zdobycie L. przez Karola XII w r. 1704
wykazało niedostateczność warowni. Wido-

ków na jej polepszenie nie było; to też odtąd
utrzymywano już tylko status quo, Rząd au-
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stryacki zarządził 1777 zniesienie chylących
się do upadku bram miejskich i ich wieżyc, a
także stopniowe usuwanie wałów, murów i ba-
styonów. Z dawnych murów zachowały się
dotąd pewne ślady w fandamentach kamienic
pod 1. 12, 14, 18 przy ul. Wałowej, 6, 7 przy
pl. Halickim i 3 przy pl. Bernardyńskim. Na
miejscu splantowanych wałów miejskich urzą-
dzono przechadzki t. zw. Wały hetmańskie na
zach. od posągu hetm. Jabłonowskiego (Kłosy
t. 19, str. 151) a gubernatorskie na wsch. Wa-
rowne były prócz tego dwa zamki: górny i
dolny. Zamek górny al. wysoki wznosi się nad
miastem, na stromym, najwyższym szczycie
góry zamkowej. Zimorowiez mówi, że Kazi-
mierz W. w r. 1042 „z kamienia zamek zbudo-
wał, do muzycznej lutni podobny, którego
wierzch węziej nad miasto się wznosił, środek

zaś obszerniejszy pomieszkania i sypialne izby
zawiera”. Andrzej Owadowski lustrował za-
mek r. 1562 i znalazł między innemi: podwoje
żelazne, śpichlerz żywnością napełniony, ka-
plicę z wszelką potrzebą kapłańską w dobrym
stanie, pomieszkania królewskie świetne, prze-
chadzki murowane i sklepienia dla czuwają-
cych całe. Oprócz tego dział wojennych 10,
narzędzi do rozbijania murów i broni większej
niemałą liczbę, prochu ile potrzeba. Lustracya
zr. 1661 tak go nam opisuje: „Zamek górny
z 3-ch stron otoczony murem a z 4-tej dwoma
murami. Bram do niego 3. Od miasta sztuka
muru wypada, którą-dziurę palami zabito i
wałem zasypano, Na jednej bramie izba z al-
kierzem, przy drugiej budki żołdackie, na trze-
ciej izb kilka; od tej idą komory i iżby;
w czwartej części zamku wieża murowana, po
prawej ręce baszta wysoka, w niej izdebka;
studnia nakryta. Odtąd chylił się zamek do
upadku. W r. 1672 zajęli go Turcy, a 1704
Szwedzi podczas oblężenia. Wysoki Zamek
wraz z górą zamkową i jurydyką starościńską
darował cesarz Józef II miastu w r. 1786. Zde-
zolowany budynek zamkowy zniesiono w prze-
ważnej części, zostawiając tylko jednę ścianę.
(Ryciny i krótkie opisy dawnego zamku lub
jego ruin podały: Lwowianin, 1836, str. 108;
Przyjaciel dom. 1860, str. 376; Strzecha, 1870,
str. 890; Tyg. ilustr. 1876, str. 40; Lwowia-
nyn, 1862, str. 106, artykuł Szaraniewicza,
„Wysokij Zamok wo L. w r. 161389). Góra
zamkowa była naga i piaszczyssta, deszcz opłu-
kiwał piasek i zasypywał nim ulice. W r.
1835 rozpoczęło miasto zalesienie góry zamko-
wej i zamieniono ją w piękny park, skąd śli-
czny przedstawia się widok. W r. 1845 zbu-
dowano na niższej części góry restauracyą.
W r. 1855 nazwano górę zamkową górą Fran-
ciszka Józefa na pamiątkę pobytu cesarza. W r.
1869 zaczęto d. 11 sierp. sypać na Wysokim
Zamku „Kopiec unii lubelskiejć na pamiątkę 300-
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letniej rocznicy wiekopomnego sejmu. Duszą tej
pracy jest dr. Franciszek Smolka. Przy roz-
maitych sposobnościach sypano tu po grudce
ziemi z różnych stron Polski i grobów polskich
bohaterów. Robota jeszcze dotąd nieukończo-
na. (O kopcu czyt, Słowianin, Lwów, 1869,
M 1; Przyj. dom. 1869, str. 167; Strzecha z r.
1869). D. 12 wrześ. 1883 ustawiono na górze
zamkowej, na niższym jej cyplu, z którego się
roztacza widok na Zniesienie i całą przyległą
równinę pamiętną zwycięstwem Sobieskiego

w r. 1675, głaz pamiątkowy z odpowiednim
napisem. Zamek niski zajmował część dzisiej-
szego od niego nazwanego placu Castrum, słu-
żył za siedzibę starostom i grodzkiemu ich są-
dowi, mieścił oraz kaplicę ś. Katarzyny, ar-
chiwa grodzkie i zbrojownię, a jak był niepo-
ślednim, jak niepospolite gmachy otaczały jego
dziedziniec, widzimy np. z aktu wydanego 1416
r. „in magno palacio minoris castri leopol.*
(A. V, 86) i z późniejszych lustracyj, wedle
których nie tylko dolne ale i górne komnaty
miały mury na 27, łokcia grube. Leżał on
wprawdzie w obrębie murów miejskich, lecz
oddzielony był od miasta fosą i murem, a złą-
czony tylko bramą. Na zewnątrz nie miał 0so0-
bnego wyjścia. Starostowić starali się nieje-
dnokrotnie o taki wychód osóbny, lecz delego-
wane w tym celu komisye królewskie nie
przychylały się do życzeń po zbadaniu miej-.
scowości samej i uwzględniając protest miasta.
Zamek niski uważano jako własność kraju.
Cesarz Józef II darował go stanom galicyjskim
w r. 1782, a te sprzedały miastu w r. 1802
walące się budynki wraz z placem za 8528 zł,
m. k. Budynki zniesiono, plac zrównano i uży-
wano, jako targowicy, a w r. 18387 sprzedano
część hr. Stan. Skarbkowi, który tu wybudo-
wał gmach teatralny. Obok tego gmachu sta-
nęły kamienice, w których się mieści Dyrekcya
policyi i Sąd apelacyjny. Obwarowane były
także kościół bernardynów murem w kształ-
cie trójkąta, przypierającym do fortyfikacyj
miejskich; koś, i klasz, karmelitów bosych za
miastem na wzgórzu; karmelitów trzewiczko-
wych przy ul. Halickiej i benedyktynek łaciń-
skich. Były także zbrojownie. Według'Zimo-
rowicza opatrzył już ks. Lew swój zamek zbro-
jownią. Na Wys. Zamku założył Kazimierz
W. arsenał królewski, W r. 1555 wybudowa-
no arsenał miejski przy ul. Sobieskiego, dziś
rządowy skład wojennych materyałów. Na
ścianie tego zabudowania są na płytach herby:
koronny z h. Jana III, h. miasta L. i h. ro-
dziny Jabłonowskiego Stan. W r, 1639 zbu-
dował Władysław IV arsenał królewski czyli
rzpltej za kościołem dominikanów, w miejscu
gdzie dawniej stał mały arsenał miejski 1575
zbudowany. Dziś jest tu rządowy skład broni
i materyałów wojskowych. Był jeszcze arse=

39
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nałSieniawskich, gdzie dziś biblioteka Bawo-
rowskiego, i arsenał przy cerkwi ś. Jura.
(„O arsenałach* czyt. Fnme. Schneidera, t. I,
str. 320; „Objaśnienie płaskorzeźb na dawnym
arsenale miejskim”, w Dzien. Lwow. 1869,
N 220 i w Strzesze z r. 1869, str. 398
(z ryciną), tudzież Dod, do Gaz. Lwow. 1858,
N 21 i „Inwentarz cekauzu we L.* w Ba-
rącza „Pam. dziej. pols.* str. 167). Prochownia
t. zw. Altermajerowska istniała jeszcze w r.
1763. Przy dzisiejszej ul. Czarnieckiego zbu-
dowano naprzeciw koś. karmelitów 2-piętrowy
budynek w formie kościoła na szpichlerz miejski
(granarium); dziś jest tu skład wojskowy. Pod-
ezas napadów nieprzyjacielskich i oblężeń bro-
nili miasta, obok szczupłej zwykle załogi woj-
skowej, mieszczanie. Ażeby nabrać biegłości
w sztuce wojennej zawiązało się bractwo strze-
leckie, według Zimorowicza już 1445 r. Strzel-
nica była pierwotnie w fosie między wałami
i murami miasta, gdzie później stanęły domy

„niższej Ormiańskiej ulicy. W pierwszych la-
tach zaboru trwały ćwiczenia strzeleckie da-
wniejszym porządkiem w fosie ciągnącej się od
bramy Krakowskiej ku dzwonnicy 00. domini-
kanów. U bramy Krakowskiej była kamieni-
czka, z której strzelano, W r. 1789 wysta-
wiono strzelnicę przy dzisiejszej ulicy Kur-
kowej, gdzie się dziś znajduje. W r. 1790
przybrała konfraternia nazwę „Towarzystwa
strzeleckiego, (Czyt. „Rys histor. Tow. strzel-
eów lwow. przez Kulczyckiego, Lwów, 1848).
Jurydyki, Po za obrębem murów miej-

skich rozciągające się przedmieścia nie stano-

wiły dawniej jednostajnie zabudowanych ulic.
Szlachtaiduchowieństwo nabywali tu grunta,
budowali domki i wydzierżawiali takowe rze-
mieślnikom, ogrodnikom i zarobnikom za pie-
niądze lub odpowiednią robotę. Tak powstały

posiadłości emfiteutyczne. Każdy taki kom-
pleks gruntów zwał się jurydyką. Podobnych
jurydyk było około 60 we L., z których wy-
mieniamy: Chorążczyznę, Sykstówkę, Sieniaw-
szczyznę, Zborowszczyznę, Sobieszczyznę, Ba-
łabanówkę, Bednarówkę, Jusgladówkę, Snop-
ków, Cetnerówkę, Mazurówkę, Wólkę Kampia-
nowską, jurydykę Rzewuskich, Bełzeckich,
Ostrorogowską, Czołhańszczyznę.

Herb miasta najdawniejszy, przedstawia-
jący mur miejski z 3 wieżami i otwartą bramą
a w bramie lwa kroczącego na4 łapach na pra-
wo, ginie w pomroce dziejów swoim począt-
kiem, sięga czasu ruskich książąt, a znajduje

się na dokumencie z r. 1859. Na późniejszych
pieczęciach widzimy już lwa wspinającego się,
Zyg. I potwierdził 1526 ten dawny herbi po-
zwolił używać do pieczęci laku lub wosku czer-
wonego, dotąd bowiem używano tylko ciemne-
go wosku lub pewnej masy, W r. 1586 pozwo-
lit papież Sykstus V używać lwa trzymającego  
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w prawej łapie 3 srebrne pagórki ze złotą
gwiazdką nad środkowym. Ces. Józ. II przy-
znał miastu r. 1789 herb z temi odmianami a
opatrzył go nadto koroną i płaszczem heraldy-
cznym, Rada miejska uchwaliła na posiedzeniu
15 lipca 1888 ten ostatni herb odmalować olejno
na blasze dla zawieszenia w sali radnej a oprócz
tego wydać chromo-litograf. wizerunek jego
wraz z podobiznami obu poprzednich (czyt, Mne-
mosyne 18338 str. 368; Rozmait. 1833 str. 343;
Skarbiec Polski t. I zesz. I str. 58, 54 i ryci-
na tabl. IV. fig. 9.). Akta gr. i ziem. podają
opisy pieczęci: ławników t. II str. 49; IV.
81, 96, 98, 99, 101, 108, 110, 118, 134; V.
119; VI. 62, 82, 100, 108, 105, 147, 166; raj-
ców III. 23, 128; IV. 114, 119, 120, 134; V.
36, 47, 55, 68, 89; VI. 86, 105, 140; kapitu-
ły II. 67; V.114, 180; dominikanów ILL, 69,
82; V. 68; przeora dominikanów III. 82;
franciszkanów III. 69; rzeźników, kupców
korzennych, piekarzy, kuśnierzy, piwowarów,
kowali, siodlarzy, garbarzy IV, 134.
Budynki ważniejsze, Ratusz ma swoją

historyą. Trudno oznaczyć, kiedy go posta-
wiono. W sali ratuszowej odbywały się uczty
na cześć rozmaitych osób, Posadzka była wy-
ściełana perskiemi dywanami, szyby ze szkła
weneckiego, na ścianach wisiały obrazy pol-
skich królów, wodzów i mężów stanu, mapy
zakupione r. 1567. Miasto miało własne nakry-
cie cynowe, srebrne dzbanki, puhary i łyżki.
Trudno dociec, gdzie się to wszystko podziało.
O wieży wiemy, że kamień węgielny kładzio-
no pod nią 1469r. W r. 1491 umieszczono na
niej zegar. W r. 1585 pokryto ratusz dachów-
ką a 1539 podwyższono wieżę i również ją po-
kryto. W r. 1557 reformowano wieżę. Po po-
żarze 1571 rozpoczęto restauracyą ratusza a
1598 ukończono. Wystawiono także pręgierz,
t.j. posąg kamienny z 2 figur tyłem do siebie
zwróconych, przedstawiających niewiastę z za-
wiązanemi oczyma i ważką w ręku jako sym-
bol sprawiedliwości i mężczyznę z mieczem ja-
ko symbol kary. W r. 1616 zajął się prze-
kształceniem wieży Marcin Kampian, Zuchwa-
ły rady zniósł on część dotychczasowej czwo-
robocznej wieży, a rozpoczął budować wyższą
ośmiokątną. W zach. częsci tej wieży kazał
umieścić 5-wiosłową łódź kamienną z masztem
I kilkoma figurami, podobno jako symbol han-
dlu jaki L. prowadził. Oprócz tego ozdobiono
wieżę rzeźbami kamiennemi i napisami. Dawny
ratusz zajmował ledwie !/, dzisiejszego. Donie-
go przytykało 11 innych domów, wąskiem tyl-
ko przejściem oddzielonych. Dawna wieża ra-
tuszowa zawaliła się w r. 1826. W r. 1827 po-
łożono kamień węgielny pod budowę nowego
ratusza (czyt. Mnemosyne, 1828 Nr. 2i 3),
domy stojące obok ratusza kupiło miasto i znio-
sło a 1834 ukończono budowę ratusza wraz
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z nówą wieżą (ob. Rozmait. 1835 str. 305i
Mnemosyne 1837 Nr. 116). Podczas bombar-
dowania miasta 2 listop. 1848 spalono wieżę
i większą część ratusza, a pierwsze posiedzenie
rady w wyrestaurowanym ratuszu odbyło się
12 listop. 1849. Długość dzisiejszego ratusza,
5-piętrowego gmachu, wynosi 78 m., szerokość
58.6 m. Wieża ratuszowa 4-boczna wznosi się
do 79 st. nad poziom rynku. Szczyt jej, da-
wniej kopułą zakończony, otrzymał kształt dzi-
siejszy po zbombardowaniu (czyt. „O rzeźbach,
znajdujących się na starożytnej wieży we L.*
p. Kamińskiego, Skarbiec polski, t. I zesz. Ii
LI z 26 rycinami; „Dawny ratusz we L.*
Przyj. ludu 1837 str. 338; 1847 str. 10; „Ra-
tusz we L. p. Widmana* Tyg. illus. 1862 str.
35; „Ratusz dawny* Przyj. dom. 1873 str. 61;
,„Dom radny we IL..* Twowianin 1837, str. 1).
Najstarsze kamienice zachowały się w rynku i
na ulicy Ormiańskiej. Wszystkie niemal po-
chodzą z czasu po r. 1527, kiedy pożar zni-
szczył prawie całe miasto, Cechy starożytności
pozostały ledwie na kilku. Na uwagę zasługu-
je przedewszystkiem kamienica Sobieskiego
we wsch. str. rynku pod 1, 6, ozdobiona posą-
gami na facyacie, zbudowana 1580 p. Konstan-
tego Korniakta, później własność Zółkiewskich,
po nich Sobieskich, Rzewuskich, Gnińskich, a
dziś ks. Kaliksta Ponińskiego, D. 12 września
18835 wmurowano tu kosztem miasta płytę ka-
mienną z napisem „Tu mieszkał król Jan III
Sobieski (czyt. Kołaczkowskiego opis w Gaz.
iwow. 1683 Nr. 97 i w Kur. warszaw. 1883
nr. 104b). W tej samej pierzei stoi stary pa-
łac arcybiskupi (l. 9) dziś własność małego
sem. łaciń., 1684 przez arcybpa Grochowskiego
wystawiony. W pał. tym gościli kilkakrotnie
Wład. IV i Jan Kazim. Tutaj umarł 9 listop.
1673 król Michał Wiśniowiecki. Nad drzwia-
mi kamienicy mieści się napis o śmierci króla
na marmurowej tablicy. W płn. stronie rynku
pod 1. 14, gdzie dotąd nad drzwiami stoi lew
skrzydlaty kamienny, bardzo charakterysty-
cznej rzeźby, mieszkali dawniej posłowie Rzpli.-
tej weneckiej. W zach. stronie rynku wznosi
się na rogu od placu katedralnego okazała ka-
mienica z kamienia ciosowego (1. 23), niegdyś
Kampianów. Ścianę zewnętrzną u rogu podda-
sza zdobi rzeźba kamienna, przedstawiająca
chrzest Chrystusa, poniżej znajduje się godło
pobożności i wiary. Pod względem archeologi-
cznym jest największą osobliwością kamienica

pod 1. 11 przy ul. Blacharskiej, o 2 oknach, o-
zdobiona zewnątrz prawdziwemi płaskorzeź-
bami greckiemi, przedstawiającemi grupy mito-
logiczne. Na kam. pod 1. 30 przy ul. Wekslar-
skiej jest duża płyta kamienna z wyrzeźbionym
herbem miejskim i napisem w otoku, przekony-
wającym, że ta kam. była niegdyś własnością
miejską. Z nowszych gmachów zasługują na  
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uwagę: Gmach sejmowy budowany od 29 paź,
1878 do I paźd. 1881 (ob. „Projekt budowy
gmachu sejmowego z planem, w Dźwigni, Lwów,
1877, str. 14, 1876 str. 79188 i 1879 str. 6.
Rycinę i krótki opis podały Kłosy z r. 1881
Nr. 828 1829; Tyg. Illustr, 1881 Nr. 281):
9-piętrowy gmach namiestnictwa ukończony
1684; dom Inwalidów z kaplicą, okazały bu-
dynek przy ul. Kleparowskiej; pałac arcybpa
łacińskiego zbudowany 1844 kosztem arcybpa
Pisteka; Technika; Teatr hr. Skarbka, 3-pię-
trowy, 40? wied, długi, 389 szeroki (ob. Liwo-
wianin 1838 str. 1; Tyg. ilust. 1861 str. 128;
Tyg. lwow. 1868; Strzecha 1871 str. 390;
Kłosy t. 17, str. 96, 106, 122 i 135); Dom Na-
rodny (ruski) niegdyś klasztor trynitarzy,
potem uniwersytet 1848 zbombardowany a
1849 p. cesarza Matycy ruskiej darowany; Za-
kład narodowy im. Ossoliń.; Gimn. Fran. Jó-
zefa: Szkoła realna; Szkoły ludowe: Elżbiety,
św. Antoniego, sw, Maryi Magdaleny, św. Mar-
cina, św. Anny i ewangielieka,
Archeologiczne zabytki. Zbiorów sta-

rożytności bardzo mało we Lw. Najciekawszy
jest zbiór w Muz, Ossolińskich. Matyca ruska
ma także zbiór dość znaczny, lecz dotąd nie u-

porządkowany. Cenny zbiór posiada kś, kan.
Petruszewicz (czyt. Kunasiewicz „Przechadzki
archeologiczne po L.;* „o L. pod względem ar-
cheolog. i hist.* Lwów, Przeg. arch., 1876, str.
16; „Wykopaliska we L.* Przyj. dom. 1868
str. 182, z ryciną). O ważniejszych zabytkach
archeolog. wspomnieliśmy przy opisie kościo-
łów i gmachów ważniejszych. Tu wymienia-
my jeszcze: rzeczy wykopane przy sypaniu
kopca unii na Wys, Zam., jako to: popielmice,
łzawnice, garnki ofiarnicze, kule kamienne,
włócznie, groty strzał itp., znajdujące się w 2
szafach Muz. Ossoliń. (pewna część jest w po-
siadaniu pp. Smolki i Bojarskiego); przedmioty
znalezione na górze Wronowskiego, jako to, ba-
żyszcze słowiańskie i popielnice (opisane p.
Paulego w „Starożyt. Galicyi, Lwów, 1835,
str. 5, z ryciną i p. Bobieszezeńskiego w „Szt.
Piękn.* t. I, str. 19); płaskorzeźbę na perło-
wej macicy i4 kule działowe (złoż, w Muz,
Ossol.). W muzeum tem znajdują się także: 0-.
rzeł na żelaznej blasze ze starej wieży ratu-
szowej; ułamek kamienia z napisem ruskim;
kubek szklany, nadtłuczony, z rajtarem
szwedzkim i napisem „Vivat, a. 1693.% Na wa-
łach hetmańskich stoją: bronzowy posąg św.
Michała, Pochodzi on z giserni lwowskiej, no-
si cechy szkoły flamandzkiej i jest bardzo cen-
ny pod względem sztuki. Zdobił on dawniej
fronton arsenału królewskiego (ob. Tyg. lwow.
1868 N 6; Strzecha 1878 str. 382; kRozmait,
1834 M 11); pomnik Jabłonowskiego zrestau-
rowany 1859 (ob. Przyj. dom, 1860 str. 311;
Tyg. ill. 1860 str, 856; Bib, Ossol, Nowy po-
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czet, t. Ii II 1862). Na przedmieściu zwanem
„Murowany most* znaleziono karyatydę żela-
zną, laną, w stylu odrodzenia, której opis i ry-
cinę podał Przyj. dom. z r. 1868 M 17, i Tyg.
ilustr. 1868 N 39. Wtejże okolicy umieszczo-
no w ścianie mostu kolejowego tablicę ze sto-
sownym napisem na pamiątkę bitwy stoczonej
w tem miejscu d. 11 lut. 1695. Herb Sobie-
skiego z napisem znajduje się na murze opasu-
jącym klasz. karmelitów od ul. Karmelickiej,
O pamiątkach znajdujących się we Liw. po So-
bieskim wspomina Przyj. ludu 1840, t. II str.
350) 1 Kołaczkowski w „Przewodniku nauk. i
literac.* 1883 str. 228, 280, 235 do 238, 243,
249 1 254. O śladach cmentarzyska pogańskie-
go na Bajkach ipod Kulparkowemczyt. Przeg.
bibliogr.-archeolog. 1881, str. 153.

Bibliografia, Opisy miasta podają: Sar-
niecki  „Descriptio vet. et novae Poloniae,
15854; Theatrum praecipuarum totius mundi
urbium, 1618, Lib, VI. M 49 (zwidokiem mia-
sta); Cellarius „Deseriptio Poloniae (z wid.
miasta); Alnpech „Opisanie Lwowa w tłum.
pol. „Pam. lwow.* 1816 t. I str, 3197; Ver-
dum, opis miasta w dziele Liskego „,Cudzoziem-
cyw Polsce*; Mehoffer „„Beschreib. der St. L.*
Panora. der oester. Monar. 1841, t. III; Pindter
„Lemb. vor 40 Jahren* Lemberger Ztg. 1863,
M 217 inn.; Dzieduszycki w dziele „Żywot
Bierakowskiego* str. 10 inn.; Szaraniewicz w
dziele „Halszka, kniahyni Ostrożska str. 91
inn.; Rkp. w Bib. Ossoliń. Ne 502 str, 87 i M
398; „Przechadzki po okolicach Lw.* Rozmait.
1525 M 22, 24, 26, 31, 37; Czerkawski „Rzut
oka na przyrodę okolic L.* Pam. II zjazdu
Przyrodnikkw, Lwów 1875, str. 123; Kaw-
czyński „Przyczynek do geogr. ogólnej i geogr.
okolicy L.'* Kosmos, 1876, str. 288. Do dziejów
miasta: Akta gr. i ziem. zawierają w Q dotąd

wydanych tomach wszystkie dokum. archiw.
m.L. od najdawniejszego aż do 1506 r., t.j.
z całej epoki t. z. dyplomatycznej a oprócz te-
go inne dokumenty; Petruszewicz ,„Lwowskaja
litopys od 1498 do 1649,* Lwiw, 1868; Zimo-
rowicz „Hist. m. L. od najdawniejsz. czasów
do 1672 r.* tłumaczył Piwocki, Lwów, 1835
(z widokiem miasta); Józefowicz „Kronika m.
L. od r. 1634 do 1690*, tłum. Piwocki, Lwów,
1854. W przekładzie tym brakuje lat 30;
nadto opuścił tłumacz dowolnie wiele ustępów,
tak, że dzieło jest raczej wyciągiem z pracy
Józefowicza, znajdującej się w rkp. w Bibl,
Ossol. M 147; Chodynicki „Hist, m. L. od za-
łożenia do czasów teraźniejszych, Lrwów, 1829;
Zabrzycki „Kronika m. L.* Lwów, 1844 (kry-
tyka Balińskiego w Bibl. Warsz. 1846, t. I,
str. 624); J. F. H. „Die St. L. im J. 1809*,
Lemberg, 1862; Rasp „Beitriige zur Gesch.
der St, Lemberg'' Wien 1871; Uhle „„Geschichtl,
Tagebuch Lembergs*, Lemberg, 1820; „Osady  
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przez miasto i mieszczan lwow. założone, Bibl.
Ossol. 1868, III, 45; „Założyciele wiosek koło
L.*, Rozmait, 1638, st. 335; „,Dramat mieszczań-
ski, opow. z hist. m, L.*, Dzien. Polski 1879,
Ne 24 i 25; Sleziński „,Wegweiser der St. Lem-
berg im J. 1856 und 1863*; tamże „Przew. po
L.** Lwów 1856 i 1864; Schneider „Przew.
po L.* z rycinami, Lwów, 1875; Kunasiewicz
„Przew. po L.* z planem miasta i teatru,
Lwów, 1878. Z rękcpisów wymieniamy: Zi-
morowicz „Oodex archivialis civitatis metrop.
Leopolien. w Bibl. Ossol., M 1876; Józefowicz
„Annalium urbis Leopol, it. d,*, tamże M 124.
Plan miasta najdawniejszy, jaki mamy, pocho-
dzi z końca XVIII w. W nowszych czasach
wydawano liczne plany, z których najnowszy
mieści się na' 24 karcie mapy Kummersberga.
Ryciny: W muzeum Ossolińs. w tece ,„,Widoki
miast'* całe miasto M 5779, 1590, 1591, 1657,
22 308; 22 282; 8129, 22 281 (wnętrze ka-
plicy sercanek; 5707 (wnętrze katedry łac.);
1898 (dominikański koś.); 5710 (Pohulanka):
5711, 6080 i 6081 (ruiny Wys. Zamku); 22300
(pożar ratusza 1848 r.), W muzeum jest obraz
przeniesiony tu podobno z cerkwi wołoskiej a
przedstawiający ŚŚ. Pańskich z widokiem na
Wys. Zamek i część miasta. Widoki miasta
lub jego części podały: Gralicya w obrazach,
Piller, Lwów, zesz. I; Tyg. ilustr. 1873, str.
61; Svietozor z r. 1835, N 49; Panor. des Uni-
versums, Prag, 1835; Przyj. ludu, 1846, str.
1358; Orda „Album widoków, ser. VI; M 183.
W zbiorze rycin Pawlikowskiego znajdują się
ryciny odnośne do Lwowa w tece 25 od X
4046 do 4149, z tych wymieniamy: NM 4049
(L. przed r. 1731 podług freski znajdującej się
w klasztorze dominikanów wJarosławiu); 4050
do 4055 (widok miasta z pierwszych lat rzą-
dów austryackich); 4131, 4141 i 4083 (dawny
ratusz); 4104 i 4105a (. Jur); 4149 (8. Zofia);
4058, 4059, 4068 do 4073 i 4075 (widoki
miasta). Rkp. w Bibl. Ossol. M 1915, p. t.:
,„„Lembergs Denkwiirdigkeiten v. Zinn.** zawie-
ra ryciny: ratusza zr. 1748; różnych ozdób
ratusza, bramy tryumfalnej wzniesionej w r.
1851 podczas pobytu cesarza Franciszka Józe-
fa I na placu Ferdynanda (dziś Maryackim)
i na Wys. Zamku i opisy tych rycin. Do sta-
tystycznych stosunków odnoszą się: „„Kurzge-
fasste Zusammenst, statist. Daten iiber L.*
1851; „Wiadomości statyst. o m. Lwowie przez
Romanowicza, Rocznik I, II i III, Liwów od
r. 1874. Wymienić tu w końcu należy opisy
miasta zawarte w Staroż. Polsce Balińskiego,
t. II, str, 550 do 568; w Encykl. Powsz. t. 17,
str. 472 do 497 i w t. 12 Encykl. Kościelnej,
Powiat lwowskż (w atl. Kummersberga

karty: 21, 22, 81 i 82; szt. gen. Z. 6 ©. 3031;
Z. 70.29,30 i 81) leży między 490 39' 40:
a 49059" 30” płn. szer, i między 4102530” a
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4295 wsch. dłg. od F. i graniczy na płn.
z pow. żółkiewskim, na płn. wsch. z kamionec-
kim, na wsch. z przemyślańskim, na płd, wsch.
z bobreckim, na płd. z żydaczowskim i rudee-
kim, na zach. z rudeckim i gródeckim. Lwow-
ski pow. nie obejmuje miasta i wynosi obszaru
1249.949 kwadr. kil. (12.4991 kw. myriam,).
Gmin jest w pow. (prócz m. L.) 130, obszarów
dworskich 105, gmin katastralnych 122, a mia-
nowieie w obrębie sądu powiat. lwowskiego:
miasto Jaryczów Nowy z ob. i mko Kukizów
z ob. i wsie: Basiówka z ob., Biłohorszcze z ob.,
Borki Dominikańskie z ob., Borki Janowskie,
Brzuchowice z ob., Ceperów z ob., Dublany
z ob., Grzęda z ob., Grzybowice z ob., Hodo-
wiee z ob., Hołosko Małe z ob., Hołosko Wiel-
kie z cb., Jaryczów Stary z ob., Jastrzębków,
Kaltwasser z ob., Kleparów z ob., Kościejów
z ob., Kozice z ob., Krzywczyce z ob., Kulpar-
ków z ob., Laszki z ob., Malechów z ob., Pa-
sieki z ob., Podliski Małe z ob., Podliski Wiel-
kie z ob., Prusy z ob., Remenów z ob., Rudań-
ce z ob., Rudno z ob., Rzęsna Polska z ob.,
Rzęsna Ruska z ob., Sichów z ob., Siecichów
z ob., Skniłów z ob., Skniłówek z ob., Sokol-
niki z ob., Sołonka, Śroki koło Laszek z ob.,
Stroniatyn z ob., Sygniówka z ob., Wisłoboki
z ob., Wulka Hamulecka z ob., Zamarstynów
z ob., Zapytów z ob., Zarudce z ob., Zaszków
z ob., Zawadów z ob., Zboiska z ob., Zimna-
wóda z ob., Zimnawódka z ob., Zniesienie z ob.,
Zubrza z ob.; w obrębie sądu powiat. szcze-

rzeckiego miasto Szczerzec i miasteczko Na-
warya z ob., tudzież wsie: Brodki z ob., Chru-
sno Nowe, Chrusno Stare z ob., Czerkasy z ob.
(do roku 1883 w powiecie rudeckim), Dmy-
trze, Dobrzany, Dornfeld, Einsiedel, Falken-
stein, Glinna z ob., Głuchowiec, Horbacze z ob.
(do r. 1883 w pow. rudeckim), Humieniec, Ja-
strzębków, Krasów z ob., Nagorzany z ob.,
Nikonkowice, Nowosiołka, Ostrów, Piaski,
Podsadki z ob., Polana z ob., Polanka, Popie-
lany z ob., Porszna z ob., Pustomyty z ob.,
Rakowiec z ob., Reichenbach, Rosenberg, Ser-
dyca z ob., Siemianówka z ob., Sroka koło
Szezerca, Zagródki; a w obrębie sądu powiat.
winnickiego wsie: Barszezowice z ob., Biłka
Królewska z ob., Biłka Szląchecka z ob., Czar-
nuszowice z ob., Czerepin, Czyżki z ob., Czyży-
ków z ob., Dawidów z ob., Dmytrowice z ob.,
Gaje z ob., Granczary z ob., Głuchowice, Her-
manów z ob., Kamienopol z ob., Kozielniki
z ob., Krotoszyn z ob., Kuhajów z ob., Lesie-
nice z ob., Mikłaszów z ob., Milatycze z ob.,
Pikułowice z ob., Podberezce, Podborce z ob.,
Podciemno z ob., Siedliska z ob., Tołczów z 0b.,
Weinbergen, Winniczki z ob., Winniki z ob.,
Wołków z ob., Zagórze z ob., Zuchorzyce z ob.,
Zurawniki zob. i Żyrawka. L. leży w płn,
zach. stronie powiatu, w odległości 12 kil. od|  
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granicy pow. grodeckiego, 11 kil. od pow. żół-
kiewskiego, 24 od pow. kamioneckiego i tyleż
od pow. przemyślańskiego, 14 od najbliżsżego
punktu gran. w pow. bobreckim w Nzołomei,
30 od najbliższego punktu gran. w pow. ży-
daczowskim w Demni, a 26 od najbliższego
punktu gran. w pow. rudeckim w Qzułowicach.
Najdalej na zach. ode L. leży wś Zurawniki
(27 kil.) a najdalej na płd, Głuchowice (32 kil.).
Główny dział wodny europejski przerzyna
pow.lwowski podsuwając się pod samc rogatki.
Tak tedy rozpada się powiat na 2 główne do-
rzecza: Wisły przez Pełtew, dążącą do Bugu
na płn. wsch. i Dniestru na płd. zach. Każde
z tych dorzeczy dzieli się znowu na 2 oddziały,
a tak cały powiat podzielić można na 4 główne
obszary: 1) Część wsch. stanowi dorzecze Peł-
twi i jej dopływów pochodzących z płd. a mia-
nowicie: Białki (al. Kabanówki, ob.) i jej do-
pływu Marunki płynącej z okolic Winnik. Do
tej części wsch. naleźy i środek powiatu wraz
z jego stolicą. Część ta cała zajmuje płn. zach.
narożnik Podola, Pełtew i Białka wychodzą
z kotlin okolonych wzgórzami, w połogą, mo-
czarzystą równinę, opadającą nieznacznie ku
wsch. Wzgórza, okalające kotlinę, opadają
stromo ku równinie nadpełtwiańskiej. Z po-
między nich wybiega naprzód krótkie pasmo
rozpoczynające się Wysokim Zamkiem we L.
a kończące się na wsch. Winnieką górą. Dział,
który przebywamy za Łyczakowską ragatką
jadąc ze L. do Winnik, łączy je z wyżyną po-
dolską. Dział ten przegradza dwie kotliny.
Zach. mniejsza stanowi okrąg źródłowisk Peł-
twi (ob. wyżej); wsch. znacznie szersza i wię-
ksza, półkulista, na kilka mniejszych dolin po-
dzielona, pozwala się rozwijać kilku potokom,
płynącym przeważnie na wsch., które zebrane
w jedno wspólne koryto pod nazwą Białki (al.
Kabanowki) dążą na płn. przez Biłkę Szlachec-
ką i Królewską do Pełtwi. Niegdyś były obie
te kotliny zatokami, przedzielonemi wąskim
półwyspem, rozramieniającym się na płn. i za-
kończonym kilku przylądkami (najwybitniej-
sze: Wys. Zamek i Winnicka góra), W tej
części powiatu wznoszą się na płd. od Winnik
góra Pryska (363 m.), Kopań (345), Machnota
(359), Dawidów (354), Kamienopol (292), Mi-
kłaszów (270) i Jeżernia (279). 2) Płn. część
powiatu przerzynają dopływy Pełtwi, płynące
moczarzystemi dolinami równolegle do rzeki
głównej, t. j. od zach, ku wsch. Zródła ich bi-

ją w t.zw. Roztoczu, t. j. niskim, lesistym
grzbiecie, poczynającym się między Hołoskiem

a Rzęsną Polską na płn. zach. ode 34 wzniesie-

niem mniej więcej równem Wys. Zamkowi a
stanowiącem dział wód płynących na wsch. do
Bugu i na zach. do Wereszycy. Na wsch. tedy
płyną z tego Roztocza równolegle do siebie 3
potoki, Jeden idzie od Brzuchowie przez Ha-
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mulec a dalej rozleęgłemi łąkami i bagniskami
torfiastemi po za Żydatycze do Jaryczowa i
wychodzi z jaryczowskiego stawu pod nazwą
Jaryczówki (ob. Jaryczów, Jaryczowski kanał).
Drugi nastaje w pow. gródeckim w Rokitnie i
wchodzi pod nazwą Niedzielezyna przez Zawa-
dów i Zaszków w podłużną dolinę, ciągnącą się
po pod Stroniatyn do Obydny. Trzeci, Jaza,
płynie od Zarudziec i Kościejowa przez Kuli-
ków i Remenów. Brudne i namuliste wody
tych potoków wpadają do Pełtwi po za grani-
cami powiatu. Doliny tych potoków przedzie-
lają równoległe, piaszczyste garby. W pier-
wszym z nich między doliną Pełtwi a Jary-
czówki wznoszą się od zach. ku wsch.: Poho-
rylec (388 m.), Łysa góra (385), Qzarna góra
(354),  Michałowszczyzna (361), Chowaniec
(350), Meridian mire (335), Pod zapustem (283),
Za rudką (286); w drugiem, najwęższem paśmie
międzyJaryczówką a Niedzielczyną: Bobelnia
(362), Srednia góra (354), Grzędna góra (277)
i Klin (270); na płn. od Niedzielczyny wznoszą
się w płn. zach. narożniku powiatu: Wysoka
góra (382), Łyczna (370) a na wsch, od nich
Łyczyna (276). Dno tych dolin, nie mających
znacznego odpływu, nie nadaje się do uprawy,
a grząskość gruntu utrudnia wielce komunika-
cyą, szczególnie w czasie wiosennej lub jesien-
nej rozcieczy. Wzdłuż pierwszej z nich prze-
kopano kanał, który, uprowadzając zbyteczną
wodę, ułatwił zamiane nieużytków na łąki i
sianożęcia. III. Część zachodnia powiatu, naj-
mniejsza, jest wyższą, niemającą należytego
spadu ani dobrego odpływu i w następstwie
miejscami także moczarzysta. Znamiona te po-
siada już okolica głównego dworca kolejowego
we L. Wody tej części zbierają się w niezna-
cznym potoku Zimnawoda, który od Skniłowa
przez Zimnowodę i Rudno dąży na płn. zach.
Zabrawszy pot, Białohorski i strugi, spływają-
ce z moczarów od Rzęsny Polskiej i Ruskiej,
łączy się on z innym, podobnym potokiem,
przychodzącym od płn., z którym razem w po-
wiecie gródeckim wpada do Wereszycy. W tej
części powiatu wznoszą się najwyżej: Skniłów
(335) i Rzęsna (325 m.). TV część powiatu,
płd., ma te same znamiona co do układu wód idolin, które zmamionują w ogóle wyżynę po-
dolską. Wody spływają tu dolinami równole-głemi, otwartemi na płd., do Dniestru, różnią-
cemi się atoli charakterem nieco od jarów po-
dolskich, o stromych wysokich brzegach. W po-
wiecie lwow. należą bezpośrednio do dorzecza
Dniestru 2 główne potoki. Jeden z nich Szczó-
rek, powstaje w Basiówce, płynie na płd, aż
do Winiawy, stąd na zach. do Siemianówki,
potem na płd.-zach. do Szezórca, a w końcu
znowu na płd. i po za grańicami powiatu wpa-
da do Dniestru. Zasilają go od praw. brzegu
Stawczanka, płynąca ze Stawczan w pow. gró-  
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deckim, równolegle ze Szczerkiem aż do Sie-
mianówki, gdzie doń wpada także potok Nie-
miecki, a od lew. brz. pot. Sołonecki, Kower,
Przyrwa i inne mniejsze. Drugi potok nastajepode L. w Kozielnikach i Bichowie, a przy-jąwszy nazwę od wsi Zubrzy płynie na płd, i
wpada do Dniestru również po za granicą po-
wiatu. Znaczniejsze dopływy zasilają go od
lew. brz,, jak np. Kasparek, pot, Polański i in.
Doliny Szczerka i Zubrzy nie mają tak roman-
tycznych, skalistych, prostopadłych ścian po-
bocznych, jak jary rzek podolskich. 5ą one
szersze, a zbocza ich, nieznacznie wzniesione,
mają spad wolniejszy i łagodniejszy. Krótkość
biegu nie pozwoliła im wgryźć się w wyżynę
tak głęboko, jak rzekom podolskim, które tyl-
ko w górnym swym biegu są do nich podobne.
Z płd.-wsch. krawędzi tej części powiatu pły-
ną wody także do Dniestru, ale nie wprost,
tylko zą pośrednictwem Boberki. Nastaje tu
mianowicie potok Dawidówka (ob.) i Tot-
czówka.  Znaczniejsze wyniosłości w tej czę-
ści powiatu: między Szczerkiem i Zabrzą Lud-
wikówka £364 m.) na wschód od Porsznej,
„U poczty* (383) w Derewaczu, Podsadoczka
(866) w Podsadkach; na lewym brzegu Zu-
brzy: Pasieki (354) w Pasiekach, Proborz (358)
na południe od Dawidowa, Kmereczyna (376)
na wschód od Rakowca, góra Kobyliea (ob.)
407 m. wys, Roli ornej jest w pow. (bez Liwo-
wa) 111,922 mr., ogrodów 4531, łąk 34,372,
pastwisk 16,871, stawów i moczarów 576, la-
sów 43125 i innych gruntów 5,387. Pod wzglę-
dem gleby panuje wielka rozmaitość. Ciężkie
gliniaste gleby zajmują największe obszary na
płn., gdzie występują na przemiany z rędzina-
mi zwięzłemi i lekkiemi, przerywane gniazda-
mi marglowatych glin oraz. piasków glinia-
stych i czystych, to w gniazdach, to w całych
smugach, szczególnie w kierunku wsch. po za
Jaryczów ku Barszczowicom, pomiędzy które-
mi leżą na zagłębiach moczary i grunta torfo-
wate. W płd. części przeważają rędziny lek-
kie, przerwane smugami gliniastej gleby cięż-
kiej, naprzemian z suchą i ubogą piaszczystą,
który to ostatni rodzaj gleby zajmuje najwię-
ksze obszary, począwszy od L. aż po za Rzesne
ku Brzuchowicom w jednę, a za Rudno ku Ba-
siówce w drugą stronę. Z drzew zajmuje pier-
wsze miejsce grab, po nim drugie brzoza, trze-
cie osika, czwarte buk a obok niego dąb, mało
mu jeszcze ustępujący, ostatnie sosna. Inne
rodzaje drzew, jak np. świerk, modrzew, klon,
Jawor, brzost, lipa pojawiają się najczęściej
sporadycznie w małych kępach, jako kultury
sztuczne lub w przetknięciu innych drzewosta-
nów w pojedyńczych osobnikach. Olszą cząr-
na występuje przeważnie tylko w przymięsza-
niu do innych drzewostanów lub w luźnych
ostępach mniejszych, wzdłuż strumyków i na
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moczarach, gdzie się w tępym utrzymuje

wzroście. Do zupełnego rozwoju jako drze-
wo użytkowe doszła w Winniczkach i Bie-
mianówce. Swierk nie znajduje tu odpowie-
dniego siedliska i gleby, lecz mimo to spo-
tkać go można np. w Zarudźcach, Hołosku i

Podciemnem w kilkudziesięcioletnich kępach

litych lub w zmięszaniu z sosną, wszędzie

siany lub sadzony ręką ludzką. Z kopalin za-

sługują na wspomnienie: pokłady gipsu, naj-
więcej w okolicy Szczerca, gdzie je na płn.
w sąsiedniej gminie Piaski w znaczniejszych

rozmiarach wydobywają. Można tam widzieć

czyste bryły, białe, krystaliczne, przydatne do

wyrobów zbytkowych, zastępujące alabaster.

Na rudy żelazne i siarkę wskazują najwięcej,

źródła żelazisto-siarczane koło Pustomyt i Le-

śniowie. Zdroje mineralne są w Rudnie, Sro-

kach, Sokolnikach, Zubrzy, Krotoszynie i Dmy-

trzu, Według spisu z r. 1880 było w powie-

cie 18,295 koni (7,473 właście.), 26 osłów (10

właśc.), 39,970 bydła rogatego (11,939 właśc.),

1,255 owiec (314 właśc.), 18,210 świń (6,736
właśc.), Uli było 6414 a 535 właśc, Ludności

było w r. 1880 (bez Lwowa) 98,461 (48,395

męż., 50,066 kob.; 98,091 krajowej, 370 zakra-

jowej). Pod względem wyznania było 38,425

rzym.-katol., 48,076. gr. katol., 3 orm. katol.,

8 gr. oryent., 3638 augsb., 214 helw., 11 an-

glikań., 110 menonie., 7 unitaryańskiego, 7969

mojżesz. W stosunkach towarzyskich używa-

ło języka polskiego 42,116, ruskiego 47„128,

niemieckiego 8388, innych języków 56. Ze

względu na stopień wykształcenia było umie-

jących czytać i pisać 16,528 (9908 męż., 6620
kob.), umiejących tylko czytać 5,207 (3,082

męż., 2,125 kob.), nieumiejących ani czytać

ani pisać 76,726 (35,405 meęż., 41,321 kob.).

Ślepych na oczy było 56 męż., 38 kob.; głu-

choniemych 52 męż., 24 kob.; obłąkanych 195

męż., 203 kob.; umysłowo niedołężnych 44 męż.,

19 kob. Pod względem przemysłu wymienia-

my: gorzelnie w Gajach, Kulparkowie i Nagó-

rzanach; browary w Grzędach, Jaryczowie i

Nawaryi; miodosytnię na Zniesieniu; destylar-

nie spirytusu w Sygniówce i na Zmiesieniu; ole-

jarnie w Podbereżcach, Unterbergen i Wein-

bergen; młyny t. zw. amerykańskie w Brzu-

chowicach, Hołosku, Krasowie, Podsadkach,

Szczercu, Zaszkowie i Zboiskach; mydlarnię i

fabrykę Świec łojowych i t. p. na Zmiesieniu;

fabrykę wyrobów stearynowych i rafinerye

nafty w Zboiskach i na Zniesieniu i fabrykę

tytuniu i cygar w Winnikach. Kolej żelazna

Karola Ludwika wchodzi do powiatu z pow.

gródeckiego 1 idzie na w. przez Zimnąwodę

(stacya) na dworzec Karola Ludwika, stąd na

dworzec Podzamcze (stacya) I Barszczowice

(stacya) do powiatu przemyślańskiego. Kolej

lwow.-czerniow. idzie na płd. wsch. przez Si- 
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chów (stacya) do pow. bobreckiego, a kolej

arcyks, Albrechta na płd. przez stacye Basiów-

kę, Glinnę-Nawaryą, Pustomyty, Szczórzec,

Dmytrze i Czerkasy do pow. żydaczowskiego.

Dróg rządowych jest w powiecie 82.834 Kil.,
krajowych 15.432 kil, gminnych 651.916 kil.

Pow. lwowski tworzy wraz z pow. bobreckim

okrąg szkolny. Biedzibą rady szkolnej okrę-

gowej jest L. Szkół jest w pow. 97, a mial0-

wicie: 5-klas. etat. męs. w Szczórcu, 4-klas,

w Jaryczowie Nowym i Winnikach, 3-klas.

w Siemianówce, 10 2-klas., 66 1-klas, etat., a

reszta filialne. Sądów powiat. jest w pow. 3:

w Winnikach, Szczórcu i miejsc. delegowany.

sąd powiat. sekcyi II we L. Doktorów medy-

cyny 6 (1 w Winnikach, 5 w Kulparkowie);

chirurgów 2 (w Szezórcu i Jaryczowie Nowym);

akuszerek 15; aptek 2 (w Szezórcu i Winni-

kach); kas pożyczkowych gminnych jest 59.

Bibliografia: „Statystyka obw. lwow.'*, w Roz-

mait. 1835, str. 183; Turczyński „Okresy kwi-

tnienia roślin w obw. lwow." i t. d., Sprawozd.

Komisyi fizyogr. Kraków, 1869; Slendziński

„Przyczynki do flory obwódów lwow.*' i t. d.,

tamże, 1874, t. VIII; „Gościńce i drogi w lwow.

okręgu administracyjnym”, Lwów, 1858 (z ma-

pa); „Gradobicia w lwow. okr. admin. od 1821

do 1859*, Lwów, 1860 (z mapa); Baranowski

„Nauka geogr. w szkole ludowej na przykła-

dzie pow. lwowskiego i bobreckiego* Lwów,

1879 (odbitka ze Szkoły); Hawryszkiewicz

„Trydnewyj perechod po lwiwskoj okrestno-

styć, Słowo, Lwów, 1868, M 70—84; Nowie-

ki „Wędrówki po kraju. Okolice Lwowa”,

Przewod. nauk. i liter., 1879, str. 902—920.

Ziemia lwowska stanowiła część woje-

wództwa ruskiego. Były w niej sstwa: Bóbr-

ka z | miastem i 4 wsiami, Drohowyże z l

miastem i 9 wsiami, Gliniany z I m. i 6 ws.,

Gródek zd m. i Ż3:W3., JANÓW Zał Hiuii

ws., Jaworów z l m. i 9 ws. Kamionka Stru-

miłłowa z 1 m.i9 ws., Lwów z I m. wójto-

stwami i 3 ws., Szczerzec z l m. i 12 ws.;—

dzierżawy i wsie: Artasów, Bakowce z 8 ws.,

Biłka królewska z 2 ws., Błotnie, Barszczowi-

ce, Uhodorów, Czarnokońce, Gaje, Jemielnai

i Kozice, Kamienobród i Czuniów, Kamienopol

i Podborce, Koniuszki, Krzywulanka, Laszki,

Lubieszka, Mierzwica z 8 ws., Miklaszów, No-

wesioło, Ńowystaw, Peretoki baranie, Połoni-

ce z 2 ws., Prusy, Rokitno, Sieciechów z 4 WS.,

Skniłów, Sokolniki, Stoki, Strzemień, Tuczapy

z 8 ws., Wodniki i Zorniska;—15 wójtostw;

a w pow. żydaczowskim: sstwa: Dolina z l m.

i 18 ws., Żydaczów z 1 m. iż ws.; dzierżawy

i wsie: Bereźnica królewska, Cueułowce z b

ws., Holeszów z 2 WS, Oitymowce i Turza

zgniła, i 8 wójtostwa. Sejmiki deputackie i

gospodarskie tej ziemi odbywały się we L.

Herbu używała tego samego, 0 i wojew, ru-
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skie, t. j. w polu błękitnem lwa złotego w zło-
tej koronie, wspinającego się przedniemi łapa-
mi na skałę, Miała ona kasztelana lwowskie-

go, a popis rycerstwa odbywał się koło Gli-
nian. Aleksander hr. Stadnicki dochodziwswej
pracy „Ziemia lwowska w XIV iXV w. we
względzie społecznych stosunków rozpoznana”
(Bibl. Ossol. 1863, t. ITI, str. 1 inn.) do na-
stępujących wyników: „Gdy ziemia lwow.
przeszła pod panowanie polskie, była bezlu-
dnym i po największej części w bezpośredniem
posiadaniu i zarządzie panujących zostającym
krajem. Zaludnili go i wzbogacili dopiero kró-
lowie polscy licznem rozdawnictwem kró-
lewszczyzn, to drogą darowizny, to drogą dłu-
goletniego zastawa. Do udziału w tem daro-
wnictwie przypuszczeni byli tak dobrze kra-
jowcy Rusini, jak szlachta polska i obca, i
mieszczanie z różnych miast, Wszyscy ci no-
wi dziedzice lub tenutaryusze królewszczyzn,
osiadłszy stale na nich, wstąpili w rzędy zie-
mian czerwonoruskich, bez względu na ich
narodowość, kondycyą i pochodzenie. Zamien-
na wartość, której rozdane królewszczyzny
puszczeniem ich w obieg nabrały, nęciła no-
wych posiadaczów do podniesienia tej wartości
przez lepszą uprawę i do zasilania obcymi osa-
dnikami krajowej ludności; była pobudką, że
nowi ci osądnicy z sąsiednich ziem polskich
w wielkiej liczbie sprowadzani bywali, i zie-
mia lwow. już na początku XIV wieku znacz-
ną ludność polską, katolicką, miała. Skoro
zaś ziemia lwow. w chwili, gdy przeszła pod
panowanie polskie, składała się przeważnie
z majątków książąt ruskich, przeszłych potem
do królów polskich, przeto nie mogli tu być
możni bojarowie, o których w ostatnich cza-
sach tyle pisano, Było tu tylko drobne ry-
cerstwo na wydzielonych dworzyszczach, nie
wywierające żadnego wpływu na losy kraju.
Nie można zatem utrzymywać, że rządy pol-
skie na Rusi zaczęły się od wypędzenia ja-
kichś potężnych bojarów i zastąpienia ich pol-
skiem i obceem rycerstwem.* Czyt. „,Lustra-
cya ziemi lwow. w r. 1661 i 1662% Rkp.
w Bibl. Ossol, M 2834; — „Judicium fiscale
terrae Leopoliensis et districtus Zydaczowien-
sis ete. 1703, Rkp. tamże M 1834;—,Wykaz
chronologiczny ziemianinów czerwonoruskich
zw. XIV iXV wymienionych w dokumen-
tach, dotyczących ziemi lwow.* Rkp. tamże
N 2413;—,,Lustracya ziemi lwowskiej z roku
1765 ob. Dod, do Gaz. lwow. z r. 186811869;
czyt. także „Ziemia Lwowska w dziele Cze-
meryńskiego „,0 dobrach koronnych dział I,
str. 140 i nn.
Starostwo lwowskie, Starostowie lwow-

scy byli zrazu jeneralnymi rządcami znacznej
części rzpltej , składającej się z ziemi lwow.,
halick., przemys., sanock. i z pow. żydaczow-  
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skiego; jako tacy nie ustępowali powagą i zna-
czeniem w niczem wojewodom, lubo pod mniej
szumną nazwą „starostów jeneralnych ziem
ruskich.* Późniejsi ich następcy, jakkolwiek
na skromniejszy już tytuł „starostów lwow-
skich i na szczuplejszy obręb władzy i dzia-
łalności ograniczeni, zawsze jeszcze, jako staro-
stowie głównego na Rusi grodu, zajmowali
nader znaczące i wpływowe w ojczyźnie sta-
nowisko, będące celem niemałych ambicyj
i zabiegów. Starostowie mieszkali w Niskim
Zamku (ob. wyżej); później, niezadowoleni nie-
kiedy z tej kwatery, przemieszkiwali w mie-
ście, jak np. Mik, Herburt z Fulsztyna w r.
1585. Ile razy umarł ssta lwow., obowiąz-
kiem było rady miejskiej przez umyślnego po-
słańca donosić o tem królowi. Najdawniej-
szym sstą był, o ile dotąd wiadomo, Otton
z Pilezy h. Topór, wspominany około 1351.
Po nim następowali: 2) Abraham pan na Ba-
ranowie od 1352—18358, tytułujący się to Capi-
taneus Russiae, to Lamburgensis; 3) Otton z Pil-
czy powtórnie od 1364—1370; 4) Jan h. Szre-
niawa (zdaje się Kmita). Za czasów Włady-
sława Opolskiego widzimy na starostwie: 5)
Wiktora w latach 1375 i 1376; 6) Jana Radłę
w 1377i 1378, a już w listop. tego roku: 7)
Andreaszkę. Ludwik, oderwawszy Ruś od pol-
skiej korony, nadawał jej ciągle sstów cudzo-
ziemców i Węgrów. Takim był już w lipcu
1379 r. 8) Gumprecht, ale już od sierpnia t. r.
iw 1380 do 1382 r. 9) Janczyli Janusz. Scho-
dząc ze świata zostawił Ludwik na sstwie: 10)
Emeryka Bebeka, tytułującego się w 1384i
1385 r. ,, Totus Regni Russiae Capitaneus.* Tak
samo tytułował się jego następca w 1386 r.
11) Andrzej, W jesieni 1387 zamianował
Wład. Jag. jeneralnym sstą Rusi: 12) Jana
Tarnowskiego, h. Leliwa, wojew. sandomier-
skiego. Po nim nastąpił w 1393 r.: 18) Gnie-
wosz z Dalewic h. Kościesza, a po nim w r.
1395 znowu: 14) Jam Tarnowskiito do śmierci
1401 r. Współcześnie zaszły niemałe zmiany
na politycznym obszarze Rusi. Wład, Jag. lu-
bił rozdawać lennem prawem różne ziemie do
korony należące. Jak w r. 1388 nadał ks.
bełzkie szwagrowi swemu Ziemowitowi ks,

mazowieckiemu, a w 1396 całe Podole swemu
ulubieńcowi Spytkowi Melsztyńskiemu, jak
spółcześnie i po rok 1482 całe księstwo ole-
skie było w rękach Litwinów, jak całą ziemię
stryjską i żydaczowską widzimy w latach 1400
do 1430 rządzoną przez ks. Teodora Lubarto-
wicza, tak wreszcie w 1404 powierzył ów król
bratu swemu Swidrygielle w zarząd całą resztę

Busi, a że sprawował go zdaje się przez lat
kilka osobiście, więc żadnego śladu ssty aż po

r. 1407 nie znajdujemy, w którym dopiero jest
nim: 15) Floryan z Korytnicy (Koryciński) h.
Topór, tytułujący się ,, Capitaneus Lemburgen-
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sis.* Po nim zasiadł od 1411 r.; 16) Jan czyli
Twon z Obychowa h. Wieniawa. Pisał się on
to „Cap. Lemburgensis' to znów „, Cap. Russtae

Generalis,* Z tymże tytułem występuje w r.
1421 po nim: 17) Piotr z Melsztyna h. Leliwa,
lecz już w marcu 1422 ma następcę: 18) Spytka
z Tarnowa h. Leliwa, co dzierży ten urząd tyl-

ko do jesieni 1425, kiedy w początkach listop.
mamy tam: 19) Piotra Włodkowicza z Charbi-
nowic h. Sulima. Takie szybkie zmiany sstów
owych cechują wybitnie ich stanowisko na-
miestnicze, zawisłe od chwilowych wymagań
polityki i osobistych królewskich względów,
kiedy zwykli grodowi sstowie byli dożywo-
tnikami. Nową epokę w tym względzie sta-
nowi: 20) Jan Mężyk z Dąbrowy h. Wadwicz,
w sierpniu 1427 ssta ruski, Trzymał on ten
urząd do 1438, a w r. 1434, gdy, po koronacyi
Wład. Warn., utworzono z Rusi osobne woje-
wództwo, zasiadł pierwszy na tem nowem se-
natorskiem krześle. Mężyk był wojewodą do
śmierci (1487); po nim trzymał to krzesło Piotr
Odrowąż. W czasie tym dzierżyło, jak zaraz
zobaczymy, kolejno 3 po sobie kasztelanów je-
neralne sstwo ruskie, I później nie zawsze
pierwsza dostojność była z drugą w jednem
ręku połączoną. Wojewodowie przedstawiali
głównie Ruś w polskim senacie, dodawali jej
świetności, wiedli do bojów jej zastępy, ale
sstowie zmienni sprawowali obowiązki admini-
stracyjne i te, które z najwyższem sądowni-
ctwem i egzekutywą były połączone, o ile nie
należały do kompetencyi sądów ziemskich,
Nadmienić jeszcze trzeba, że od końca w. XIV
występują różne figury noszące tytuł „„woje-
wody lwow.* (1394—1399 Marcin z Konina,
1405 Jan Nos, 1409 i 1410 Zawisza z Lipy,
1413 Włodek, 1424 Kunat z Tuligłów, 1438
do 1487 Przecław z Leszec). Nie byli to
prawdziwi wojewodowie, bo już wiemy kiedy
tacy powstali, lecz podrzędni ziemscy sądowi
urzędnicy. To też, kiedy prawdziwi wojewo-
dowie zwą się w dokumentach łacińskich zaw-
sze „,palatini,* ci, z wyjątkiem jednego aktu
zr. 1410, zatrzymują polski tytuł ,„wojewoda.*
Następują oni wszędzie nietylko po sstach, ale
nawet po sędziach i innych dostojnikach ziem-
skich i przetrwali nieco epokę ustanowienia
wojew. ruskich, ale z tytułem oznaczającym co-

- raz dokładniej ich stanowisko i powołanie: bo
oto Przecław z Leszec pisze się w r. 1438
„Wojewoda castri Leopoliensis* (A. V, 72),
a w 1487 już wyraźniej „,Burgrabius castri
Leopol.* (A. V, 87). A więc z owego woje-
wody wyłonił się burgrabia czyli podstarości
grodowy, przewodniczący wszędzie w zastęp-
stwie ssty sądowi grodzkiemu. W początkach
maja 1433 widzimy na sstwie: 21) Wincentego
Szamotulskiego h.. Nałęcz; po nim 1440 r. 22)
Rafała z Tarnowa h. Leliwa, a zaraz 1441 r.  
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28) Rafała Odrowąża ze Sprowy h. własnego,
i już w czerwcu tego roku 24) Piotra Odro-
wąża (od 1438 wojewodę ruskiego). Ruś i
Lwów tak były wtedy zidentyfikowane, że
Piotr tytułował się na przemian dowolnie:
wojewodą ruskim lub lwow., sstą ruskim lub
lwow. Oba te dostojeństwa przeszły po nim
na jego brata 25) Andrzeja, Kazim. Jagielloń-
czyk zaczął stopniowo obcinać jego władzę i
tworzyć z okolice do sstwa lwow. należących
odrębne sstwa. Tak widzimy już 1455 sstę
grodeckiego i szczerzeckiego w osobie Jana
z MKulikowa. Stanowczo złamała jednakże
przemoc Odrowąża dopiero konfederacya całej
szlachty ziemi lwow, i pow. żydaczowskiego
z miastem L. zawarta 1464 r. (ob. wyżej). Po
śmierci Andrzeja został w kwietniu lub maju
1465 r. znów sstą 26) Jan Odrowąż, oraz ssta
żydaczowski. Gdy jednak szlachta przeciw
temu powstała, zjechał król do L., Gliniań-
szczyznę wykupiono od Odrowążów i utworzo-
no z niej sstwo gliniańskie, spółcześnie pra-
wie założono sstwo janowskie, a Jana Odrową-
ża odsunięto, i uszezuplone już znacznie sstwo
lwowskie nadano zapewne ]466 r.: 27) Rafa-
łowi z Jarosławia h. Leliwa, który tytułował
się po prostu „sstą lwowskim. Nowa to jest
i ostatnia era przeobrażenia tej niegdyś po-
litycznie tak przeważnej posady, a jeżeli na-
wet jeszcze niektórzy z następnych tutejszych
sstów pisali się czasami „,sstami jeneralnymi
ruskimi,* był to jedynie ostentacyjny ar-
chaizm. W r. 1477 zasiadł po Rafale 28) Spy-
tek z Jarosławia h. Leliwa; w 1500 r. 29) Piotr
z Mirowa Myszkowski h, Jastrzębiec; 1501
obejmuje je 30) Stanisław z Chodcza h. Poraj;
po jego śmierci 1529 r. 31) Otton, a po nim
1585 r. 32) Stanisław ze Sprowy Odrowąż,
Odebrano mu wszakże sstwo na*sejmie 1537
i otrzymał je podkomorzy lwowski 33) Miko-
łaj z Fulsztyna Herburt Odnowski h. Pawęża.
Po zgonie jego otrzymał sstwo zaraz w 1555
r. brat jego żony 84) Zygmunt z Bóbrka Ligę-
za h. Półkozie, Po nim następowali: 35) Piotr
Barzy z Błożwi h. Korczak 1559 r.; 386) An-
drzej, brat poprzedniego od 1570 r.; 37) Miko-
łaj z Fulsztyna na Dobromilu Herburt 1572;
38) Mikołaj z Wielkich Kończyc Mniszech od
1589; 39) Jerzy, syn poprzedniego, od 1596;
40) Stanisław Bonifacy, syn poprzedniego, od
1613, pamiętny z namiętnych wybryków i
ustawicznych z miastem zatargów; 41) Andrzej
Mniszech, wnuk Mikołaja, od 1645; 42) Hiero-
nim Adam Sieniawski h, Leliwa od 1648; 45)
Mikołaj, syn Andrzeja Mniszcha, od 1653; 44)
Samuel Leszczyński h. Wieniawa w 1658; 45)
Jan Mniszech od marca 1658 do 1675; 46) Jan
Cetner h. Przerowa od 1676; 47) Mikołaj Hie-
ronim Sieniawski od 1680; 48) Adam Mikołaj,
syn poprzedniego od 1685; 49) Stefan Potocki
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h. Pilawa z linii t. zw. prymasowskiej, od
1727; 50) Joachim, syn poprzedniego, od 1730;
51) książę Karol Radziwiłł (Panie Kochanku)
posiadał sstwo już 1757 r.; 52) Eustachy Po-
tocki z linii t. zw. hetmańskiej od października
1762; 53) Antoni Potocki, stryjeczny brat po-
przedniego, od sierpnia 1767; 54) Jan Kieki h.
Grozdawa od 1769. Starościńska jego władza
skończyła się po zaborze w r. 1778, ponieważ
nie chciał złożyć przysięgi poddaństwa rządo-
wi austryackiemu. Śstwo lwowskie posiadało
22 wsi okolicznych, mianowicie: Zniesienie,
Laszki, Prusy, Skniłów, Kozice, Jemelnę, Mi-
kłaszów, Borszezowice, Kamienopol, Biłkę kró-
lewską, Zuchorzyce, Zadwórze, Połonicze, Ze-
niów, Podborce, Rokitno, Smereków, Błysz-
czywody, 'Turynkę, Wielkiepole, Zalesie i
Stracz. Przysługiwały staroście krom tego różne
prawa w Łozinie, Jaśniszczach, Pustej Rokie-
tnicy, a do robót poddańczych z kilku innych
gmin, jakoto: Dobrzan, Karaczynowa, Sokol-
nik. W samem zaś mieście posiadał grunta,
młyny, browary, łaźnię i poddanych na Pod-
zamczu, pobierając oraz znaczne czynszezmiej-
skich łanów, młynów, browarów, sklepów,
kramów, szynków, jatek, rybaków i 2 dorocz-
nych targów i jarmarków. Ssta Eustachy
Potocki wyrobił sobie jeszcze na sejmie 1764
r. przyłączenie do sstwa lwow. dóbr Żyrawki,
Sołonki mniejszej i większej. Nie dziwić się
więc, że posada ssty lwow., przedstawiająca
prócz znakomitego w kraju stanowiska i wła-
dzy w jego stolicy, tak ogromne materyalne
korzyści, bywała od największych nawet pa-
nów pożądaną i sowitą w rękach królewskich
nagrodą dla zasłużonych lub odznaczeniem dla
ulubieńców. Czyt. Dzieduszycki „,Staros. ru-
sey i lwowscyć w Dod. tyg. do Gaz. lwow.,
1569, Ne 7; tenże „Staros. ruscy i lwow.*
w Unii, 1871 X 4,5,6 i w Przewod, nauk. i
liter. 1875, str. 428 do 445;—Czemeryński
„Dobra kor.,* dział I, str. 156;—,,Lustratio
capitaneatus Leop. A. d, 1503* Rkp. w arch.
miejs, II oddz., tasc. 508; „Acta terminorum
terrestrium Leopol. 1684—1780* Rkp. wBibl,
Ossol. M 2493; „Acta castri inferioris Leopol.
od 1628 do 1784* Rkp. tamże Ne 2494 do
2497; „Acta tribunalis Leopol. 1775—98* i
„Acta gubernii 1772 — 1785 Rkp. tamże
„M 2498. Ludwik Dziedzieki.
Lwów. Tak zowią niekiedy wś Lwówek,

pow. gostyński, i m. Lwówek, pow. bukowski,
(T. n. wś wymienia Liber ben. Łaskiego pod
Kruszyną, dzis. pow. noworadomski, I 523),
Lwów, niem. Zoewenberg, dok. Lemberg,

Lempergk i Liimberg, m. pow. na Szląsku, w okr,
reg. lignickim, nad rz. Bobrawą, o 14 mil od
Wrocławia, ma 5000 mk., szkołę realną I rzę-
du, 4 jarmarki, handel zbożowy, kilka fabryk
tEaokich, dwa kościoły katol., jeden ewang.;  
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była tu warownia, po 1818 r. zniesiona. Jestto
miasto b. dawne, na wzór jego prawa miejskie
w Polsce dawano (por. Kęty). W wojnie 30-le-
tniej L. dużo ucierpiał, W r. 1813 d. 19 lipea
i 21 sierp. wojska rossyjskie pobiły tu Francu-
zów. Napoleon tegoż roku dowiedział się tu,
że mu i Austrya wojnę wypowiada. D. 30 sierp.
co rok obchodzi się tu święto zwane „,świętem
Bliichera.'* Powiat lwowski zajmuje 13.5 mil kw.
rozl. i ma 67055 mk., przeważnie ewang. Okoli-
ca górzysta, w najwyższych swoich punktach
na gorach izerskich mocno zalesiona, w niżej
położonych posiada piękne łęgi i urodzajne po-
la, Kwitnie tu hodowla bydła. Mieszkańcy
utrzymują bardzo dużo kóz. Z ziemi wydoby-
wają gips, wapno, glinę, węgiel kamienny; są
idwa źródła mineralne. Przemysł stanowią:
uprawa lnu, przędzalnie, tkactwo, zegarmi-
strzowstwo, koronkarstwo, papiernictwo, szklar-
stwo. Główne miejscowości w powiecie: Wleń,
Liebenthal, Greiffenberg, Friedeberg, Flins-
berg, Querbach, Plagwitz, Neuland, Holstein,
Lwów, węg. Zivov, wś w hr. szaryskiem,

385 mk,
Lwówek, wś, pow. gostyński, gm. Sanniki,

par. GGombin. Znajduje się tu dom modlitwy
braci morawczyków i szkoła początkowa 1-kl.,
domów murow. 76, drew. 1, mk, katol. męż, 2,
kob. 5; ewan. męż. 336, kob. 325; morawczy-
ków męż. 120, kob. 130; żydów męż. 3, kob. 4.
Ogółem męż. 461, kob. 464. Wieś ta posiada
gruntu mr. 1856, w tem ziemi or 1246, pastw.
i nieużyt. 110. W 1827r. wś rząd. 59 dm., 489
mk. W. Ww.
Lwówek (Lwiwok, al. Ułhuwek), grupa

domów w Szczercu, pow. Rawa ruska,
Lwówek, niem. Neustadi bei Pinne, msto, pow.

bukowski, otoczone niziną sapowatą i łąkami
obfitującemi w torf; w r. 1881 miał 2466 mk.,
666 ewan., 1346 katol., 445 żydów; w r. zaś
1871 było: 247 dm.; 2456mk.: 636 katol., 1280
katol., 540 żydów. Katolicy są przeważnie
(przeszło 1000) Polakami. Kościół katol. par.
dekanatu Ilwoweckiego; kościół protest, par, dye-
cezyi międzychodzkiej; synagoga. Szkoła ele-
mentarna kilkuklasowa, kat. i protest.; 449
analf. Mieszkańcy trudnią się sukiennictwem,
garbarstwem, handlem zbożowym i handlem
bydła; wokolicy uprawia się chmiel, jest 7 go-
rzelni parowych. Oztery jarmarki, W pobliżu
w dom, Posadowie wśród parku wspaniały jest
pałac, w którym się mieszczą bogate zbiory
starożytnej broni i innych ciekawych pamiątek
przeszłości. W mieście jest kasa oszezędności
miejska; bank ludowy; urząd celny; urząd po-
cztowy trzeciej klasy, stac. telegraf., stac. kol.
żel. w Nowym Tomyślu o 18 kil.; od Poznania
odległość wynosi 52 kil, W r. 1811 w £. dm.
było 223, a 1459 mk.; w r. 1837: 2,449 mk.
L, w dawnem województwie poznańskiem po-
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łożony, był w XVI wieku własnością linii lwo-
weckiej familii Ostrorogów; później należał do
Grudzińskich, Pawłowskich, Buińskich, a obec-

. nie do Łąckich. Kościół par. katol. już istniał
w XV wieku. Pierwotna jego erekcya, jak
wspomina Łukaszewicz, zaginęła. Jerzy Ostro-
róg przeto, dziedzic L., nadał munową około r.
1600. "Ten sam Ostroróg, kasztelan między-
rzecki, ustanowił przy nim kolegium mansyo-
narzy. Pierwiastkowy kościół był drewniany;
ale już w pierwszej połowie XVI wieku stanął
gmach murowany, nakładem Ostrorogów, któ-
ry w głównej części dotąd się utrzymuje; kil-
kakrotnie pożarem zniszczony, uległ rozmaitym
węwnętrznym i zewnętrznym zmianom. Na ko-
ściele dwie są wieże, pierwsza mniejsza nad
wielkim ołtarzem, w r. 1776 restaurowana
i pokryta gontami na czerwono malowanemi;
druga przy wnijściu do kościoła, o wiele oka-
zalsza; wieża ta jednakże od pożarów w latach
1686, 1696 i 1788 bardzo ucierpiała, a nadto
starością zniszczona wymagała w ostatnich

czasach gruntownej naprawy. Kościół nosił ty-
tuł Wniebowzięcia N. Maryi Pannyi św. Jana
Chrzeiciela i Ewangelisty. Z dawniejszych pa-
miątek znajduje się tylko we framudze nad za-

krystyą naczynie blaszane pozłacane w kształ-
cie serca za szkłem w ramy oprawne, nad któ-
rem na marmurze umieszczony jest napis: „J. W.
hrabi z Werbna Pawłowskiego, biskupa nio-
cheńskiego, oficyała general. archidyakon'a
poznańskiego pasterza kościoła tego”. Pawłow-
ski ten, archidyakon pszczewski i proboszcz
w Lwówku, Stężycy i Błotnicy, posiadał Lwó-
wek wspólnie z ojcem Adamem Pawłowskim,
kasztelanem biechowskim, około r. 1740. Po-
czem następuje siedm wierszy polskich na jego
cześć i wzmianka, że tu jego serce leży. Oprócz
kościoła parafialnego, w Lwówku były jeszcze
cztery kościoły: 1) 5w. Katarzyny, wystawio-
ny przez obywatela bukowskiego, Mikołaja
Morek, w XV wieku; erekcyą potwierdził roku
1458 Andrzej z Bnina, biskup poznański; wr.
1787 k. ten już nieistniał; wznosił się na przed-
mieściu. 2) Św. Barbary, stał także na przed-
mieściu, wystawiony, przez mieszczan lwowec-
kich w r. 1581. 3) Św. Krzyża, zapewne wy-
stawiony około połowy XVII w., był muro-
wany; z dwóch poprzednich kościołów przenie-
siono r. 1779, gdy upadkiem groziły, obrazy
do k. 5w. Krzyżai z niemi obligacye duchow-
ne. 4) Sw. Ducha, stanął r. 1430 staraniem Sę-
dziwoja Ostroroga, wojewody poznańskiego,
ówczesnego dziedzica Iiwówka. Jan Latalski,
biskup poznański, ustanowił r. 1529 przy ko-
ściołku probostwo, a Wojciech Polaczek, ÓWw-
czesny burmistrz, uposażył je podług dawnej
erekcyi. Kościół był murowany, kaplicatylko
przy nim drewniana. Wparafii Iwoweckiej znaj-

duje się nareszcie kaplica w Posadowie, wspo- 
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minana wwizycie Gliszczyńskiego z r. 1785.
L. jest miejscem urodzenia Andrzeja Wolana,
autora dzieł polemicznyeh protestanckich, gor-
liwego obrońcy kalwinizmu na Litwie. W da-
wniejszych czasach miasteczko słynęło z dobre-
go piwa. W XVIII wieku mieszkańcy odzna-
czali się talentem w muzyce; muzykanci lwo-
weccy objeżdzali cały kraj, wszędzie gościn-
nie podejmowani. Por. Józefowo. M. St.

Lwowszczyzna, dwór nad rz. Sosą, pow.
wiłkomierski, okr. polie rogowski, o 63 w. od
Wiłkomierza; młyn wodny (1859). Majętność
dziedziczna Siliniczowej.
Lwthen (dok.), ob. Zeuthen.
Ly..., por. Z4.,.i Lie...
Lyanth, w dokum. nazwa wsi Lądek, pow.

słupecki (Łaski, Lib. ben. I, 298).
Lyben... (dok.), ob, Zieżen...
Lybenwalt, Zydewalde (dok.), ob. Zywałd.
Lybnow (dok,), ob. Zubnow.
Lycbie (niem.), ob. Zyźbice.
Lyck (niem.), Zyckfort, Lyckfluse, ob. Ełk.
Lydiehof (niem.), folw. dóbr Hoszyce W.,

pow. raciborski.
Lydogniahiitte (niem.), ob. Zydogna.
Lyecaschino (dok.), nazwa Lekaszyna w

par. Wilamów, |
Lyeczynoga. Lib, ben. Łaskiego, II 35, zo-

wie tak pole we wsi Brzezie, pow. pleszewski.
Lyemyelnyk (dok.), właść. Imielnik w par.

Dobra (Lib. ben. Łaskiego LI, 380).
Lyen (dok.), ob. Górale.
Lyestnica (dok.), Leśnica (?), nazywało się

kiedyś jezioro nad Wisłą, opodal miasta Fordo-
nu (przedtem Wyszogrodu), pow. bydgoski.
Od dawna było własnością prob. wyszogródz-
kiego. Aż do jeziora L. ciągnęła się podów-
czas łacha od Wisły, zw. Stara Dobrzyca, rów-
nież własność proboszcza. L. zachodzi w do-
kumen. XIII w. Ob. Varia acta, ręk, w arch,
w Peplinie, str, 4.

Lygijowie, Zigiowie, Zuganie, to samo co
Zużycanie, lud który niegdyś zamieszkiwał
ługi (łąki) t. j. łęgowate pola między Odrą a
Wisłą (W. A. Maciejowski). Pisali też o nich:
Wojciech Kętrzyński i Wojciechowski „„Chro-
bacya.*
Lygischau (dok.), oznacza Elgiszewo, wś po-

łożoną nad Drwęcą, w pow. toruńskim, R. 1293
biskup kujawski Wisław otrzymał tę wieś na
własność w zamian za inne dobra krzyżakom
ustąpione. Jezioro opodal położone, zwane Oko-
nin, także do tej wsi należało, Nieznany autor
dzieła Gresch. des Culmerlandes, str. 28, fałszy-
wie nazwę Lygischau odniósł do wsi Lisewa,
w pow. brodnickim,
Lykawa, ob. Zikawka,
Lykkosen (dok.), ob. Zikusy.
Lykusen (niem.), ob, Zikusy.
Lyna, Zeyne, dawna krzyżacka przezwa wsi



556 Lyn

Górale i Buggóral w pow. brodnickim. Ob,
Łyna.
Lynau (dok.), ob. Górale.
Lyne (dok.), właśc. inne w par. Dobra.
Lyne (dok.), wś, zachodzi w połączeniu ze

wsią Tuchlinem. R. 1354 Kirsilices, komtur
gdański, uczynił zamianę dóbr z Janem, synem
Wernikona, podługktórej ustąpił mu wieś swo-
Ją Tuchlin w pow. kartuskim, dla zakonu zaś
nabył wieś Lyne. Trudno teraz osądzić, jaką-
by wieś dzisiejszą owo Lyne oznaczało, gdyż
pod taką nazwą nie zachodzi. Przypuszczamy,
że zniemczona Lyne jest dzisiejsza wieś Linia,
nieco na półnoe od Tuchlina położona, w pow.
wejherowskim. Ob. Dregera odpisy w arch. w
Peplinie str. 61.
Lynde (dok.), ob. Zipa,
Lyndenaw (dok.), ob. Zinowo.
Lynietz (niem.), ob. Zyniec.
Lynken (dok.), ob. Zdnki.
Lynoffen (dok.), ob. Zinowe.
Lynoffz (dok.), ob. Zinowiec,
Lynow (dok.), ob. Znowo.
Lynowitz (niem.), ob. Zinowiec.
Lynsk (dok.), ob. Zińsk.
Lyntupy, właśc. Zyntupy (ob.).
Lyobomyerz (dok.), ob. Lubomierz,
Lyobotin, wś w hr. szaryskiem (Węg.),

nad rz. Popradem i na granicy Galicyi; kościół
katol. parafial., lasy, młyn wodny, tartak, 660
mieszkańców, H, M.

Lyp..., por. Zip,.., Letp..,
Lypchin (dok.), ob. Zdpinki.
Lypenitz (dok.), ob. Dipienica,  

Lża

Lypiensken (niem.), ob. Zipińskie,
Lypow (dok.), ob. Zipów i Lipowo.
Lypowsken (niem.), ob. Zipowskie,
Lyppa, Zyppe (dok.), ob. Zipa.
Lyppina (dok.), ob. Zpina,
Lyppow (dok.), ob. Zdpowa.
Lypschin (dok.), ob. Zżpno.
Lysche Skornye (dok.). Tak w Lib. ben.

Łaskiego nazwana Zyskornia (ob).
Lysenitz (dok,), ob. Zdsienica,
Lyserort (niem.), ob. Zyzerort.
Lyskowo (dok.), ob. Zisków.
Lyssag (dok.), ob. Zysakowo,
Lyssen (niem.), ob. Zisy,
Lyssewen (niem.), ob. Zsewo,
Lyssken (niem.), ob, Ziski.
Lyssniewo (niem.), wś, pow. kartuski, ob.

£yśniewo,
Lyssovycze (dok.), ob, Zdsiewice.
Lyssowicze (dok.), ob. Zisowice.
Lyssowo (dok.), ob. Lisewo,
Lyssyce (dok,), ob, Zisice,
Lyssyeyamy (dok.), ob. Zisiejamy.
Lystina (dok.), ob. Zdsina,
Lyszeiten (niem.), ob. Zdssetten,
Lyszken (dok.), ob. Ziskż,
Łysz..., por. Zyss...
Lythandra (niem.), kopalnia węgla kamien-

nego, pow. bytomski, w t. zw. Schwarzwaldzie,
Lyzalicz. Tak 1342 r. zwała się wś Lei-

sewitz, pow. olawski,
Lyzerort, przylądek w Kurlandyi

IV, 898; V, 357).
Lża, rz., ob. Zża.

(ob. t.
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(Nazwy pod £. przypadkowo opuszezone znaleść się powinny pod 2).

Łaba, st. dr. żel. Kałkuny-Radziwiliszki,
między Poniewieżem a Szadowem, o 35 w. od
Radziwiliszek, o 162 od Kałkun. |
Łaba, Zad, Fiba, Elbe, Abis, Zródła na

w Czechach, nad granicą szląską; do ujścia
Mołtawy płynie w kierunku zachodnim, potem
go zmienia na północno-zachodni, Płynie na
Kralowy Hradec (Kóniggritz), Lutomierzyce,
Drażdżany (Drezno), Misznę (Meissen), Strzelę,
Białogórę (Belgern), Serbiszty (Zerbst), Dzie-
win (Magdeburg) i pod Hamburgiem wpada
do morza Północnego. Długość biegu 156 mil
g., w prostym kierunku od źródeł do ujścia
10, więc rozwój brzegów większy niż 2. Ob-
szar dorzecza 2800 mil kwadr., spławność 7/,.
Zeglowna od Miszny. Wpadają do niej: Lewe
dopływy: Aupe, Upa, Upawa; Mettau, Meta-
we, Metuja; Adler, Orlice; Lauena; Chrudim-
ka; Dubrawa, Doubrava; Mołdawa, Moldau,
Włtawa; Eger; Biela; Mulda; Saale, Solawa,
Soła, Sale; Ohre; Tanger; Aland; Jeetze, Jesna,
Jeża; Ilmendu, £Łunia. Prawe dopływy: Cy=
dlina; Iser; Wessnitz, Wiosennica; Czarna El-
stera, Cz. Halsztrow; Ehle; Hawel, Hawola,
Habowa lub Chabowa; Stepenitz, Stopnica;
Lócknitz, Łunkino, Łęczna; Elde, Eldena; Scha-
le; Delvenau; Bille; Alster; Pinnau; Krickau;
Stór.
Łaba, rz., ob. ĆCieszonki i Głuszyn.
Łabaciszki, wś, pow. wileński, 3 okr. adm.,

050 w. od Wilna, 6 dm., 71 mieszk, katol.
(1866).
Łabacz (dawniej zwany <Łobaciec), wieś

w pow. brodzkim, 22 kil. na płd.-zach. od Bro-
dów, 8 kil. na płn. od sądu powiat. w Olesku,
tuż na wsch. od urzędu poczt. w Sokołówce
a 8 kil. na zach. od najbliższej stacyi kolejowej
w Zabłoteach. Na płn, leży Turze, na wsch.
Czechy i Czyżki, na płd, Kąty. Wody płyną

| wanzykić a potem wzdłuż granicy zach.
zachodnim stoku Karkonoszów (Riesengebirge)|

_do Styru za pośrednictwem Baczki (ob.), wcho-
dzącej tu od płd. z Brachówki (ezęści Kątów)
a płynącej na płn. zrazu środkiem płd. części

Na
granicy płn.-zach. rozlewa się potok w wąski
podługowaty staw, sięgający aż do Sokola.
W płd. części wsi wpada do Baczki kilka strug
mniejszych od praw. i lew. brzegu. Ta część
obszaru jest oraz bagnista i zwie się Stawi-

skiem. Lasy zajmują część płn.-wsch., gdzie
najwyższe wzniesienie wynosi 250 m. Chaty
wiejskie leżą na praw. brzegu Baczki, począw-
szy od miejsca, gdzie ona tworzy granicę zach.,
tuż koło Sokołówki. W płd.-wsch. stronie
obszaru leży osada Rosocha (al. Rosochy),
Własn. więk, (Władysława Gniewosza) tutaj
i w Raźniowie ma roli ornej 181, łąk iogr.
901, pastw. 85, lasu 308 mr.; własn. mniej.
roli ornej 865, łąk i ogr. 519, pastw. 8, lasu 9
mr. W r. 1880 było 157 mk. w gminie, 28
na obsz. dwor. (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem
kilku rzym.-katol.), Par. gr.-katol. w Czyż-
kach, rzym.-katol. w Olesku. Lu. Dz.
Łabaj, os. nad rz. Wartą, pow. kolski, gm,

Czołowo, par. Wrząca Wielka; odl. od Koła
w. 2; dm. 1, mk. 6.

Łabakolna, zaśc. szlach,, pow. trocki, | okr.
adm., 17 w. od Trok, 2 dm., 18 mk. katol.
(1866).

Łabaniszki, zaśc. rząd., pow. wileński, 4
okr. adm., o 25 w. od Wilna, 1 dm, 11 mk.,
z tego 5 prawosł., 6 katol. (1866). Ę
Łabardzie 1.) dwór, pow. rossieński, par.

Kołtyniany, własność Puzyrewskich, o 107
w. od Rossień. Zarząd gminy włośc. z 1875
dusz złożonej. 2.) Ł., wś, pow. rossieński, par.
retowska.
Łabary, ob. Linków.
Łabaukszty, wś, pow. rossieński, par. ga-

j wrańska,
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Łabazy, wś, pow. zasławski, i folw. nale-
żący do zasławskiego klucza dóbr sławu-
ckich.

Łabejki, folw. szlach., pow, wileński, 2
akr. adm., o 70 w. od Wilna, 1 dm., 11 mk.
katol. (1866).

Łabejki, dwór, pow. wiłkomierski, par. le-
luńska, własność Buttlera,

Łabejki, ob. Rozaliszki.
Łabejszyszki, folw. szlach. nad jez, Urnis,

pów. wileński, 3 okr. adm., o 48 w. od Wilna,
1 dm., 23 mk. katol. (1866).
Łabenka, rz., dopływ Szczary z praw.

strony, uchodzi poniżej Myszanki.
Łabeńszczyzna, wś w pow. mińskim, w gm.

zasławskiej, o milę na północo-zachód od Zasła-
wia, nad rzeczułką, małym dopływem Moczy-
ny, ma osad 8, grunta dobre; miejscowość
wzgórkowata, okolica niegdyś leśna, teraz z la-
sów opustoszona. Al. Jel.
Łabęcki, kopalnia węgla, ob. Dąbrowa gór-

nieza.
Łabędki, niem. Zadendtken, według Kętrz.

wś w pow. świeckim położona, w nowszych
skorowidzach nie jest umieszczona; na mapach
wojsk. podana jako wybud. do Rynkówki,
w okolicy lesistej i bagnistej, blisko granicy
pow. kwidzyńskiego. R. 1789 osada ta ist-
niała i znajdowała się w posiadaniu Biało-
chowskich.
Łabędy, wś, pow. mławski, gm. i parafia

Stupsk.
Łabędź 1.) wś włośc, i os. karcz., pow. no-

woradomski, gm. Koniecpol, par. Borzyków.
Ma 24 dm., 158 mk., ziemi włośc. 179 mr.
W 1827 r. 16 dm., 78mk. Należała do dóbr Ra-
doszewnica. 2.) Ł., kol. i os. fabr., pow. piń-
czowski, gm. Sancygniów, par. Działoszyce.
Jest tu fabryka cykoryi, która w 1876 r. wy-
robiła 30000 pudów, wartości 20000 rs. Kol.
Ł. należała do dóbr Chmielów (ob.) i od 1846
założyli ją osadnicy Zydzi na 163 morgach.
Grospodarstwo rolne idzie tu żydom bardzo po-
myślnie. Zajmują 10 dm. Ludność żydowska
wynosi dusz 102, chrześciańska 28. Obok Ł,
leży kol. Ksawerów (ob.).

Łabędź, pow. cieszanowski, ob. Dzików.
Łabędź, rus. Lebied, Zybed (0b.).
Łabędź, niem. Zażenz, wś i folw., pow.

chełmiński, przy trakcie bitym chełmińsko-
wąbrzeskim, w okolicy lesistej, pół mili od
Wąbrzeźna. Parafia i poczta Wąbrzeźno, szko-
ła w miejscu. a.) wś ma 466 mr. ziemi, 20
bud., 8 dm., 65 ew. %.) folw. do Trzcianka
258 mr. ziemi, 19 bud., 4 dm., 28 kat., 24 ew.
Łabędź al. Ohros, niem. Lażens, dobra w

pow. olsztyńskim.
Łabędź, niem. Zażenz-Śee, jezioro, pow. su-

ski, podłużne, z odnogą jakoby szyją wycią-
gniętą łabędzia, skąd nazwa prawdopodobnie  
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wzięta, ciągnie się z północy na południe; dłu-
gie około */, mili, Za pomocą małej wypływa-
jącej strugi z jeziorem iławskiem (Kylenz Nee),
a znowu przez strugę Iławę (Eylenz Fluss) z
wielkiem jeziorem Jezierze (Greserich See) i
rzeką Drwęcą połączone. Istnieje projekt, któ-
ryma być wkrótce urzeczywistniony, żeby
kanał elbląsko-mazurski (Elbing-oberlindi-
scher (anal), sięgający jeziorami aż do Iławy,
dalej przedłużyć aż na południe, za pomocą te-
goż jeziora Łabędzia, strugi Iławy i Drwęcy,
tak żeby spławne koryto doszło aż pod Nowe
miasto do Bratyana. Brzegi jeziora Ł. są po wię-
kszej części lesiste i bagniste, ze wschodniej
strony wyniosłe, Z pobliższych wiosek leżą tu:
Rudzicz, Kaspendorf, Windyki, Kamień, Schón-
see, Nowa wieś, Louisenseegen i Karłowo. Na
wschodnim brzegu kolej żel. toruńsko-wystru-
cka z przystankiem w Rudziczu.
Łabędź, jez, ob. Godłz,
Łabędzianka, ob, Krasnoborka.
Łabędzia Wyspa, ob. Dryczew.
Łabędzie 1.) kol., pow, kolski, gm. Karszew,

odl. od Koła w. 21; dm, 7, mk. 70. 2.) Ł.,
wś i folw., pow, turecki, gm. Bartochów, par.
Warta (Łaski, Lib. ben, I, 410); odl. od
Turku 45 w.; wś ma dm. 7, mk. 67, os. 19,
mr. 56; folw. dm. 3, mk, 59, mr. 430. W 1827
r. 5 dm., 48 mk, 8.) £Ł., wś, par. Charłupia M,,
pow. sieradzki, istniała w 16 wieku, wspomi-
nają Łaski, Lib. ben., I 437.

Łabędzie, jez., ob. Zebiedine, w półn. części
pow. grodzieńskiego, między Kotrą a Pyrrą.
"Łabędziów, wś, pow. kielecki, gm, Mora-

wica, par. Lisów. Posiada łomy marmuru ciem-
nego, W 1827 r., wś poduchowna, miała 29
d m. 2359 mk.

Łabędziowe jezioro, we wsi Przywitowo,
pow. rypiński, dawniej posiadało znacznie
większe rozmiary i głębokość, obecnie w lecie
wysycha zwykle i zamienia się na bujną łąkę,
Łabętnik, wś i folw., pow. augustowski,

gm. Bargłów, par. Rajgród. Odl. 16 w. odAu-
gustowa, ma 26 dm., 255 mk, W r. 1827 wś
rząd., 22 dm., 131 mk,

Łabgiry, dwór, pow. rossieński, par. erźwił-
kowska. Własność Kajsarowej. R. 1370 Krzy-
żacy pod wodzą Henryka v. Kniprode splądro-
wali okolicę Ł. Dobra £., w pow. rosieńskim
I kowieńskim, mają z folwarkami 14368 dzies,
ziemi,
Łabiawa, ob. Zabiawa.
Łabiedzie, ob. Zebiedzie,
Łabińce, zaść. pryw., pow. dzisieński, 0110

w. od Dzisny, 2 okr, adm., I dm., 9 mk. sta-
rowierców.

Łabisica, niem. Zadschatz, wś, pow. mieli-
eki, nad potokiem do Baryczy płynącym, par.
Gross-Bargen; należy do dóbr strabórskich.,

Łabiszyn, niem, Labischin. 1.) miasto, pow,
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szubiński, o 24 kil, od Bydgoszczy, składa się
z dwóch Notecią od siebie oddzielonych części,
ze starego i nowego miasta; w okolicy rozległe
8ą łąki nadnoteckie i znaczne lasy. Klimat
wilgotny. Dwie miejscowości: a) Stare Miasto
b) Nowe Miasto. W r. 1881 było 2642 mk.;
1076 ew., 1063 kat., 503 żydów; w r. 1875
było 2382 mk.; w r. zaś 1871: 293 dm.; 2410
mk., 981 ew., 841 kat., 587 żydów. Mieszkań-
cy trudnią się handlem drzewa, gorzelnictwem;
dość znaczna jest liczba szewców i garnearzy.
Siedziba komisarza obwodowego. Sąd okręgo-
wy należy do sądu ziemiańskiego bydgoskiego.
Kościół kat. paraf. dekanatu inowrocławskie-
80 jest to dawny klasztor reformatów; kośe.
protestaneki paraf. dyecezyi szubińskiej; syna-
S0ga. Kzkoła rektorska, szkoła elementarna
kilkoklasowa, 633 analf, Lekarz praktyczny,
apteka. Urząd pocztowy trzeciej klasy, stac.
telegraficzna; gościniec prowadzi z Mogilna
przez Barcin i Ł. do Bydgoszczy, Stac, kol.
żel. Chmielniki (Hopfengarten) o 13 kil. Ko-
munikacya wodna zyskała w ostatnich latach
przez uspławnienie Noteci, iż teraz statki pły-
ną bez przeszkody od jeziora Gopła aż do ka-

 nału bydgoskiego lub dolną Notecią aż do
tjścia. W r. 1811 £. miał 202 dm., 1390 mk.;
w r. 1851 230 dm., 1978 mk.; 820 ew., 557
katol, 601 żydów. Początki Ł. sięgają za-
pewne XII lub XIII wieku, kiedy książęta
stawiali warownie przeciw Pomorzanom, a mia-
nowicie przeciw Nakłu, głównej siedzibie tych
$roźnych sąsiadów. Ł., położony śród błót No-
teci, z natury obronny, należał niezawodnie do
ważniejszych z pomiędzy tych warowni. O £Ł.
skreślił krótką monografią kś. kan. Polkowski
nakładem biblioteki lubostrońskiej; Poznań
1876. Z niej czerpiemy głównie szczegóły
historyczne o Ł. Pierwsza piśmienna wzmian-
ta o £, znajduje się w erekcyi kościoław Tręb-
ach, w dawnej dyecezyi poznańskiej, teraz

gostyńskiej, Podpisani są tam: (omites de
Drębki, de Łabiszyn i t.d. r. 1376. We Wspo-
Mnieniach Wielkopolski Ed. Raczyńskiego II,
00, jest o tem wzmianka. W kodeksie dy-

pPlomatycznym Rzyszczewskiego pod r. 1362
„+ ojciech, wojew. kujawski, jest wspomniany
jako właściciel Ł. Podług dokumentu z r.
1558 wojew. brzesko-kujawski Maciej, dzie-

ie Ł. h. Prawdzie, zbudował tam zamek i
Stale zamieszkał r. 13876. W czasie kiedy
Wielkopolska, za panowania Ludwika, rozdzie-

a Się na dwa wrogie sobie stronnictwa, Na-
<czów i Grzymalczyków, ponawiały się dość
„zQ8to wycieczki z „zamków Łabiszyna,* jak
paruszewicz pod r. 1888 wspomina; dziedzicem
ył wtedy Albert, wojew, kujawski. Wy-

cieczki te dochodziły do Gniezna, Kłecka, Źni-
(8, Kiszkowa, Wronek, Szamotuł, Buku i
Grodziska, a na nich okropne zdzierstwa i  
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zbrodnie się popełniały. W tymże roku, jak
się z kroniki Bielskiego przekonywamy, stron-
nicy Domarata zdobyli zamek  łabiszyński,
prócz tego Pakość, Nakło i wszystkie okolicz-
ne włości splądrowali. Po pamiętnej bitwie
grunwaldzkiej r. 1410 król Jagiełło z dnia 2
na 3 listopada nocował w Ł. (Długosz, 1V,97),
a za Kazimierza Jagiellończyka r. 1465 wojska
królewskie i zaciągowe stały tu obozem (Dłu-
gosz, V, 3883). W r. 1594 Stanisław Latal-
ski, dziedzic Ł., kalwin, dla swoich spółwy-
znawców wystawił na przedmieściu łabiszyń-
skiem, na wzgórzu, kościół drewniany, który
później na prośbę biskupa kujawskiego, kan-
elerza wielkiego koronnego Andrzeja Lipskie-
gor. 1627, przez ówczesnego dziedzica Jana
Opalińskiego, wojewodę kaliskiego, sstę ino-
wrocławskiego, na kościół katolicki został
obrócony i oddany księżom reformatom spro-
wadzonym z Pakości, Oprócz tego kościoła
był jeszcze kościół parafialny pod tytułem św.
Mikołaja, kościół św, Krzyża i kościół Ś. Jana
Chrzciciela. Zaginęły, niestety, dokumenta,
z którychby wykazać można dokładnie, kiedy
i przez kogo były wystawione. R. 1655
Szwedzi zajęli Ł., a Karol Gustaw, król szwedz-
ki, stanął kwaterą w klasztorze reformatów.
Utrzymuje się tradycya, że w czasie obiadu,
który pożywał w refektarzu, zobaczył na obra-
zie odmalowanego dyabła w niemieckim ubio-
rze, kuszącego Pana Jezusa, i że swemu przy-
bocznemu malarzowi kazał zmienić odzież nie-
miecką dyabła na polski strój; dla zbytecznego
jednakże pośpiechu artysty świeżo namalowana
karabela polska nie zakryła końca dawniejszej
szpady niemieckiej. Przez długi czas przecho»
wywał się ten obraz w zakrystyi kościoła
księży reformatów, ale teraz bez śladu zniknął.
R. 1657, gdy Szwedzi powtórnie przez Ł.
przechodzili i przed wyjściem zwyczajem swo-
im miasto ogniem zniszczyć zamierzali, wtedy
ówczesny gwardyan księży reformatów Zyg.
Trzeiński, powitawszy na rynku miasta króla
szwedzkiego piękną mową łacińską, wyjednał
dla miasta przebaczenie, i Szwedzi wyszli, nie
wyrządziwszy mieszkańcom żadnej szkody. R.
1687 pożar, jaki powstał z niewiadomej przy-
czyny, obrócił w perzynę kościół drewniany i
klasztor reformatów, W latach od r. 1707 do
1711 straszliwe morowe powietrze nawiedziło
Łabiszyn. R, 1720 kościół i klasztor reforma-
tów powtórnie pogorzał. Wnet jednakże hoj-
nością dobroczyńców dźwignął się z gruzów
i panuje dotąd nad miastem, wzniesiony na pię-
knem wzgórzu; od r. 1818 jest kościołem para-
fialnym. Dawniejszy kościół paraf. spłonął
przy pożarze miasta r. 1761, i już go nie odbu-
dowano. R, 1794 d. 25 września Prusacy pod
dowództwem porucznika huzarów Bajera ob-
warowali się w klasztorze reformatów, skąd
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29 września Madaliński, Dąbrowski, Lipskii
Rymkiewicz, generałowie polscy, wtargnąw-
szy do Ł., wypędzili nieprzyjaciela i nazajutrz
stanowcze odnieśli zwycięstwo nad pruską pie-

chotą, będącą pod dowództwem Szekelego, Ści-

gali ją aż do Bydgoszczy, gdzie do reszty z0-
stała rozbita i tamże sam Szekeli, śmiertelnie
ranny, 4 paździer. życia dokonał, Wzgórze pod
Ł., gdzie najzacięciej walczono, ludność miej-
scowa nazywa dotąd górą Szekelego. R. 1825
wielki pożar znowu całe miasto pochłonął. R.

1848 w kwietniu oddział huzarów pruskich,
naprowadzony przez dzierżawcę Pszczółczyna
Sydowa, napadł na garstkę obywateli polskich,
którzy wielkopolanom na pomoc przybyli, pod
Zdzierskami. Antoni Dzierzgowski, Leon Lip-
ski i Ignacy Sułkowski zginęli; 9-ciu zrąbano
tak, że w kilka dni pomarli; resztę wzięto do

niewoli i na rynku łabiszyńskim pałaszami
zsiekano, a potem do fortecy poznańskiej od-
stawiono. Z £Ł. pochodził dość znaczny zastęp
znakomitych mężów, zaszczyt ezyniących nie
tylko miastu, lecz i całemu krajowi. I tak
w XV w. wymieniają Macieja z Ł., rektora
akademii krakowskiej, który r. 1449 u bramy
katedry na Wawelu powitał piękną mową Zbi-
gniewa Oleśnickiego, bisk. krakowskiego, któ-
rego papież Mikołej V zaszczycił kapeluszem
kardynalskim. W tymże wieku zasłynął An-
drzej z £., kanonik katedry krak., doktor św.
teologii i prawa kanonicznego, po dwakroć re-
ktor akademii krak. (r. 1461 i 1487), zmarły
w wieku podeszłym r. 1501, autor dzieła ogło-
szonego r. 1480: „O uczonych akademii krak,
mężach i o losach tejże akademii", które zagi-
nęło, ale jest wspominane przez Starowolskie-
go, Wiszniewskiego i innych. Mikołaj z Ł,,
profesor matematyki akademii krak. w r. 1491
i następhych, był nauczycielem Mikołaja Ko-
pernika. Nareszcie Jan z Łabiszyna, kanonik
katedry krak., rektor akademii, żył w połowie
XVI w. Do uczonych mężów w Ł. urodzonych
policzyć jeszcze należy: Anseryka Mateusza,
kaznodzieję i nauczyciela w rodzinie Latal-
skich, którego poezye zamieszczały się w ró-
żnych pismach, jakie wychódziły z drukarni
Leszczyńskiej; 2) Mikołajewskiego Daniela, su-
perintendenta zborów ewang., który w kaza-
niu na pogrzebie Mikołaja Latalskiego z Łabi-
szyna wychwala dobrodziejstwa przez niebo-
szczyka zborom ewang. świadczone; 3) Hes-
perusa Michała, pastora zboru szkockiego, któ-
rego kazanie na pogrzebie Amy hrabianki
z Łabiszyna przytoczone jest w Dykcyonarzu
Juszyńskiego; 4) Jana Latalskiego: z Łabiszy-
na, autora uczonych pism, ogłoszonych drukiem
r. 1698 w Krakowie, jako to: „„Panegiryk aka-
demieki dla trzech kandydatów*, W księdze

Muczkowskiego: „Liber promotionum' wymie-
niony. jest cały szereg kreowanych doktorów  
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z Łabiszyna, pochodzących od r. 1407 do r.
1589. Majętność łabiszyńska dość często zmie-
niała dziedziców; najdawniejszymi byli Latal-
scy, z których kilku już powyżej przytoczy-
liśmy, a mianowicie dwóch pierwszych: 1) wo-
jewodę brzesko-kujawskiego Andrzeja czyli
Wojciecha; 2) Macieja, wojew. inowrocławskie-
go, który r. 1400 podpisał fundacyą akademii
krakowskiej za Władysława Jagiełły; 3) był
znowu Maciej, wojew. brzesko-kujawski, któ-
ry zasiadał na sejmie horodelskim i podpisał
akt unii r. 1413. R. 1410 w bitwie pod Ko-
ronowem dzielnie walczył przeciw krzyżakom;
r. 1419 poruczono mu obronę Kujaw przeciw
krzyżakom; do r. 1421 był dziedzicem. Nastę-
pnie posiadali z kolei £Ł.: Jan, kasztelan ino-
wrocławski; Janusz, kasztelan gnieźnieński;
Jam, bisk. poznański, krakowski, nakoniec pry-
mas arcyb, gnieźnieński, który dobra łabiszyń-
skie oddał bratu Januszowi, wojew. poznań-
skiemu, dzielnemu wojownikowi z pod Oczako-
wa r. 1529, następnie jeńcowi w niewoli tatar-
skiej, Wykupiony przez brata Jana, odebrał
znowu majętność łabiszyńską. Ostatnim dzie-

dzicem Ł. z Latalskich był Stanisław, starosta
inowrocławski, człuchowski, który posiadał Ł.
aż do r. 1585. O tym samym Stanisławie już
powyżej wspomnieliśmy. Gdy i on i jego bra-
cia, Janusz i Jerzy, nie zostawili potomków mę-
skich, linia dziedziców z rodu Latalskich wy-
gasła. Córka Stanisława Maryanna poszła za
Andrzeja Czarnkowskiego, wojew. kaliskiego,
tak, 1ż odtąd dziedzicami zostają Czarnkowscy,
h. Nałęcz, liczeni do najznakomitszych rodzin,
którzy w sprawach rzeczypospolitej ważną za-
wsze rolę odgrywali. Dobra łabiszyńskie, we-
dle dokumentu z r. 1558, obejmowały następu-
jące miejscowości: Łabiszyn miasto, -z wsiami
Oporowo, Piłatowo (teraz Lubostroń), Oszirza-
nowo (?), Mamlicze, Kania, Smogorzewo, Zala-
chowo, połowę miasta Rynarzewa, Oborznią (?),
Wałownieę, Smerzyno, Smerzynko, Pszezoł-
czyno, Turczyno, połowę miasta Pakości, wsie
Buczkowo, Wielką Wieś, Chrząstowo i Osiek.
Ozarnkowscy niedługo posiadali £., bo tylko
do r. 1619. Przez związki małżeńskie posiadali
majętność łabiszyńską wspolnie aż do r. 1644:
Grudzińscy, Opalińscy; następnie Opalińscy
sami ją mieli do r, 1649; w tym roku Jan Kon-
stanty: i Jan: Leopold Opalińsey sprzedali ja
Krzysztofowi Gębickiemu, kasztelanowi gnie-
źmieńskiemu. Grębiccy byli odtąd dziedzicami
do r. 1764, W skutek rozgałęzienia się rodziny.
Grębickich zanosiło się na rozdrobnienie dóbr
łabiszyńskich na kilkadziesiąt cząstek. Prze-
szkodził temu Franciszek $kórzewski, general-
lejtnant wojsk koronnych, mąż Maryanny
Ciecierskiej, wnuczki Baltazara Ciecierskiego
i Amny z Gębickich. Z tytułu swej żony, po”
chodzącej z rodu Gębickich, miał prawo- do je”
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dnej cząstki; postanowił zaś wszystkie inne
nabyć od sukcesorów i całą majętność w jednę
całość znowu połączyć. Iw istocie plan ten
całkowicie uskutecznił. Po różnych ugodach,
*a opłaceniem mniej więcej 400,000. zł., prze-
szły na wyłączną jego własność następująco
miastą i wsie: Łabiszyn, miasto; wsie: Piłatowo
teraz Lubostroń), Ostatkowo, Pszczółczyn,
aSnowiec, Wałownica, Oporowo, Smerzyn,
merzynek, Sumowo, Śmolniki, część miasta
Ynarzewa, wsie Zamość i Ruda w wojew. ino-

Wrocławskiem i kaliskiem; nareszcie wsie: Dą-
rówka, Niwki, Górki i Dzięciołowo wwojew.

łęczyckiem. Dobra te odziedziczył jedyny synhr, Fryderyk Skórzewski, obdarzony tytułem
Taviowskim przez króla pruskiego Fryderyka

- Po jego śmierci otrzymał je starszy syn
Heliodor, który je jednakże odstąpił młodsze-
mu bratu Arnoldowi, wzamian za dobra mar-
Sonińskie, Hr. Arnold, obywatel zasłużony
około spraw publicznych, który Lubostroń zna-
omicie upiększył, przekazał dobra łabiszyń-

skie testamentem starszemu synowi, Leonowi,
obecnemu dziedzicowi. Łabiszyńska majętność
. Taźniejsza zawiera następujące folwarki, wsie
1 miasto: a) Kąpie, b) Lubostroń, c) Łabiszyn
z leśnietwami poniżej wymienionemi, d) Opo-
owo, e) Qyrzanowo, f) Pszczółczyn, g) Sme-
"yn i Smerzynek, h) Smogurzewo, i) Zalacho-
WO ik) Zamość, 2) Ł., dom.i gm., 7 miejsc.:
4) Ł., dom.; leśnictwa: b) Ł., c) Jaktorka,
d) Qyrzanowo, e) Rynarzewo, f) Wałownica,
5) Zamość; 30,764 mr. rozl., z których blisko
= „000 lasu i około 6,000 mr. łąk nadnotec-
ich. W r. 1881 w samem dom. było 320 mk.;

pat” zaś 1871: 22 dm., 343 mk.; 68 ewan., 266
Atol. 9 żyd.; 88 analf. Młyn parowy, gorzel-

Ala i cegielnia parowa. Poczta i tel. na miej-
*CU; st, kol. żel, Chmielniki o 11 kil. M. St.
6 abiszynek, dom. i gm., pow. gnieźnieński,
400 mr, rozl.; 4 miejsc.: a) Ł., dom.; folw.
ć Brody, 6) Piotrowo, d) Ławieczno; 25 dm.,
u8 mk.; 113 ewang., 356 katol., 4 żyd.; 79
at Browar, młyn parowy, cegielnia. Nie-
E JS własność Brudzewskiego, Poczta, tel. i
„501. żel. w Gnieźnie o 6 kil.

ŚŚ abkowo, wś i b. st. pocztowa przy da-
nej drodze ze Smoleńska do Czernihowa, o 26
- 0d st, Drozżyno.

ski abna 1.) al. Wincenta, rz. w pow. kolneń-
skio? poczyna się na granicy pow. szczuczyń-
łudr: płynie na zach. pod Kolno, stąd ku po-

w. „0Wii pod wsią Pastorczyk wpada z praw.
zegu do Skrody. Długa 11 wiorst, Połujań-
o (w1854 r.) powiada, że czasami trafiają
w Las bobry (Opis lasów I, 367). W XLII
Niż Y tu liczne gony bobrowe; dotąd pod
Óć em Jedno pole nosi nazwę Bobrowe pole,

skim  q7956 2.) Ł., rz. w pow. augustow-
Syrokomla w „„Monografii Niemna mó-

Słowuik geograficzny. Tom V., — Zeszyt 56.
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wi, że wpada z lew. brzegu do Niemna pod
Ballą; przerzyna tu ona na dwoje kredową górę,
tworząc rodzaj katarakty, Więc jest to rzecz-
ka płynąca pod Wielką Ballą i na gruntach
tej wsi wpadająca do Niemna na płn, m. Gro-
dna, (o do nazwy rzeki, jest wieś Łabno nie-
co na płd. a na zach. Grodna, ale ną mapach
rzeki tam nie ma. J. Błiz,
Łabno 1.) wś i folw., pow. augustowski,

gm. Łabno, par. Adamowicze, odl. 56 w. od
Augustowa, 14 od Grodna, leży przy szosie
grodzieńskiej, w okolicy kamienistej i wzgó-
rzystej, ma 300 dm., 261 mk.; w 1827 r. wś
rządowa 2 dm., 19 mk, Jest tu cerkiew paraf.
pounicka, Dobra rządowe Ł. z przyległościami
ogólnej rozległości w posiadłościach folwarcz--
nych i włościańskich obejmowały mr. 72,300.
W r. 1886 z ogólnych dóbr rządowych, dobra
Ł. nadane zostały na prawach majoratu Ale-
ksandrowi Swieczynowi, reszta zaś dóbr pod
nazwą Adamowicze pozostała przy rządzie,
Podług wiadomości z r. 1854 w skład majora-
tu Ł. wchodzą następujące realności: folw. Ł.
mr. 1447, folw Perstuńmr. 558, folw. Prolej-
ki mr. 603, Jastrzębna mr. 617, grunta Pro-
kopowicze i Eginty mr. 447, w osadach leśnych
mr. 140, w odpadkach i lasach mr. 5281; razem
mr. 9093; oraz wsie: Perstuń os. 32, z grun.
mr. 468; Prolejka os. 27, z grun, mr. 365; Ra-
kowicze os. 52, z grun. mr. 1117; Jastrzębna
os. 91, z grun. 2520; Koniucha os, 59, z grun.
mr. 1423; Bohatery Polne os. 51, z grun. mr.
1179; Bohatery Leśne os. 57, z grun. mr.
667; Wołkusz os. 17, z grun. mr. 215; Bojary
os, 24, z grun. mr. 323; Hanowicze os. 55,
z grun. mr, 913; Hruszki os, 25, z grun. mr.
989; Komaszówka os. 6, z grun. mr. 212; Ogro-
dniki Łabno os. 24, z grun. mr. 926; Lichosiel-
ce os. 11, z grun. mr. 377; Markowce os. 37,
z grun. mr. 1646; Naumowicze os. 58, z grun.
mr. 1538; Nowosiołki os, 44, z grun. mr. 2285;
Racicze 0s. 86, z grun. mr. 1768; Komisaro-
wo os. 68, z grun. mr. 2538. Dobra rządowe
Adamowice składają się z łąk mr. 1501, w osa-
dach leśnych mr. 308, w odpadkach leśnych
mr. 696, lasu mr. 14,800, folw. Starożyńce mr.
191, razem mr. 17491; oraz wsie: Adamowice
Wielkie i Małe mr. 835, Czarniewo mr. 968,
Czarnylas mr. 209, Dębowo mr. 344, Gałowi-
cze mr. 375, Łosośna mr. 125, Jaminy mr. 751,
Krasno mr. 3359, Kuryanki mr. 1817, Lipowo
mr. 3105, Mogielnica mr. 1305, Nowiki mr.
127, Puszkary mr. 682, Sołowieje mr. 721,
Jarosiewicze mr. 443, Wrotki mr. 188, Łojki
mr. 2058, Pieszczony mr. 158, Rudawka mr.
671, Kurzynice mr. 106, Starożyńce mr. 857,
Skieblewo mr. 2236, Wólka mr. 525, Rynko-
wicze mr. 182, Zabielice mr. 305, Bielinko mr.
83, Bazanowicze mr. 1310, Pyszki mr. 426,
Mićkiewicze mr. 729, Bohatyry Leśne mr.

36
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1854, Osoczniki mr. 513, kol, Klonowa mr. 23;
jeziora Głębokie, Mikłaszewo; wś Irycze, msto
Lipsk, wsie Kruszki, Kadysz, Mikaszówka,
Swiąck (ostatnich ośmiu attynencyj rozległość
niewiadoma). Gmina Ł. ma 3672 mk., rozległo-
ści 17,746 mr., sąd gm. ok, III i st. p. os. So-
poćkinie o 21 w.; gorzelnie 2, kopalnie kredy,
tartak, szkoły 2. W skład gm. wchodzą: Ada-
mowicze Małe, Adamowicze Wielkie, Barano-
wicze, Bohatery Polne, Dmitrówka, Gołowicze,
Karolin wś i folw., Koniuchy, Łabno, Łosośna,
Mićkiewicze, Naumowice, Nowiki, Nowicki
Borek, Nowosiołki, Podłabienie, Pyszki, Pusz-
kary, Sołowieje, Swiecinówko-Myza, Tarusi-
cze, Tarusicze robocze, Trycze i Wiktoryszki.
Łabno, wś nad rz. t. n., pow. kolneński, gm.

Czerwone, par. Kolno; leży na wzgórzach
piaszczystych pod samem Kolnem i stanowi
prawie jego przedmieście. W części wsi zwa-
nej Łabnieńskie Tyszki jest szkoła początkowa
1-klas. ogólna,
Łabonary, mko, pow. święciański, w 2 okr.

polie., o 84 w. od Wilna, o 35 w, od Święcian,
nad rz, Dumblą i jez. Gajgolis, 172 mk., wła-
sność po części skarbu a po części p. Chryści-
nicza; niegdyś biskupów wileńskich (od r. 1387
z nadania Jagiełły). Ma paraf. kościół katol.
Narodz. N. M. P., z drzewa 1820 r. przez pa-
rafian wzniesiony, a 1768 przez bisk, wil. Ign.
Massalskiego założony, Par. katol. dek, świę-
ciańskiego: dusz 2950. Miała kaplicę w Styr-
niach. R. 1866 mko Ł. miało 35 dm., 286 mk.,
t. j. 228 katol., 8 izr., a folw. 1 dm., 8 mk. kat.
Niedaleko wsi ciągnie się rządowe leśnictwo
łabonarskie, mające 10524 dzies., rozdzielone
na 2 części, W płd. części są jez. liczne, z któ-
rych wypływa rz. Żejmiana. Gmina wiejska
Ł. ma ludności 2277, wsi 101, chat 320, okrę-
gów wiejskich 6: Ł. I, Ł. II, Syłguciszki,
Styrnie, Antodury, Kołtyniany.

Łaboszyszki, wś, pow. wyłkowyski, odl.
15 w. od Wyłkowyszek, ma 4 dm., 33 mk.
Łabotmedzie, wś, pow. rossieński, parafia

szwekszniańska.
Łabowa, wś w okolicy górskiej pow. są-

deckiego, zabudowana w dolinie 473 m. npm.,
nad rz. Kamienicą, uchodzącą z praw. brz. pod
Nowym Sączem do Dunajca. W połowie wsi
uchodzi do Kamienicy pot. Łabowiec a przez
wś prowadzi gościniec z Nowego Sącza przez
Tylicz na Węgry. Od płn. zasłania Łabowę
góra Tokarnia 828 m. bezwzględnej wysokości,
porosła na stokach szpilkowemi lasami. Jest
tutaj parafia gr. kat., szkoła ludowa 1-klasowa
i urząd pocztowy, Wyznawcy kościoła rzym.-
katolickiego są zaliczeni do odległego o 10 kil.
kościoła w Nawojowy. di: należy do sądu po-

wiat, i notaryatu w Krynicy. Podług spisu
ludności z r. 1880 (Y. Ortsyerzeichniss, Wien,
1882) ma Łabowa 995, a obszary dworskie  
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w Łabowy i Łabowcu razem 56 mk. Szema-
tyzmy duch, dyec. tarn. i gr.-katol. przemy-
skiej wykazują w tej wsi 793 gr.-katol. i (9
rzym.-katol., resztę wypełniają izraelici. Cer-
kiew paraf. gr. katol. nieznanej erekcyi jest
murowaną i należy do dyec. przemyskiej dek.
muszyńskiego. Do par. są dołączone Uhryn
wyżny i niżny, Łabowiec i Kotów. Cała lu-
dność par. liczy według szematyzmu z r. 1881
gr.-kat. 1868 i 250 izrael. Więk. pos. Ed. hr.
Stadnickiego wynosi obszaru 332 m, (148 roli,
20 łąk 159 pastw.); mniej. pos. 940 roli, 115
łąk, 402 past. i 573 mr. lasu. Ł. graniczy na
wsch. z Kotowem, na zach. z Maciejową a na
płd. z Łabowcem. Podług Siarczyńskiego (rkp.
Bibl. Ossol, 1. 1835, str. 242) nazwa Łabowy
pochodzi od szlachty ruskiej, która się tutaj
przed Tatarami schroniła a nosiła nazwisko
Łabów. Ten sam autor zapewnia, że są tutaj
wody kwaśne żelaziste, W r. 1872 otrzymała
Ł. koncesyą na 9 jarmarków. Mac.
Łabowicka Buda, folw., pow. bobrujski,

4 włóki rozl., od r. 1874 własność Łabowicza.
Łabowiec, wś w okolicy górskiej ilesistej

pow. sądeckiego, nad pot. t. n., uchodzącym
pod Łabową z lew, brzegu do Kamienicy, pobo-
cznej Dunajca, należy do par. gr.-katol. w Ła-
bowy, a urzędu poczt. i sądu powiat. do odle-
głego o 22.7 kil. Nowego Sącza. Wieś leży
w wąskiej dolinie górskiego potoku, ścieśnio-
nej od zach. wyżyną 736 npm. wzniesioną,
dzielącą dopływy potoku Felezyna od Ł. a od
wsch. drugą taką wyżyną, rozdzielającą wody
Łabowca od wód potoku Uhrynia, Więk. pos.
Ed. hr. Stadnickiego ma 34 roli i 704 mr. la-
su; mn, pos. 528 roli, 72 łąk i ogr., 259 pastw.
i 102 mr. lasu, Gleba zimna, owsiana, pastwi-
ska zaś są właściwie nieużytkami na stromych
stokach i uboczach górskich, Lasy szpilkowe.
Ku płd. rozciągają sie obszerne lasy na górach
dochodzących 1036 m. bezwzględnej wysoko-
ści, od zach, graniczy Ł, z Roztoką Małą, od
wsch. z Uhrynem, a od płn, z Łabową. Mac.
Łabowiec al. Zabowicki potok, pot. górski,

wypływa ze źródeł leśnych w połudn. części
obszaru wsi Łabowca, w powiecie sądeckim,
z działu wodnego między Popradem i Kamie-
nieą; płynie na płn. z początku lasami, nastę”
pnie przez wś Łabowiec, w końcu przepływa
łączki gminy Łabowej i w tejże gm. uchodzi
z lew, brzegu do Kamienicy, dopływu Dunaj-
ca, Długość biegu 7 kil. Br. G.
Łabówka. Nazwa potoku podana na Kum-

mersberga mapie Galicyi, który na Spezial-
Karte der ósterr.-ungar. Mon. zwie się Zu-
bówką (ob.).
Łabsko-Piaskowcowe góry, niem. £/2-

Sandsiein- Gebirge, łączą się z górami Łużyckie-
mi w Saksonii i obejmują tak zwaną Szwaj*
caryą Saską.



Łab

Łabsztynek, niem. Kl. Lobenstein, folw.,
POW. ostródzki, st. poczt, Lubawa, par. ewang.
Glaznoty (Marienfelde); 1857 r. 180 mk. Gun-
e v. Hohenstein, komtur ostródzki, nadaje
atarzynie, wdowie po Henryku z Łabsztyn-
a, 27 wł. chełm. nad granicą chełmińską, Dan
W Dąbrównie r. 1351 w dzień ś6. Piotra i Pa-
wła, R. 1552 mieszkają w Ł. Polacy i nie-
którzy Niemcy; r. zaś 1621 sami tylko Polacy.
(Ob. Kętrz. „O ludn. pols.*, str, 362).
Łabszyn, ob. Zapszyn.
Łabuchy, niem. Zabuch al. Zabuck, wś, pow.

zeszelski, st. p. Rothfliess, leży nad koleją to-
Tuńsko-wystrueką; założył ją r. 1586 biskup
Warmiński Marcin Kromer na 40 włókach, na-
ając je prawem chełmińskiem i z 2 służbami

(ob. Kętrz., Ludn, pols, w Prus., str, 555). R.
50 wystawił tu dziekan kapituły warmiń-

skiej Szemborowski kaplicę, na korzyść której
"ótko potem (2 października 1659 r.) sołtys
tysztof Grunenberg z Rothfliess wyznaczył

aczny legat (Ob. „Seript. rerum Warmien.*
l 387i 401). Podług lustracyi z r. 1656 wy-
me były Ł. w dzierżawę wraz z pobliskim
lajsakiem; obejmowały razem 40 włók, z któ-

„Jch płacono 7 korey pszenicy i tyleż żyta, |
ant wosku i 1 fenig chełm, Por. Klajsak.
Łabuciowce, wś włośc., pow. dzisieński,

081 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 4 dm., 51
mk, (1866).
Łabuczyn, wś, pow. prużański, na płn.-

wschód od Prużany.
Łabudzice, ob. Zobudzice,

3 Łabukszty lub Poszałtunie, wś, pow. ros-
 gę ski, par. Gawry, o 10 w. od Gawr, nad rz.

załtoną, Był tu klasztor ks, benedyktynów,
Undowany 1755 r. przez Jędrzeja Jasińskiego,

: zelmą Szymkiewicza i Kołłontaja, na miej-
a kaplicy stojącej tu od r. 1600. Klasztor
(1 był probostwem należącem do Starych

; rok i dlatego, po kasacie klasztoru w r. 1882,
Akonniey poszałtońscy zostali przeniesieni do
rok a kościół ich został filialnym gawrań-

Skin, 4. K.E,
Łabuń, ob. Zabunie.
abuń, mko, pow. zasławski, okr. polic. i

ca © 16 w. od Połonnego, u zbiegu Pogan-
$ z Chomarem (Okr. polic. łabuński obejmu-
aour Ł., Chrolin, Sndyłków). R. 1870 Ł.
-oś „496 dm., 1796 mk., w tem 37 proc. izr.,
my uł 5 cerkwi, 3 kaplice, synagogę, 2 do-
e modlitwy, browar, 3 piece wapienne, 6

5 8 potażarnie, cegielnię, 2 młyny, 26
: % „Śl rzemieślników, targi co tydzień.

ny = kościół katol, ś. Anny, z muru wzniesio-
katol. 31 przez ks. Józefa Lubomirskiego, Par.
Ri dek, zasławskiego: dusz 2140. Filia

kap ak, kaplica w Moskalówce. Dawniej
kulin W Kuskowie, Kalenicza:h Małych, Mi-

ie i Onachowcach. Przy końcu w. XVI 
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była to własność rodziny wołyńskiej Łabuń-
skich. Z nich Krzysztof z żoną swą Anną Cho-
miakówną wznieśli tu 1593 cerkiew ś. Trój-
cy. Następnie przeszedł £. w ręce Lubomir-
skich. W czasie wojen Chmielnickiego i nastę-
pnych doznało i to miasteczko smutnego losu,
mimo swej obronności. Pod koniec XVIII w.
w posagu za córką ks. Marcina Lubomirskiego,
sławnego hulaki i awanturnika za panowania
Augusta III, dostał się Ł. smutnej pamięci Jó-
zefowi Stempkowskiemu, kasztelanowi a potem
wojew. kijowskiemu. Faworyt ten Stanisława
Augusta znacznie Ł. podźwignął z ruiny; na
gruzach dawnego zameczku założył wspaniały
pałac, gdzie brzmiały niegdyś świetne zabawy,
z anarchiezną wspaniałością przez srogiego roz-
pustnika urządzane. Odwiedzał i Stanisław
August Ł. dwa razy 1781 i 1787. Szczegóły
znajdzie ciekawy w pamiętnikach Ochockiego.
Majątek Stempkowskiego 1792 przeszedł pod
rozbiór za długi. W 1793 r. 8 kwietnia zgro-
madzone tu duchowieństwo i szlachta wyko-
nali przysięgę na wierność cesarzowej Kata-
rzynie II, A, Jabł.
Łabuń, niem. Zaabe, dok. r. 1400 Zabun,

1589 die Taabe, 1764 Labau, włośc. wś, pow.
sztumski, na bitym trakcie malborsko-starotar-
skim, obszaru liczy mr. 1308, bud, 35, dm. 12;
katol. 70, ewang. 64. Par. Szropy, szkoła
w miejscu, poczta Starytarg. Za polskich cza-
sów wś Ł. należała do dóbr ststwa sztumskie-
go. Sołtys tutejszy przechowywał t. zw. wiel-
ki przywilej lokacyjny. Pierwotny bowiem
stary dokument nadawczy, przez krzyżaków
wygotowany, zaginął był tej wsi, jakoi 10 in-
nym tegoż ststwa, czasu szwedzkich wojen. Na
prośby odnośnych wiosek, na których czele
stał Ł., r. 1641 Zygm. Giildenstern, starosta
sztumski, wystawił nowy przywilej na imię
sołtysa tutejszego, który zarazem i drugim
owym wioskom służył. Prawo urządzenia, jak
zdawna, pozostało chełmińskie. Ob. Schmitt,
Gresch. des Kreises Stuhm, str. 204. Kś, F.
Łabunary, ob. Zadonary.
Łabuńce, wś nad rz, Judyną, pow. świę-

ciański, tuż obok stacyi Duda dr. żel, warsz,-
petersb., 2 okr. adm., o 338 w. od Święcian: 15
dm., 91 mk. katol. (1866).

Łabunie, wśi folw., pow. zamojski, gm.i
par. Ł. Leżą w nizinie na prawo, a dwór z pa-
łacem rezydencyonalnym dziedzica w lipowym
parku na lewo od drogi bitej 1-go rzędu z Za-
mościa do granicy austryackiej, Odl. od Za-
mościa na wsch.-płd. o w. 10, od Lublina w.
98, Krasnegostawu w 43'/, i Tomaszowa Za-
mojskiego w. 21. Starożytna ta wś, pierwotnie
zwana Łabuń, niegdyś dziedzictwo Oleśniekich,
pod koniec XVT w. należała do b. pow. grabo-
wieckiego w wojew. bełskiem, stanowiąc ogni-
wo graniczne tego wojew. od zach.-płn. strony
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Jedyną pamiątką przeszłości tego zakątka jest
egzystujący tu kościół paraf. murowany pod
wez, Ś$. Dominika i N. Maryi P., erygowany
w r. 1435, przez ówczesnego dziedzica dóbr Ł.
Adama Oleśnickiego, oraz Wawrzyńca, dzie-
dzica na Komarowie, i Eubarda z Wierzby, a

konsekrowany w listop. 1486 r. przez kś. Jana
z Opatowie dominikanina, bisk. chełmskiego.
W kościele tym, po prawej stronie, znajduje
się kaplica hr. Tarnowskich z grobowcami kol-
latorów, oraz wielki ołtarz z obrazem 8. Anto-
niego Padew., sprowadzony tu po kasacie kla-
sztoru oo. bernardynów w Rodecznicy (ob.) i
obraz umieszczony również w presbiteryum, do
którego kilka razy do roku tłumnie się schodzą

wierni, w dnie odpustowe, odbywane w Rode-
eznicy, skąd, prócz powyższego ołtarza z obra-
zem, przewieziono tu stare malowidła, przed-
stawiające pokusy $. Antoniego, i umieszczono
takowe w świeżo zbudowanym na ten cel ku-
rytarzu przez hr. Tarnowską na cmentarzu ko-
ścielnym, Do par. £. dek. zamojskiego należy
kościół fil. w Komarowie z jego księgami me-
trycznemi dla wsi: Janówka, Księżostany, Hu-
ta Komarowska, Wolica Brzozowa, Wolica
Śniatycka i Krzywystok pow. tomaszowskiego
i 2) wsie tegoż powiatu: Krynice, Majdan Kry-
nicki, Polany, Romanówka i Kryniczki, oraz
pow. zamojskiego: Ł., Wólka Łabuńska, Ru-
szów, Majdan Ruszowski, Wierzbie, Łabuńki,
Barchaczów i Jatutów. Par. ma 4473 dusz.
Prócz tego Ł. posiadają: urząd gminny, |-klas.
szkółkę etatową, browar piwny z produkcyą
roczną na 2025 rs., młyn wodny o 2-ch kamie-
niach i cegielnię. Dobra £. A. stanowią folw.:

Majdan Ruszowski, Ruszów, Wólka v. Wola-
' Łabuńska i Wierzbie, rozległość których wy-
nosi: ziemi ornej, glinki i borowiny na pokła-
dzie wapienniaka, lecz urodzajnej, przeważnie
pszennej: 1598 mr., łąk 440 mr., lasu, pastw.
i in. 4240 mr.; attynencya £. B. zajmuje mr.
166, razem 6439 mr. obszaru i 16 dm., własn.

_ hr. Tarnowskiego Adama. WŚ Ł. ma trzy czę-

ści: 1) 84 dm., 960 mr.; 2) 22 dm.; 100 mr. i
3) 183 mr. włośc., i 41 mr. dwor.; dwie osta-
tnie części powstały z probostwa. Ludność:
katol. 755, prawosł. 23 i żyd. 56, razem 834
mk, W 1827 r. było 88 dm., 539 mk. W skład
gm. £Ł. wchodzą: wsie Barchaczów mający 46
dm, i 447 mk,, Brudek 4 dm. i 46 mk,, Jatu-
tów, Ł., Łabuńki, Majdan-Ruszowski, Ruszów,
Wierzbie v. Wierzbica daw. Wierzba, Wólka-
Łabuńska i folw. Mocówka, razem dm. dwors.
47, włośc. 421 i ludn. katol. 3639, prawosł.
230, żyd. 70, w ogóle 3939 mk, Obszar gminy
wynosi 15866 mr., ludność w 1867 r. wynosi-
ła 3387. Gm. Ł. należy do sądu gm. I-go okr.
w ŹZdanowie, wchodzącego w skład zjazdu sę-
dziów pokoju II-go okr, gub. lubelskiej w Za-
mościu, Najbliższa st. p. Zamość, Tt. Tiro.  
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Łabunie, niem. Ladułn, wś w pow. lębor-
skim, ziemi pomorskiej.
Łabuńka, dwie rzeczki w pow. zamojskim.

Pierwszą wypływa z łąk wsi Łabuń i Barcha-
czowa gm. Łabunie, w kierunku płn. płynie
około Kalinowie, Podtopola i pomiędzy Nowem
Miastem Zamość a byłą twierdzą wpada z pra-
wego brzegu do rz. Topornicy, ubiegłszy około
9w. Druga zaś poczyna się pod wsią Sitnem,

gm. Zamość, i ubiegłszy w kierunku zach. płn.
około 14 w. pod wsią Bortatycze, gm. Wyso-
kie, również wpada z praw. brzegu do rz. To-
pornicy. (Według innych żródeł Ł. z dopły-

wem Topornicą wpada do Wieprza lub do jego

dopływu Wieprzca).
Łabuńki, wś i folw., pow. zamojski, gm. i

par. Łabunie. Leżą na płaszczyźnie nad rz.
Łabuńką, przy drodze bitej od Zamościa do gra-
nicy austryackiej, odl. 6 w. od Zamościa, 4 w.
od Łabuń i 25 w. od Tomaszowa. Gleba po-
pielatka, pomieszana z piaskiem i borowiną.
Piękny pałac tutejszy posiada bibliotekę (4000
tomów) i zbiór obrazów i dzieł sztuki. Park
otaczający pałac stanowi cel wycieczek letnich

mieszkańców Zamościa. Była tu dawniej cer-

kiew greko-unicka, przeniesiona do Zamościa.

W 1827 r. £. miały 47 dm., 336 mk., obecnie

68 dm., 728 mk., w tej liczbie 682 katol., 9
ewang., pozostali prawosławni. Do włościan
należy 65 osad i 1058 mr. ziemi. Dobra £.
wspólnie z Łabuniami były w XV w. własno-
ścią Oleśniekich, w XVI w. należały do Za-
mojskich, lecz nie weszły w skład ordynacyi;

w początkach XVIII dziedzicami byli Wiel-

horscy, potem Grzebscy, Karniecy, obecnie Te-
odor Kaszowski. Składają się te dobra z folw.

Ł., wsi Barchaczów, Brudek, Jatutów i młyna
wodnego, mają 20 dm. dwors., browar piwny
z produkcyą na 3600 rs. i obszaru 1707 mr.,

w tem 333 mr, ziemi pszenaej, 193 mr. żytniej,

72 mr. łąk i 1109 mr. lasów, pastwisk i nie-
użytków. Do częściowych posiadaczy należy

27 mr. ziemi, W 1648 r. stał w Ł. obozem
Bohdan Chmielnicki, oblegając Zamość, i stąd
na wieść o elekcyi Jana Kazimierza cofnął się
na Ukrainę. Dotąd znajdują się okopy nazy-
wane szwedzkiemi. Opis Ł. i widok pałacu
podał Tygod. illustr. z 1881 r. Br. Ch.

„abunów, dwór i wś, pow. kowieński, przy
ujściu Berupia do Niewiaży i przy gościńcu
z Kowna do Kiejdan; okrąg pol., sąd pokoju!

poczta w Kiejdanach o 14 w.; od st. kolei li-

bawskiej Kiejdany 16 w. Kościół drewniany

zbudowany 1779 r. przez Ignacego Zabiełłę,
erygowany w 1812 r., należy do kowieńskie-
go dekanatu, parafian 1706. Przewóz na Nie-
wiaży, Dobra £Ł., własność Zabiełłów, składają
się z folwarków: Ł., Młodochów, Desiuny, Kry”
stynów, Andrypol, Kuksze, Malowanka, Bu-
czuny; grunta bardzo żyzne. Obszar dworski
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wynosi 200 włók gruntu ornego i przeszło 100
włók łąk i lasów. Gospodarstwo prowadzone
Jest bardzo starannie. Zabudowania gospodar-
skie, wzniesione ze znacznym nakładem, odzna-
czają się smakiem i wygodą. Obszerny ogród
1 park starannie utrzymywany, dodają wdzię-
u miejscowości, uposażonej hojnie już przez

samą naturę. Wyborne źwirowe drogi, wysa-
dzane drzewami, tem korzystniej się wydają
Wobec złych dróg, jakie wszędzie tu napotykać
się dają. W r. 1863 Winryk Kniprode wszedł
z mocnem wojskiem do Ł. i przenocowawszy,
spalił je. W r. 1366 znowu nagle napadł i sro-
gle spustoszenie rozniósł; inny zaś w. mistrz
Konrad Zolner Rothbenstein w r. 1381 , w ciągu
zapasów z Kiejstutem, znowu tędy, niszcząc
Wszystko ogniem i mieczem, przeciągnął. Sło-
wem. okolice te aż do poskromienia krzyżaków,
przez całe panowanie Jagiełły, ciągle ich dra-
Piestwa doświadczały.
Łabunów 1.) Górny, dobra, pow. szawelski,

Sm. chwałojńska, par. powondeńska, o 3 mile
od Worń, o milę od Chwałojń, nad jez. Atła-
Wa, na gran. pow. telszewskiego, w par. użwen-
ckiej. Mają 40 włók rozl. z folw. Weni al.
eatów. Ł. należał dawniej do Stankiewi-

czów, dziś do Onufrego Pieczkowskiego; Weni
do jego brata Jakóba. Ten ostatni folw. nad
Jez. Weni, przy drodze z Użwent do Powon-
denią, pięknie zabudowanyi zagospodarowany.

.) K.-Dolny, dobra, pow. szawelski, 574 dzies.
vozl., własność Budrajtysa; niegdyś Mokrze-
skich, J. Godl.
Łabunowo, wś, pow. wileński, 2 okr. adm,,

0 66 w. od Wilna, 9 dm., 93 mieszk. katol.
(1866). |
Łabunowo dolne, zaśc., pow. telszewski,

okr, police. worniański, o 25 w. od Telsz, 15
mk., młyn wodny (1659).
Łabuńska Wólka, wś i folw., pow. zamoj-

"1, gm. i par. Łabunie, o milę od Zamościa,
w miejscowości górzystej; wś ma 57 dm., 485
mk., w tem 478 r. l, oizr., 526 m. gruntu,
gleba borowina. Folw. należy do Łabuń.
k; Łabuszna, albo Zabusznia, wś nad Moło-
"zem, pow. bałcki, gm. Pisarzówka, par. Ko-
J/ma, okr. polic. Krute, ma 250 dm., 2 cer-
„Wie, glebę czarnoziem, piasek i glinkę, B.
Własność Komara, dziś Rusanowskich 1598
les, Włościanie mają 1959 dzies,
, buszyna, WŚ w północnej stronie powia-
0na samej granicy powiatu „ory-

«a 'eg0,w gminie białoruckiej, przy gościńcu
mię; CYM z Ostrożyc do Łohojska; ma osad 5,

JSGowość lesista. AL. Jel.
ki abuzie, przys. do Dobrkowa, pow. pilzeń-
w eży na praw. brzegu Wisłoka, przy dro-
x Z Pilzną do Dębicy, o 0.8 kil. od Pilzna,
ZEM z Parkoszem ma 478 mk. Mac.
abuzy, wś w pow. nowogródzkim, nad rz.  
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Szczaąrą, w gm. darewskiej, ma osad 19, łąki
i grunta piękne; okr. polie. 4 snowski.
Łaby, folw. w pow. mińskim, w okr. polic.

rakowskim, w pobliżu Krzywicz Wielkich,
niegdyś własność Świętorzeckich, teraz Pasz-
kiewiczów, włók prawie 49, miejscowość gó-
rzysta, grunta kamieniste. Al, Jeł,
Łabybór, Zawenbork, "Tak niekiedy pisarze

słowiańscy nazywają pomorski Lębork. |

Łabyciówka, las w płd. zach. stronie Zu-
brzycy, w pow. turczańskim, na lew. brzegu
Rybnika (al. Zubrzycy), między dwoma jego
dopływami: pot. Czernoszowym od płn. i dru-
gim bezimiennym od płd.-wsch. Na płn.-wsch,
od niego leży las Jawornysty a na płn. las
Czeregna. Na płd.-zach, wznosi się na grani-
cy Bachowatego i Ilnika góra Prypir do
1068 m. Lu. Dz.
Łach, rz., ob. Zagoźdźanka,
F.acha, także Lacha, wjęzyku flisów naszych

i orylów znaczy odnogę rzeki, odrywającą się od głó-
wnego koryta i napowrót z niem łączącą się. „Wisła
dwojaka, jedna samiea, druga lacha, nowym eo ceie-
cze rowem. Lachą nazwano owę drugą drogę, Wiślną
odnogę (Klonowiez, Flis, E. 3). Ł. jestto więe wybo-
czenie rzeki ze swego koryta, które kępę oblewa.
W taką łachę woda silnie rwie, atoli dla tratew jest
ona niebezpieczną, bo nie-ma pewności, ezyli drugim
końcem możnaby wpłynąć w główne koryto. Łacha-
mi w pow. tarnobrzeskim zowią pospolicie przez wy-
lewy wód Sanui Wisły poczynione wyrwy na po-
lach i błoniach, w których pozostała woda, nie mając
odpływu, przez dłuższy czas na powierzehni stoi. Pod
tem nazwisziem rozumie także lud większe stojące
wody bez odpływu, nakształt małych jeziorek których
kilka dotąd jeszcze np. w okolicy Antoniowa, w pow.
tarnobrzeskim, jako w dawnym korycie Sanu istnieje.
Por. Lacha i Załaska. Br.

Łacha, 1.) wś, pow. pułtuski, gm. Zegrze,
par. Popowo. W 1827 r. 18 dm., 85 mk. 2.)
Ł., wś, pow. kolneński, gm. Turośl, par. Kol-
no. Leży śród błot nad jeziorem t. n., o Ż w.
od granicy pruskiej. Ma 67 dm. i 2065 mr.
obszaru. W 1627 r. wś rząd. 58 dm., 410 mk.
Por. Kolno, t. IV, 266. 8.) £.- Witoszyńska,
tolw. nad rz. Wisłą, pow. lipnowski, gm.i par.
Szpetal, odl. o 25 w. od Lipna, maszkołę.po-
czątkową, 2 dm., 29 mk,, I mr. gruntu.
- Łacha, jezioro przy wsi t. n., w pow. kol-
neńskim, niedaleko granicy od Prus, Leży
śród rozległych bagien i stanowi widocznie
szczątek obszernego niegdyś jeziora. Łączy
się z drugiem jeziorem t. n., o 3 w. na wschód
śród bagien położonem. Bagna te i jeziora le-
żą na prawo od drogi ze wsi Kozioł nad rz.
Pisią do wsi Leman na granicy od Prus. Je-

zioro Ł. ma około 100 mr. obszaru.

Łacha, rz., ob. Kurówka i Zagożdźanka,
Łacha 1.) nazywała się w r. 1759 woda

stojąca na nizinach praw. brzegu Wisły przy
Starogrodzie w pow. chełmińskim. Ob. Inwent.

dóbr bisk, chełm, w arch. w Peplinie. 2.) Ł.,

z dodatkiem młyńska łacha, dok. Molner Tache,
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nazywała się dawniej odnoga Wisły, na lew.
jej brzegu znajdująca się, opodal miasta Tcze-
wa, w pow. starogródzkim. Podług dokum.
zr. 1364 stanowiła granicę posiadłości tegoż
miasta i była własnością krzyżaków. Wyj-
muje się dla zrozumienia lepszego odnośny
ustęp dokum.: „Od gramie wsi Czatkowy do
strugi Spęgawy, do Wisły, w górę idąc brze-
giem do Łachy młyńskiej, przez Łachę do Ka-
mienia po drugiej stronie leżącego, do Kamie-
nia nad Wisłą i t.d.* Ob. Varia acta, ręk.
w arch. w Peplinie, str. 30. 3.) Ł,, dawniej
zwana ŚSłańca, ciągnie się po lewym brzegu
Wisły, w pow. starogrodzkim, tuż przy grani-
cy kwidzyńskiego pow., między Starem Mię-
dzyłężem a Małym Garcem; do niej wpływa
struga Bystrzyca, Wspomniona łacha Słańca
jak i Bystrzyca należały zdawna do opactwa
cyster. w Peplinie; klasztor zobowiązany był
tylko dostarczać pewne porcye ryb (assfisch)
do dworu w Międzyłężu. R. 1621 zamoszą
skargę 00. cystersi, jako Stan. Niemojewski,
kaszt, chełmiński, tenuta międzyłęski, rybitwę
sobie przywłaszczał w Łasze istrudze Bystrzy-
cy. Ob. Akta graniczne opact, pepl. w arch.
w Peplinie. 4.) K., z dodatkiem Stara Dobrzy
ca, ciągnęła się kiedyś nad Wisłą, przy da-
wniejszym Wyszogrodzie, teraz Fordonie,
w pow. bydgoskim, u stóp dawniejszego ko-
ścioła wyszogrodzkiego z Wisły w wyż idąc
aż do jeziora Lyestnica. Należała zdawna do
prob. w Wyszogrodzie, wspominana w dok.
z XIII w. Ob. Varia acta, ręk. w arch. w Pe-
plinie, str. 4. 5.) Ł., dok. Lake, odnoga Wi-
sły, pow. grudziąski, śród nizin praw. jej brze-
gu, opodal wsi Wołczyce. R. 1400 Bohemund
Brendel, komtur grudziąski, zapisał ją wraz
z prawem rybitwy i ostrowem (Werder), któ-
ry tworzyła, na użytek tej wiosce. Ob. Frólich,
Gesch. des Kreises Graudenz, str. 348. 6.) Ł.,
z dodatkiem Kokosza, nazywała się dawniej od-
noga Wisły pomiędzy W. Jaźwiskami a Gnie-
wem w pow. kwidzyńskim. Ob. Seb. Klono-
wicz, Flis, str. 90. Por. Krupka, Chełm, I, 559;
Gdańsk, II, 530.
Łachany, wś ifolw., pow. pułtuski, gm.

Gołębie, par. Nasielsk. W 1827 r. 13 dm.,
88 mk. Folw. Ł. od Nasielska w. 6, rozległy
mr. 224, grunta orne i ogr. mr. 191, łąk mr.
12, lasu mr. 31, nieuż. i place mr. 9, bud. mur,
l, z drzewa 7.
Łachmanka, karczma, pow. wileński, |

okr. adm., o 11 w. od Wilna, I dm., 8 mk, ka-
tol. (1866).
JŁachów, wieś, pow. włoszczowski, gm,

Włoszczowa, par. Czarnca (ob.). Powierzch-
nia ziemi płaska, okolica piaszczysta, chociaż
znajduje się i lekki czarnoziem. Lasów brak,
pastwiska rozległe, od strony południowej pły-
nie strumyk w odległości jednej wiorsty, ale  
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bez nazwy. Ludności ma wraz z Piłą Łachow-
ską 334 dusz, dm. 48, dzieli się na dwie części.
Jedna część nazwana Łachów I obejmuje .
całości, a druga nazywa się Łachów II, obej-
muje */,. Posiadłość w XVI w. Łachowskich,
w XVII zaś Stefan Czarniecki kupił za 14000
złp. *,, czyli Łachów II od Zacharyasża Ła-
chowskiego; wś ta podziela dotąd losy Czarn-
cy; Łachów I zaś przechodził z kolei w ręce
Cieszkowskich, Grosławskich, Raczyńskich, Bo-
rowieckich. W spisie z 1827 r. wymieniono
Ł, modliszewskiego 10 dm. i 117 mk. iŁ. ra-
dzyńskiego 14 dm., 127 mk.
Łachowce, wś, pow. tomaszowski, gm. Te-

latyn, par. Rzeplin. Granice: na północ Tela-
tyn, na wschód Radków, na południe Rzeplin,
na zachód Posadów. Rozległość ogólna 730
mr., z tego włościańskich 249 mr., dworskich
461. Ludność ogólna 219 dusz, osad 27.
W 1827 r. 27 dm., 169 mk. Gospodarstwo
dwor.: gruntu ornego 317 mr. w płodozmianie
10-polowym, łąk 110 mr. Bydła rogatego 65
sztuk, owiec 426, koni 29. Ł., dawniej wła-
sność Górskich, w drodze działu familijnego
przeszły na własność d-ra Feliksa Głogow-
skiego przed 23 laty, Zasługuje tu na uwagę,
kultura łąkowa, z wzorowo przeprowadzonem
osuszeniem bezdennych i nieurodzajnych ba-
gien.
Łachówka, wś w pow. mozyrskim, w gm.

łachwiańskiej, o milę na południe od Łachwy,
ma osad 30, miejscowość całkiem odludna, za-
warta między wodami rzek Śmierci, Prypeci i
Łani; lud trudni się rybołówstwemiflisactwem;
okr. police. 4 leniński. Al. Jel.
Łachowo 1.) niem. Brakrode, gm. i wś,

pow. bydgoski, 5 miejsc.: pustkowia: a) Ha-
merhuta, b) Nowy-Świat (Neuwelt), c) $o-
koło, d) Łachowo, e) Młyn hamerski (Ham-
mermiihle); 9 dm., 77 mk., 27 ew., 50 katol.,
19 analf. Poczta w Mąkowarsku; st. kol. żel.
w Nakle o 25 kil. 2.) Ł.-Stare, wś, pow. szu-
biński (Łaski, Lib. ben. I, 132); 2 dm., 22 mk.,
11 ew., 11 katol., 7 analf. Poczta w Szubinie
04 kil. 3.) £Ł.-Polskie, dom. tamże, 3123 mr.
rozl., 5 dm., 187 mk., 49 ew., 138 katol., 59
analf, Poczta w Szubinie o 3 kil., st. kol.
w Bydgoszczy o 20 kil. M. ŚL.
Łachozwa, ob, Szczara i Zohozwa,
Łachwa, pow. brzeziński, gm. Biała, par.

Gieczno. Nazwa podana w spisie Zinberga,
ale nie znajdująca się ani w spisie z 1827 r.
ani w urzędowym spisie miejsc, gub. piotrk.
z 1882 r.
Łachwa, starożytne mezko i wielkie dobra

poleskie, niegdyś w województwie brzesko-li-
tewskiem, w pow. pińskim, teraz w pow. mo-
zyrskim, nad rzeką Śmierć, z rusińska Smert,
dawniej Łachwą zwaną; w okr. polic. 4 leniń-
skim. Czas założenia tej osady wcale niezna'
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ny. Za czasów już litewskich Ł. należała do
orony i przez Kazimierza Jagiellończyka na-

daną w części wieczyście możnej na ten czas
rodzinie Kiszków, Mieli tu schedy i inni; mia-
nowicie: kniaziowie Odyńcewiczowie, jak o tem
twierdzi dokument z r. 1536, zamieszczony
WSkarbcu Daniłłowieza, t, II, str. 305. Anna
iszczanka, jedyna córka Stanisława z (iecha-

nowca Kiszki, marsz, w. ks, lit, wojew. smo-
leńskiego, poślubiona w r. 1513 Janowi II
"8. Radziwille Brodatemu, wraz z Nieświeżem
l Ołyką wniosła i Łachwę w dom radziwiłłow-
ski, a inne schedy musiały być w późniejszych
Czasąch skupione. W pierwszej połowie b.
Wieku przez wiano księżniczki Stefanii, córki
Dominika Radziwiłła, ostatniego ordynata nie-
świeskiego w linii prostej, cała Ł. przeszła do
książąt Wittgensteinów i do dziś dnia zostaje
W tem imieniu. Terytoryum Ł., położone nie-
opodal Prypeci, śród olbrzymich puszcz i ma-
Jąc ku północy nieprzebyte sławne bagno hry-
czyńskie (ob. Hryczyn), zawsze obfitowało
W bajeczną ilość zwierzyny i ryb, to też Ra-
ziwiłłowie urządzali tu często, z królewską

wystawnością, polowania, których opisy w pa-
miętnikach zdumiewają czytelników. W roku
1655 w czasie wojny cara Aleksieja z Janem
azimierzem, wojewoda carski, kniaź Woł-

końskij w perzynę Ł. obrócił. Do r. 1854 był
tu kościół paraflalny 5-klasy, podobno funda-
cyl Radziwiłłowskiej, teraz jest cerkiew, ka-
plica katol. par. Dawidgródek, szkoła żydow-
ska, domów przeszło 150, zarząd gminy łach-
wiańskiej składającej się z 5-ciu wiejskich sta-
Tostw, 10-ciu wsi, i przeszło 1400 włościan
Dici męskiej. Ludność mczka wynosi około

0 dusz, przeważnie żydów, trudniących się
Arobnym handlem, tudzież skupem towaru le-
shego i ryb. Włościanie okoliczni słyną jako
Oszykarze. Dobra łachwiańskie wraz z fol-

Warkami Lubaczyn i Wola mają około 1000
Włók, przeważnie w lasach i łąkach, ziemię lek-
*4, piaszczystą; młyny, propinacye i rybołó-
stwo czynią przeszło 7000 rs. W Ł. na po-
Szątku b. wieku była dość znaczna fabryka me-
li plecionych. Roku 1816 urodził się tu
« 0jca Stanisława, pułkownika wojsk polskich,
- matki Zofii z Obuchowiczów, Maryan
Zapski, autor „Historyi konia* i monografii

Dszezoły. Al. Jel.

Łachwicze, wś flisącka i rybacka w zacho-
ay stronie powiatu pińskiego, nad kotliną
Ne 1 Prypeci, pomiędzy wsiami: Cyr i Lubiaż,
Sad 23, okr. polie. 2 lubieszowski; miejsco-
Wość bardzo niska, małoludna, komunikacya
zez brody i bagna, ryb i łąk obfitość. Por.
olsk, Al, Jal.
LACHY; wś, pow. makowski, gm. Siele, par.
= iel. Do dóbr Ł., których rozległości nie
amy, należą wsie: Ł. 08. 48, gruntu mr, 240;  
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Krudunki os. 5, mr. 95; Jaworek os. 3, mr.
126; Mościska os. 7, mr. 120; Orle os, 23, mr.
347; os. Brzozowa mr. 49; os. Jaworek mr.
121. Br. Ch.
Łachy, nazywały się dawniej sadzawki i je-

ziórka rybne śród posiadłości pp. benedykty-
nek w Toruniu, zwanej Łęg, nad Wisłą, ku wsi
Przysiekom, pow. toruński, Obecnie zaśo folw.
Łęgu ani Łachach rybnych w owej okolicy nie
słychać.

Łacik, wś, pow. wałecki, ob. Zączyk.
Łacno, wś, pow. wałecki, ob. Zączyk,
Łacnowa, przys. na płn. od Tworkowy,

pow. brzeski w Galicyi, par. Tymowa, na płd.
od Lewniowy:; jest oddzielony pot. Zilnią, le-
wym dopływem Dunajca, od wsi Biskupie.
Łacykowszczyzna, mały zaścianek pod

Mińskiem gubernialnym, w bok przedmieścia
Komarówki; wskutek rozbudowania miasta już
się prawie z niem łączy i zapewne wkrótce
wejdzie w obręb onego. Al. Jel,

Łaczki, rz., por. Kożylany.
Łada, wś, pow. janowski, gm. Chrzanów,

par. r. l. Goraj, r. gr. Branew, o pół mili od
Goraja (0b.), o 2 mile od Janowa, wzdłuż rzeki
Ł. zabudowana, do 1864 część ordynacyi Za-
moyskich; 1880 r. 55 dm., 481 mk., w tem
402 r. l. Gleba gliniasta o podłożu nieprze-
puszczalnem, ale mimo to żyzna; 1493 mr. zie-
mi. R. 1827 dm, 41, mk. 236. RB, P.
Łada, Zadzica, rz. w gub. lubelskiej, po-

czyna się pod wsią Ładą i Otrocz, ze steku
strumyków wypływających z gór pod wsiami:
Chrzanów Szlachecki, Ordynacki i 'Tokary
w pow. janowskim, skąd w kierunku połud.-
wsch., pod wsią Zagrody Malińskie, wpływa
w pow. zamojski i płynie około Groraja, Fram-
pola, Woli-Kąteckiej, gdzie zwraca się na pół-
noc-zachód, skutkiem czego, zbliżając się po-
wtórnie do Frampola, pod wsią Rzeczycą przy-
biera pierwotny kierunek, w którym na 4w.
przestrzeni od wsi Kąty po Korytków, stano-
wi pas graniczny pow. i gm. Frampol, poczem
wpada na terytoryum pow. biłgorajskiego. Tu
płynie około Biłgoraja. gdzie przybrawszy
z lew. brzegu kilka strumyków (Dobra, 861)
spływających doń w tej okolicy, pod wsią
Rożnówką zwraca swe łożysko w kierunku
połudn.-zachod. i pod wsią Budziarze i Gozd
lipiński (a nie Babice jak twierdzi Encykl.
Orgel., t. 7, str. 259) wpada do Tanwi, ubiegł-
szy około 48 w. Por. Janów, III, 417. 7, Źuk,
Łada, ob. Jagódka i Lady.
Ładańce, wś, pow. przemyślański, o 6 kil.

na płd.-wsch. od Przemyślan, w okolicy gó-
rzystej, glebie lesistej, w głębi jaru. Obszar
dworski, część klucza kurowiekiego, ma z folw.
Brykoniec 57 mr. roli or., 23 mr.łąk, 1 pastw.,
275 lasu; gmina 111 dm., 583 mk., 757 mr,
roli or., 255 łąk, 118 pastw., 29 lasu. Szkółka
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ludowa i cerkiew gr.-katol. Na płn. zach, le-
ży Borszów, na płn. wsch, Wypyski, na wsch,
Pniatyn, na płd. wsch. Pletenice, na płd. zach.
Brykoń i Wołków. Przez wś płynie pot. Ła-
dańce, dopływ Gniłej Lipy, od płn. wsch.
z Wypysków, na płd. zach. do Brykonia.
W dolinie potoku leżą zabudowania wiej-

skie. W zachodniej stronie obszaru najwyższe
wzniesienie 405 m., w stronie zach. 365 m.
Las leży w stronie płn. zach. Par. rzym.-
katol. w Przemyślanach, gr.-katol. w miejscu,
dek. narajowski, archidyec. lwowska. Do tej
parafii należy Brykoń. We wsi jest cerkiew
iszk. etat. jednokl. W Ł. wyorywano nie-
kiedy krzemienne siekiery i starodawne żela-
zne oręże. O Ł. pod względem geolog. ob.
Kosmos, Lwów, 1880 str. 129. Lu. Dz.
Ładańce, także Królówką zwany potok, po-

wstaje ze źródeł leśnych na wschodnim końcu
wsi Pniatyna, w pow. przemyślańskim. Pły-
niena zachód między domostwami Pniatyna,
następnie przez obszar gm. Wypyskami zwa-
nej, gdzie od praw. brzegu przy chatach „Na
Baranach* łączy się z praw. brz. ze strugą
płynącą od wsi Wypysków. Odtąd dolinką
międzywzgórzystą płynie krętym biegiem na
południowy zachód, przepływa wślL., a we
wsi Brykoniu zlewa swe wody do Marusz-
ki, dopływu Gniłej Lipy. Długość biegu 7
kil. Br. G.

Ładawa, ob. Zadawa.
Ładawy 1.) wśifolw., pow. turecki, gm.

Zelgoszcz, par. Wielenin (Łaski, Lib. ben., I,
360), odl. od Turku w. 28. Wś dm. 4, mk.
17; folw. (lit. A.) I dm, 8 mk. W 1827 r.
7 dm., 67 mk. 2.) £.-Pogoź, folw. tamże; dm.
2, mk. 31.
Ładna, karczma między Stepankami i Doł-

howcami, pow. mohylowski na Podolu, gm.
Łuczyniec, par. Kopajgród. X. M. O.
Ładne, folw. pow. włocławski, gm, Dobie-

gniewo, par. Wistka, Należał do dóbr Du-
ninów (ob.) w pow. gostyńskim.

Ładnepole, niem. Schoenfeld al. Ladnepole,
kol., pow. ządzborski, st. p. Stara Ukta,
Ładnówko, niem, Zadnowken, wś należąca

do Cichego, pow. lubawski; między jeziorami,
w okolicy lesistej. Obszaru mr. 188, bud. 26,
dm. 12, katol. 69, ew. 15. Parafia Lipinki,
szkoła Ciche, poczta Łąkorz, Kś. F.
Ładoga poduchowna, oś. włośc,, pow. ko-

necki, gm. i par. Przedbórz; od Końskich w.
42. Gruntu 250 mr., I dm., 5 mk. Utworzona
ną gruntach poduchownych po 1864 r.

Ładogole, wś, pow. wileński, 1 okr. adm,,
o 21 w.od Wilna, 6 dm., 49 mieszk. katol.
(1866).
Ładonicha, zaśc. pryw., pow. dzisieński,

o 61 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 7 mk,,
starowierców (1866).  
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Ładoroże, wś, pow. piński, 3 okr. polie.,
gm. Moroczna, osad 13, mk. 72. Niegdyś sta-
rostwo, w zeszłym wieku należało do Ziemię-
ckich. Potem August III przywilejem cesyj-
nym nadał je Antoniemu i Joannie z Rychter-
skich Nielubowiczom, obecnie koronne. Ł. le-
ży nad Styrem i rozlewami rzeki Prypeci,
w miejscowości całkiem odludnej i nizinnej,
mającej komunikacyą wodną. Lud trudni się

rybołówstwem i flisactwem, Al. Jel,
Ładośnianka, rzeczka pod Niemirowem

w pow. lepelskim.
Ładosno, dobra, pow. lepelski, 209 dzies,

ziemi, własność Wiktora Kamionki. Hleb-Kor-
sak a fundo królewszczyzny Qzerświat przed
unią trzymał na £Ł, dwie ziemie, jednę Stefa-
nówką nazwaną, a drugą Stajki. R. 1553 Zyg.
August nadał Iwanowi Połupięcie ziemię Ste-
fanowską i połowę Stajek z sianożęciami po-
dle rzeki Niechorczycy na £Ł. R. 1663 r.
Konstanty Bohuszewicz po śmierci Samuela
i Zofii z Rahozów Łozowskich prawo dożywo-
tne na 3 służby Ł. i Stajki otrzymał. R. 1700
Cypryan Łozowski za sumę 200 tal. bitych
ceduje Ł. Konstantemu Szczyttowi; około 1744
był sstą ładośniańskim Hieronim Korsak, przed
tym Antoni Szczytt. Sstwo to leżało w wdztwie
i pow. połockim. Wedle metryk lit. składało
się w r. 1511 z dóbr Ładośna, Derucy, Wie-
liczkowice, Długoletnie spory, jakie zacho-
dziły między sstami ładośniańskiemi a sąsie-
dniemi dobrami o granice, stały się powodem,
iż na sejmie z r. 1773 i 1775 stany rzpltej, po-
wodowane skargą ówczesnego ssty Marcina
Hercyka, wyznaczyły dla ostatniego załatwie-
nia tychże sporów oddzielną komisyą z 9 urzę-
dników litewskich.
Ładowska-Wola, wś, pow. sochaczewski,

gm. i par. Iłów (ob.). W 1827r. 8 dm., 81
mieszk,
Ładowszczyzna, folw. pryw., pow. lidzki,

5 okr. adm., o 18 w. od Szezuczyna, 46 mk.
(15666).
Łady 1.) wś, pow. warszawski, gm, Falen-

ty, par. Raszyn. W 1827 r. 7 dm., 60 mk.
2.) Ł. (Stare, Nowe i Kępa), wś, pow. socha-
czewski, gm. i par, Iłów. W 1827r. 15 dm.,
112 mk. Stanowiły część dóbr Iłów. 3.) Ł.
(borowe i polne), wś szlach., nad rz. Gać, pow.
łomżyński, gm. i par. Puchały. W 1827 r. Ł.
borowe miały 31 dm., 145 mk.; £Ł. polne 17
dm., 116 mk. Jest to starożytne gniazdo rodu
Ładów, wspominane w aktach z XVI w. (Glo-
ger, Ziem. łomż.). 4.) Ł.-Krajęczyno, £. grzy-
mały, wś, pow. pułtuski, gm. Kozłowo (ob.),
par. Gzy. Spis 1827 r. podaje tylko Ł.-Kra-
jęczyno mające 4 dm., 31 mk. 5.) Ł.-maus,
wś szlach., pow. ostrołęcki, gm. Piski, par.
Czerwin. W 1827 r. 16 dm., 105 mk.
Ładybór (?), niem. Zauenburg, ob. Lębork,
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Ładyczyn, wś w pow. tarnopolskim, 20 kil.
na płd. od Tarnopola, 4 kil. na płd, zach. od
sądu powiat, i urzędu poczt, w Mikulińcach. Na
płn. leży Ludwikówka, na płn. zach. Nasta-
sów, na płn. wsch. Konopkówka, na wsch.
Krzywki, na płd. Nałuże, Warwaryńce i Za-
zdrość (wszystkie 3 w pow. trembowelskim),
na zach, Bohatkowce (w pow. podhajeckim),
Wody uchodzą do Seretu za pośrednictwem
Jego dopływu Wodawy. Wchodzi ona tutaj
od płn. zach. z Nastasowa, płynie zrazu na
płd. wsch. wzdłuż granicy Konopkówki, na-
stępnie skręca na zach., na płd. i znowu na
płd, wsch., w którym to kierunku płynie już
aż do Warwaryniec. Od praw. brz. zasila ją
Pot. Hwiniucha, płynący od zach, na wsch.,
zrazu wzdłuż granicy od Ludwikówki, a potem
brzez płn. część obszaru, gdzie wpada do Wo-
dawy, Zabudowania wiejskie leżą we wsch.
stronie obszaru w dolinie Wodawy. Część
Wsi zwie się Wolicą Ładyczyńską. Najwyż-
sze wzniesienie w tej stronie czyni 343 m.

V zach, stronie obszaru wznosi się wzgórze
adyczyn do 34] m. Własn. więk. ma rali

ornej 1328, łąk i ogr. 430, pastw. 32, lasu 70;
własn: mniej, roli ornej 2/28, łąk i ogr. 262,
Pastw, 67 mr. W r. 1880 było 1452 mk.
W gminie, 58 na obsz, dwor. (blisko 300 obrz.
vzym.-katol., reszta gr.-katol.), Par. rzym.-
atol, w Mikulińcach; gr.-katol. wmiejscu,
ek, trembowelski, archidyec. lwow., ma filie
w Krzywkach, Konopkówce i Ludwikówce.
We wsi jest cerkiew, szk. etat. 2-klas. i «asa
Pożyczk, gm. z kapit. 152 zł. Lu. Dz.
Ładyga, mały zaścianek w pow. ihumeń-

skim, w okr. police, uździeńskim, w obrębie gm.
udzickiej, u źródeł rzeki Osoki, dopływu

braw. Ptyczy położony, ma osad 3, należy do
Cminium Samuelów. Al. Jelski.
„aadyhy, wś nad bezimiennym dopływem
Słuczy, pow. starokonstantynowski, par. Ostro-
Pol, ma kaplicę katolicką i cerkiew murowaną.

- 1867 miała 80 dm. X. M. O.
adykszty, małe jez. w pow. nowoaleksan-

,OWskim gub, kowieńskiej, przez które prze-
b YWa rzeka Święta, wypłynąwszy z jeziora
Zwinta.
Ładypol, ob. Władypol.
adyżenka, ob. Zadyżynka,

„. „Adyżycze, wś, pow. radomyski, na nizi-
tach nad rz, Brahinką, o 7 w. od Dniepru i ty-
ke, Od Prypeci, 445 mk. Do końca zeszłego
goku część dóbr czarnobylskich, dziś kilku
agostek, razem 5556 dzies. ziemi. Cerkiew
się aSZW. Narodz, M, B. zr. 1742. Zalicza
ę doniej także wś Teremce.

wo adyżyn, wś, pow. sejneński, „m. Krasno-
> bar. Łozdzieje; odl. Ż1 w. od Sejn, ma 2

m. 0 mk,

adyżyn, miasto, pow. hajsyński, przy uj-  
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ściu Sielnicy (Tulczynki ?) do Bohu, 220 w.
odległe od m. Kamieńca, 18 od Hajsyna, 45
od Wapniarki, mieszk. do 4000, przeważnie
żydów; dm. 535, 2 cerkwie, kościół parafialny
Wniebowzięcia N. P., wymurowany przez So-
bańskich w 1823 r., konsekr. w 1850 r. przez
biskupa Łubieńskiego, na miejscu kapliey dre
wnianej, wybudowanej w 1797 r. przez Sewe-
ryna Potockiego; do parafii tej należy 23 wsi,
w ogóle parafian zaledwie 774. Parafia ta
miała kaplicę w Wasilówce. Żydowska sy-
nagoga i dom modlitwy, garbarnia, gorzelnia,
7 fabryk sukna z roczną produkcyą do 15000
rs., młynów 7, jarmarków 26, targów 52, skle-
pów 25, rzemieśl. 40. Jest tu urząd gminny,
do którego należą: m. Ładyżyn, Hubnik, Ski-
biekie, Czetwertynówka, Mytkowo, Ładyżyń-
skie futory, Ulanica, Łukaszówka, Białousów-
ka, Pałanka i Mańkówka, razem mieszk. męż.
8880, kob. 8609, osad 2755, ziemi włośc, 19951 .
dz., w tej ilości ornej 14937 dz., na jednego
więc mieszk, wypada 1.47 dz. Prywatnej zie-
mi w obrębie gminy 5096, w tej ilości ornej
1177 dz. Ziemia czarna urodzajna, nad Bohem
tylko piaszczysta, grunta równe. Mnóstwo
mogił otacza miasto, Ł. sięga bardzo odległej
przeszłości. Marczyński (Statys. Podola) utrzy-
muje, że był on kolonią rzymską i miejscem
zesłania znakomitych Rzymian. W każdym
razie już w XIII w. kronikarze o nim wspo-
minają. Miał on już wtedy silne fortyfikacye
i należał do księstwa haliekiego. W 1240 r.
oblegli go Tatarzy, dobyć go jednak nie mogli,
dopiero namowami i obietnicami mieszkańców
do poddania się skłonili; wszyscy jednak
w pień zostali wycięci. W XIV w. Ł. nale-
żał do kniaziów Korotkich, możnej podolskiej
rodziny. Daniło Korotki był posiadaczem roz-
ległych dóbr nad Bohem, Sobem i Sielnieą
w około na kilkanaście mil z kluczowym mia-
stem Ładyżynem; dobra te nazywały się Ko-
rotkowskiemi. Zdaje się jednak, że przed Ko-
rotkiemi władali niemi Ładyżyńscy, gdyż około
1595r, nazwisko to (Rulikowski-Bracławszczy-
zna), w dziale Korotkich wspomniano, że wsie
w tej okolicy Besedki i Hnyła ruda nabyte
zostały od Ładyżyńskich. Przytaczamy tu
miejscowości do dóbr Korotkowskich należące;
niektórych dziś i śladu niema, inne musiały
pozmieniać nazwiska: m. Ładyżyn, Iryizby,
Stremiatyńce, Katarzyn, Nakiszyńce, Kijo-
wiec, Biesiądki, Gniła-Ruda, Zbynowa, Dwo-
rze, Drachuszów, Minków, Supiatów, Dołżek,
Lipki, Płoska, Woronia łuka, Semenkowa, Ka-
radzyn, Stawy, Michałówka, Wasilówka, Bie-
łaszki, Jamne, Michałkowce, Sokulec i inne
Na początku XVI w. ginie ród Korotkich; po-
łowa fortuny przechodzi po kądzieli na 2 eór-
ki Bohusza Korotkiego: na Dachnę żonę Juchna

Krasnosielskiego i Maruszę żonę Romana Żytyń-
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skiego; drugą zaś połowę bezdzietny Hrehory
Korotki sprzedaje ks, Januszowi Zbarazkiemu
wojew. bracławskiemu, Tranzakcya sprzeda-
ży uczyniona w 1595 r. 11 czerwca: ,„,Bohusze,
 Michałowce, Strzemiatyńce, Katarzyn, Naki-
szyńce i w Btawach połowa gruntu, Hnyła-

_ Ruda kupiona u Romana Ładyżyńskiego, Be-
sedki: wszystko to za 200 kóp groszy litew.,
licząc grosz po 10 pieniążków białych, a w ko-
pie po 69 groszy." Dział jednak szczegółowy
a raczej rozgraniczenie tych dóbr nastąpiło dc-
piero po śmierci Hrehorego między ks. Zbaraz-
kiemi z jednej strony, a synami Krasnosiel-
skiej i Kondratowej Kozarowej (po Źytyń-
skich) z drugiej strony. W dziale tym pomi-
nięta siostra Krasnosielskich Eudoksya, żona
Semena Słupicza. Stąd proces, który ciągnął
się między sukcesorami aż do początku nasze-

go stulecia (ob. Kuna). Przytaczamy dział
ten dosłownie: „„Na sukcesorów Bohusza Ko-
rotkiego (Krasnosielska i Kozarowa), sioło Mi-
chałkowce i Wasylówka, począwszy od rz. Hni-
lee, niedaleko wierzchowiny rz. Wasylowej,
ku rz. Wasylówce, w niz tej rzeki i niżej
seła Wasylówki idąc, w prawo będzie grunt
do tych 2 wsi, a w lewo dodóbr ładyżyńskich
ks. Zbarazkich, a przeszedłszy za rz. Wasylo-
wę, prosto bez pole do doliny Bachmatow-
skiej, dołem tej doliny, aż do ujścia jej w rz.
Sielnieę, do ujścia rz. Olszanki, gdzie z dru-
giej strony ta rz. Olszanka do Sielniey wpada,
od ujścia rz. Olszanki w górę tą rzeczką, z0-
stawując wolne zajęcie i wylew stawów z obu
stron rzeki, aż do Jarmoliniec i granicy Słu-
piczanki, wszystek grunt w granicach zawarty
w prawo do Michałówki i Wasylówki, w le-
wo do Ładyżyna; seła Białousówka i Sieliszcza,
Michałówka, potem Sieliszcze i las Jamny z ta-
kiem położeniem, iż od r. Udycza powyżej je-
ziora w Boh wpada, pomiędzy siołem Jamnym
i Dołżkiem, pod lasem Jamnym w lewo od
Bohu się trzymając grunta Krasnosielskich,
w prawo grunt i las wojewody bracławskiego,
Dalej zaś prosto przez pola do rz. Surycyi
drugiej Bratowińskiej, która bez Ładyżyn nie-
daleko Bohu do Jamnego przechodzi, a prze-
szedłszy do tej drogi w poprzek drogi Bra-
cławskiej z Ładyżyna przypadającej, na dół aż
do ujścia jej do Bohu, grunta do Jamnego a do
Ładyżyna w prawo. Te tedy sioła i sieliszcza
z ich uroczyskami zostają przy dziedzicach
Bohusza Korotkiego, a druga połowa dóbr Ko-
rotkowskich jako to: sioło i seliszcze Tryizby,
Bohusze, Stremiatyńce, Katarzyn, Nakiszyń-
ce, Ładyżyn na rz. Sobie z dawna leżący, Ki-
jowiec, Besedki, Hnyła-Ruda ze wszystkiemi
gruntami hnyłorudzkiemi i ich seliszczami i
uroczyskami, Zanowo, Dworny, Drohuszów,
Minków, Supiatów, Stawy, Serednik, Biłasz-
ków, Siomiankowo, Karadzyn, Mały Dołżek,  
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Wronia łuka i z ich gruntami mają należyć do
wojewody bracławs., ks. Zbarazkiego, w któ-
rych jako swoich woleć będzie zamki i dwory
budować, ludźmi miasta, sioła, seliszcza iich
uroczyska osądzać.” Synowie Janusza ks.
Zbarazkiego Jerzy i Krzysztof wymierają bez-
dzietni, majątki ich wraz z £Ł, przechodzą do
krewnych ich ks, Wiszniowieckich. W 1651
r. dwaj synowie ks, Janusza Wiszniowieckie-
go dzielą się fortuną ukraińską; na część Dy-
mitra-Jerzego dostaje się klucz: niemirowski,
bersządzki i ładyżyński, razem 63 wsi i mia-
steczek; na część zaś Konstantego klucz: po-

hrebyski, wołodarski i daszowski, 101 wsii
miasteczek; fortuna to prawdziwie królewska,
a są to dobra tylko ukraińskie. Nastają smu-
tne czasy dla Podola, wojny Chmielnickiego.
W 1652 r. o miedzę od Ł. i na polach do niego
należących, odbywa się straszna rzeź batohska,
Pola £. usłane kośćmi tych nieszczęśliwych
wojowników. Tu stanął obozem stary hetman
Koniecpolski z zamiarem wzbronienia przejścia
do Wołoch, synowi watażki Tymoszkowi,
śpieszącemu na gody weselne. Syn hetmana
Samuel pełnił obowiązki oboźnego i mimo rad
pułkownika Przyjemskiego, obrał obszerną i
najniedogodniejszą przestrzeń dla obozu; zam-
kniętą z tyłu lasem i pooraną jarami. Wie-
liczko utrzymuje, że Polacy tak byli bezpiecz-
ni, że nawet nie okopali się, nie znali siły nie-
przyjaciela i nie wierzyli w przyjście Tatarów.
1 czerwca 1652 r. w sobotę, w dzień N.P.
nad rankiem okazali się pod Batohem Tatarzy,
a z niemi wiadomość o nadciągnięciu z Ty-
moszkiem 40000 ordy pod Nuradynem sułta-
nem. Za nimi postępował sam Bohdan Chmiel-
nicki w kilkadziesiąt tysięcy jazdy. Kalinow-
ski przeciwko takim znacznym siłom mógł wy-
stawić zaledwie 9000 dobrego rycerstwa (we-
dług Rudowskiego 20000). Odpędzono pierw-
szego dnia podjazdy Tatarów, lecz nazajutrz
szeroki, bezbronny obóz hetmański został opa-
sany chmurami wrogów. Na domiar nieszczę-
ścia, wszczął się pożar w obozie, nagromadzone
sterty siana i zboża zasypywały Polaków mo-
rzem płomieni. Wszczął się popłoch nie do
opisania, z którego korzystał Chmielnicki.
W ciągu godziny prawie większa połowa woj-
ska w pień została wycięta, pozostałych 5000
wziętych przez Tatarów do niewoli wykupił
stary watażka, aby nazajutrz przed namiotem
swoim i Wyhowskiego, w obec pijanej zgrai
Kozaków, sprawić najstraszniejszą rzeź. Tu
oddał głowę pod nóż katowski: Przyjemski,
Kalinowski Samuel, Marek Sobieski brat króla,
Górka, Niepokojczycki i inni; stary hetman
zginął w lesie od strzały Tatara, a głowę jego
obnoszono po zwycięskim obozie. Krzysztof
Grodzicki winien ocalenie opaleniu swej twa-
rzy. Takie to straszne wspomnienie robią
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nam pola batohskie i ładyżyńskie, Pasmo
mogił pod miastem ma być grobem wymordo-
wanych, Musiał i Ł, w tym czasie wiele ucier-
pieć, Wieliczko nazywa go wielkiem miastem,
miał posiadać 17 cerkwi i zamek silnie obwa-
rowany. Następnych lat przechodził z rąk do
rąk; w 1671 zajął go Sobieski. Popi ubrani
W szaty cerkiewne wystąpili na spotkanie cho-
rągwi polskich. Po poddaniu się Doroszenki
Turkom, z polecenia Samojłowicza zajął go mę-
źny pułkownik Muraszko. Doroszenko we-
zwał na pomoce Turków i Tatarów i otoczył
miasto dokoła, Muraszko wytrzymał 11 sztur-
mów, a kiedy mieszkańcy ulegli namowom Do-
roszenki i zdali się, Muraszko zajął zamek i tu
Jeszcze bronił się 2 tygodnie. Zmuszony je-
dnak brakiem żywności i wody, zrobił wy-
teczkę i zginął z całym oddziałem. Mieszkań-
cy w pień wycięci zostali a miasto zniszczone.
Odtąd już, pomimo starań dziedziców, podnieść
się nie mogło. Należało ono w XVIII w.
do Potockich, w 1775 r. liczyło zaledwie 180
domów, na przedmieściach 98. Stanisław Au-
$ust przywilejem z 30 listopada 1790 r. po-
zwolił, aby krajczy koronny Seweryn Potoeki
zaprowadził jarmarki na drugi dzień po Bożem
varodzeniu, podług kal. łacińs., i po Bożem
Ciele, oba po 4 tygodnie trwać mające. W o-
statnich czasach był własnością Sobańskich,
którym po 1830 r. został skonfiskowany i za-
Mieniony na wojenne kolonie. W 1825 ro-
ku odbywał tu przegląd cesarz Aleksander.
dawnej przeszłości pozostały tylko wysokie

wały, szczątki brami baszt z zamku i waro-
wmi. Ozyt. art. też Orłowskiego w Podol.
eparch. Wied, Dr. M.
Ładyżynka, Zadyżyn, Zadyżenka, mko, pow.

umański, u zbiegu rz. Ropotuchy z Jatranią,
0.25 w. od Humania, o 235 od Kijowa, w par.
tatol. Humań, ma 1500 mk. prawosł., 32 ka-
tol., 825 izr, 38070 dzies, ziemi. Należała
z Tałałajówką do Moszczeńskich, dawniej część
umańszczyzny. Dziś wraz z Dubową (14

"Zym.-kat.) własność Rodokonakiego. W mku
Ł. jest gorzelnia (25000 wiader spiryt, prod.)

garbarnie.
Ładyżyńskie fatory, wś, pow. hajsyński,

$m. Ładyżyn, mk, 862, ziemi włośc. 858 dz.,
dwor. z Mytkowem 1234 dz., osad 157. Par.
Atol. w Ładyżynie. Należała do Sobańskich,
218 Czesława Jaroszyńskiego.
Ładza, ob. Salzbrumn (niem.).

adzica, ob. Zada,
adzice, wś i folw., pow. noworadomski,

Em. Radziechowice, par. Radomsk (Łaski, Lib,
z I, 475, 495), WŚ ma 18 dm., 123 mk.,
: 3 mr.; folw. 5 dm., 38 mk., 751 mr. W 1827
Z; yło 18 dm., 154 mk, Według Tow. Kred.
Wez folw. Ł. (z wsiami Ł, i Kozia Woda) r. 1866

tał rozległości mr. 822: grunta orne i ogr. mr.  
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481, łąk mr. 25, pastwisk mr. 86, zarośli mr.
100, lasu mr. 80, nieużytki i place mr. 50. Wś
Ł. os. 20, z gruntem mr. 186; wś Kozia Woda
os, 7, z gruntem mr. 44,

Ładzienniki al. Zazienniki, wś w pow. no-
wogródzkim, o milę na zach. od Nowogródka,
nad rzeczułką wpadającą do Izewki, w gm.
wsielubskiej, ma os. 23, miejscowość wzgórko-
wata, niebezleśna, gleba urodzajna. 4. Jelski,
Ładzin (ze Zmysłówką), wś, pow. sanocki, le-.

ży na płn. od Rymanowa, przy gościńcu z Kro-
sna do tegoż miasta, nad pot. Tabą, który jako
Morawa uchodzi do Wisłoka. Przys. Zmysłów-
ka jest położony na wsch. od wsi. Ł. należy do
par. rzym,-katol. w Rymanowie, oddalonym
o 8.7 kil, a do gr.-katol, we Wróbliku Królew-
skim. Podług spisu ludności z r. 1880 liczył
Ł. 388, Zmysłówka 138 mk.; podług szemat.
duch. było w Ł. 205, w Zmysłówce 140 rzym.-
katol., reszta zaś gr.-katol, Pos, więk. ma ob-
szaru 276 roli, 92 łąk i ogr., 12 past. i 89 mr,
lasu; pos. mniej, 352 roli, 35 łąk i ogr. i 20
mr. past. Jest tutaj także browar. Ł. graniczy
na płd, z Posadą Rymanowską, na płn. z Wró-
blikiem Szlacheckim, na wsch. z Łazami Ry-
manowskiemi a na zach. z Klimkówką. Mac,
Ładzyń 1.) wś, pow. nowo-miński, gm. Ła-

dzyń, par. Stanisławów. W 1827 r. wś rząd,,
20 dm., 143 mk.; ob, Gorzanka. Gm. Ł. należy
do s. gm. okr, IV w Stanisławowie, st. poczt,
w Nowo-Mińsku o 7 w., ma obszaru 11,707
mr.i 3147 mk. W gminie są 3 młyny wodne
i huta szklana (Libertów). Por. Cyganka. We-
dług Tow. Kred. Ziem. folw. Ł. (z osadą młyn.
Buchowizna i attyn. Gorzanka), od Nowo-Miń-
ska w. 8, rozległy mr. 2321: grunta orne i ogr.
mr. 522, łąk mr. 89, lasu i zarośli mr. 1618,
nieużytki i place mr. 97; nadto w 0s. czynszo-
wych mr. 98; bud. mur. 3, z drzewa 18, gorzel-
nia, browar, młyn wodny, rzeczka bez nazwy,
pokłady torfu. Wś Ł. os. 15, z grun. mr. 27;
wś Brzuza os. 30, z grun. mr. 651; wś Cygan-
ka os. 40, z grun. mr. 566; wś Wólka Piecząca
os, 7, zgrun. mr. 201; wś Sokule os, 12, z grun,
mr, 176; wś Lubomin os. 17, z grun. mr. 321;
wś Poremba os, 19, z grun. mr, 262; wś (i-
sówka os. 38, z grun. mr. 952; wś Rządza os.
20, z grun. mr. 603. 2.) Ł. al. Zadzin, kol.i
os. leś, pow. nowo-radomski, gm. Pajęczno,
par. makowska. Kol. ma 24 dm., 173 mk., 510
mr. ziemi; dwie osady leśne należą do leśnie-
twa rządowego Pajęczno: 7 dm., 12 mk., 45
mr. W 1827 r. wś rząd. i osady rząd, mają
tu 16 dm., 122 mk.
Łagamusze, zaśc. szlach., pow. wileński, 3

okr. adm., o 42 w. od Wilna, 1 dm., 7 mk.
katol. (1866). ż
Łaganów, wś i folw., pow. miechowski, gm.

Wierzbno, par. Proszowice. W 1827 r. 25
dm., 221 mk, Folw. Ł. od rz, Wisły w. 7, roz-
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legły mr. 481: grunta orne i ogr. mr. 419, łąk
mr. 3/, nieużytki i place mr. 25, bud. mur. 4,
z drzewa 17, płodozmian 7 i 12-polowy, go-
rzelnia, dystylarnia z fabryką wódek słodkich
i cegielnia, WŚ £, os. 20, z grun. mr. 108.

Łagiewki, wś, pow. wrzesiński, 10 dm.,
101 mk.; 38 ewang., 65 katol., 3 żyd.; 81 analf.
Poczta, tel. i st. kol. żel. w Miłosławiu o 6 kil,
Łagiewniki, byli to mieszkańcy osad zaj-

„ mujących się wyrobem łagwi, to jest naczyń z drzewa
lub skóry, używanych do przechowywania i przeno-
szenia napoi w wiekach, w których wyrób i używanie
szkła nie były jeszcze rozpowszechnione.
, Łagiewniki 1.) wś, pow. włocławski, gm.
Smiłowice, par. Kruszyn. Por. Kował, W 1827
r. 27 dm., 198 mk, Folw. Ł. z os. młyn. Diabe-
łek, od Kowala w. 4, rozległy mr. 320: grunta
orne i ogr. mr. 201, past. mr. 21, nieuż. i place
mr. 98, bud. mur. 6, z drzewa 6. 2.) Ł., wś,
nad strum. Wołodoły, pow. wieluński, gm.
Wydrzyn, par. Raczyn, odl. od Wielunia w.
8. W 1827 r. było tu 46 dm. i 350 mk.; obee-
nie £Ł, cz. | ma dm. 36, mk. 186; Ł. cz. II, wś,
dm. 39, mk. 217; folw. dm. 4, mk. 72; os. karcz,
1 dm., 7 mk. Jest tu szkoła początkowa 1-klas.
ogólna i kościół drewn. tyt. Ścięcia $. Jana
Chrze., niegdyś paraf. (Łaski, Lib. ben. II, 155),
dziś fil., przebudowany r. 1805 kosztem Ign.
Ostrowskiego dziedzica wsi. Według Towarz.
Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy mr. 618: grunta
orne i ogr. mr. 506, łąk mr. 89, past. mr. 4,
wody mr. 3, nieuż. i place mr. 16, bud mur. 3,
z drzewa 10, wiatrak. WŚ Ł. os. 43, z grun.
mr. 255. 8.) Ł., wś i majorat, pow. sieradzki,
gm. Złoczew, par. Godynice, odl. od Sieradza
w. 21, dm. 11 (ob. Grójec Wielki). 4.) Ł.,
folw., pow. kolski, gm. Sompolno, par. Lubstó-
wek (Łaski, Lib, ben. I, 228); odl. od Koła w.
21; dm. 3, mk. 89. W 1827 r. 22 dm., 160 mk.
5.) £., wśi folw., pow. słupecki, gm. Grodziec
(ob.), par. Królików (Łaski, Lib. ben. I, 280);
odl. od Słupcy w. 27; wś dm. 19, mk. 245;
folw. dm. 2, mk. 17. W 1827 r. 13 dm., 112
mk. 6.) £. (Stare, Nowe, Małe i poklasztorne),
wś nad rz. Bzurą, pow. łódźki, gm. Łagiewniki,
par. Zgierz (Łaski, Lib. ben. II, 386), odl. 6
w. od Łodzi, 3 w. od Zgierza. Są to trzy wsie
włośc., jedna osada i folw., położone przy dro-
dze bitej ze Zgierza do Strykowa, przy źródłach
Bzury, biorącej początek w przyległych lasach.
Posiadają kościół poklasztorny mur., filią par.
Zgierz, szkołę począt., urząd gm., gorzelnię,

W 1827 r. było tu 52 dm. i 315 mk.; obecnie
folw. ma 9 dm., 72 mk., 2340 mr. (780 ornej).
Ł. Małe czyli Cegielniki wś, 31 dm., 336 mk.,
407 mr.; Ł. Nowe wś, 22 dm., 225 mk., 454
mr.; Ł. Stare wś, 9 dm., 232 mk., 53 mr.; Ł.
poklasztorne 2 dm., 7 mk, 24 mr. i Ł. os., gdzie
mieści się urząd gm., 4 dm., 5 mk., I mr.; są to
zabudowania poklasztorne. Ogółem Ł. mają
77 dm., 877 mk. W połowie XVII w, Ł. były  
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własnością Jerzego Bełdowskiego podsędka łe-
czyckiego. W 1669 r. dał tę wś w posagu za
córką Samuelowi Zelewskiemu. Za niego miało
tu miejsce tak zwane pojawienie się ś. Anto-
niego, jedno z licznych w owej epoce zjawień.
Rozgłos cudów gromadził tłumy pobożnych i
ciekawych, w skutek czego dziedzie zbudował
na górze kaplicę drewnianą i osadził przy niej
stałego kapelana, swego krewnego, franciszka-
nina, Konstantego Plichtę, Proboszcz zgierski,
lękając się o swe dochody, stawiał zacięty opór

przeciw odprawianiu stałego nabożeństwa. Kil-
ka komisyj zjeżdżało na miejsce dla sprawdze-
nia cudów i przeprowadzenia zgody między
dziedzicem Ł. a proboszczem, co wreszcie na-
stąpiło. Protokóły komisyi przesłane do Rzy-
mu uzyskały potwierdzenie i w 1680 r. nun-
cyusz Pallavicini ogłosił £Ł. miejscem cudow-
nem i zatwierdził fundacyą kościoła i klaszto-
ru framciszkąnów. W 1682 r. wprowadzono
uroczyście cudowny obraz do nowego, dre-
wnianego kościołka. W 1701 r. rozpoczęto bu-
dowę murowanego kościoła i klasztoru ze skła-
dek i ofiar pielgrzymów. W 1726 r. arcyb.
gnieźnieński Teodor Potocki dopełnił konse-
kracyi nowej świątyni. Prócz tego w różnych
czasach wzniesiono w okolicy klasztoru cztery
kaplice odrębne. Sławę tego klasztoru rozniósł

szeroko jeden z zakonników Rafał Chyliński,
wielkopolanin (z Kierskiej urodzony), który
z towarzysza chorągwi pancernej został za-
konnikiem. Wyświęcony w Krakowie 1717 r.
słynął jako kaznodzieja i egzorcysta, i ostatnie
lata życia spędził w Ł., gdzie zmarł 174] r.
Pobożne, ascetyczne życie zjednało mu sławę
świętego i spowodowało rozpoczęcie badań po-

przedzających proces kanonizacyjny. Kilka
komisyj zjeżdżało do Ł. w latach 1761—1773.
Wypadki krajowe przerwały te usiłowania.
Ciało zmarłego spoczywa w opieczętowanej
trumnie w podziemiu jednej z kaplie kościoła.
Ł. były własnością Karnkowskich, obecnie
Zawiszów. Opis £. podały „Kłosy (t. XV,
str. 88). Według Tow. Kred. Ziems, dobra Ł.
składają się z folw.: Ł „, _Moskule, Imielnik,

Marysin i Arturów i wsi niżej wymienionych.
Rozległość wynosi mr. 5877: folw. Ł. grunta
orne i ogr. mr. 656, łąk mr. 112, past. mr. 4,
lasu mr. 298, nieuż. i place mr. 55, razem mr.
1125, bud. z drzewa 20, płodozmian 8 i 10-
polowy; folw. Moskule grunta orne i ogr. mr.
6158, łąk mr. 32, lasu mr. 276, nieużytki i pla-
ce mr. 19, razem mr, 1040, bud. z drzewa 16,
płodozmian 14-polowy; folw. Imielnik grunta
orne i ogr. mr. 344, łąk mr. 17, past. mr. 11,
lasu mr. 426, nieużytki i place mr. 32, razem
mr, 830, bud. z drzewa 13, płodozmian 10-po-
lowy; folw. Marysin grunta orne i ogr. mr.
636, lasu mr. 23, nieużytki i place mr. 8, ra-
zem mr. 667, bud. z drzewa 9, płodozmian 16-
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polowy; folw. Arturów grunta orne i ogr. mr.
442, lasu mr. 1257, nieużytki i place mr. 16,
razem mr. 1715, bud. z drzewa 4. Gorzelnia, 3
młyny, 2 cegielnie, pokłady torfu. WŚ Ł. 08.
30, z gruntem mr. 510; kol. Skotniki os, 43,
z grun. mr. 322; wś Modrzewie os, 12, z grun.
ur. 256; wś Skotniki os. 10, z grun. mr. 170;
WŚ Cegielniki os. 38, z grun. mr. 412; wś Ba-
łuty Stare os. 24, z grun. mr. 112; wś Doły
08. |7, z grun. mr. 308; kol. Bałuty os. 7,
z grun. mr. 81; wś Zubardź os. 5, z grun. mr.
87; wś Jemielniki os. 15, z grun. mr. 294; wś
Moskule os. 27, z grun. mr. 356; wś Moskuliki
08. 2], z grun. mr. 184; wś Bałuty Nowe os.
6, z grun. mr. 16. Gmina Ł. należy do sądu
5m. okr. V w Proboszczowicach, st. p. Zgierz,
ma 3651 mr, obszaru i 1669 mk, (1866 r.).

gminie znajduje się szkoła począt., młyn
wodny, gorzelnia i ąpretury sukna.i kortów
(pod Zgierzem). f(.) Ł., wś i os. karcz., pow.
rzeziński, gm. Łazisko, par. Chorzęcin (ob.).
$ ma 7 dm., 62 mk., 173 mr.; os. karez,| dm.,
mr. ziemi rząd. W 1827 r. 11 dm., 86 mk.

(Czyt. Łaski, Lib. ben. I, 632; II, 179, 404).
.) Ł., wś, os. młyn. nad rz. Widawką, pow.

nowo-radomski, gm. i par. Dmenin (Łaski, Lib.
ben I, 505, 618). WŚ ma 15 dm., 132 mk., 216
Mr.; os, młyn, I dm., 4 mk., 20 mr. Według
Tow. Kred. Ziems, folw. £Ł. i Zakrzew Wielki
z wsiami: £., Zakrzew Wielki i Bugaj) rozle-
głe mr. 13038: grunta orne i ogrody mr. 595,
4k mr. 146, lasu mr. 524, nieużytki i place
mr, 59, bud. mur. 14, z drzewa 11, płodozmian
o-polowy. Jest młyn wodny, piec wapienny
i cegielnia, pokłady kamienia wapiennego i
torfu. WŚ Ł. os. 14, z grun. mr. 168; wś Za-
krzew Wielki os. 21, mr. 236; wś Bugaj 0s 3,
mr. 26. 9.) Ł., wś, pow. stopnicki, gm. i par.
Chmielnik. W 1827 r. 21 dm., 163 mk. W XV
W. dziedzictwo Oleśnickiego (Dług. I, 139).

bieżącem stuleciu należały do gen. Dezyde-
rego Chłapowskiego, słynnego agronoma; od
Alego nabył gen. Tański. Czyt. Kod. Małopol-
ski, 105, 10.) £Ł., wś, pow. stopnicki, gm.i
Par. Busk. W 1827 r. 21 dm., 156 mk. Są tu
o5ate pokłady gipsu krystalicznego. Według
OW. Kred. Ziems. folw. Ł£. rozległy mr. 545:

STuntaorne i ogr. mr. 328, łąk mr. 60, pastw.

MW, 9], lasu mr. 53, nieuż. i place mr. 12, bud.
mur, 6, z drzewa 6, pokłady wapna i gipsu.
ky Ł. os. 30, z gruntem mr. 151. 11.) £,

8, pow. lubelski, gm. Wólka, par. Bystrzyca.
te Ł. wś ifolw., pow. płocki, gm. Ramu-
maso, par. Słupno, odl. o 12 w. od Płocka,

4.5 dm., 113 mk., 470 mr. gruntu, 41 nieuż.,
aNQ; Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.

osły mr. 610: grunta orne i ogr. mr. 360,
AX mr. 40, past, mr. 80, wody mr. 2, lasu mr,

» Mieuż, j plące mr. 38, bud, mur. Ż, z drze-
Wa 13.WŚ Ł. os, 13, zgrun, mr. 22. 18.) Ł.,  
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folw., pow. lipnowski, gm. Chalin, par. Moko-
wo, odl o 24 w. od Lipna, ma 1 dm., 38 mk.,
290 mr. gruntu, 15 nieuż. Należy do dóbr
Chalino (ob.). Br, Ch.
Łagiewniki 1.) wś, pow. wrzesiński, 24

dm., 215 mk.; 105 ewan., 110 katol., 47 analf.
St. poczt., tel. i kol. żel. w Miłosławiu o 4 kil.
2.) Ł., wś, pow. kościański, 24 dm., 181 mk.,
wszyscy katol., 87 analf. Poczta, tel. i st. kol.
żel. w Kościanie o 9.5 ki. 3.) Ł. I, dom,,
pow. kościański, 958 mr. rozl.; 4 dm., 63 mk,,
wszyscy katol., 36 analf. 4.) Ł. II, dom., pow.
kościański, 828 mr. rozl.. 2 miejsc.: a) Ł.; b)
folw. Sepienko; 8 dm., 137 mk., wszyscy katol.,
58 analf, Własność hr. Janowej Działyńskiej,
ur. Maryi ks. Czartoryskiej. 5.) K., wś, pow.
poznański, 6 dm., 47 mk.; 45 katol., Ż żyd.; 18
analf. Poczta w Chludowie o 5kil., st. kol.
żel, i tel, w Poznaniu o 10 kil., st. kol. w Zło-
tnikach o 4 kil. 6.) Ł., dom., pow. poznański,
2839 mr. rozl., 18 dm., 168 mk.; 28 ewang,,
145 katol.; 64 analf. 7.) Ł., wś, pow. kroto-
szyński; 26 dm., 168 mk.; 44 ewan., 124 katol.;
42 analf. Poczta i tel. w Kobylinie o 14 kil.
(Łaski, Lib. ben. II, 18). 8.) Ł., dom., pow.
krotoszyński; dom. i folw. należące do gm. Star-
kowcea; 1598 mr. rozl.; 14 dm., 187 mk. Wła-
sność Antoniego Przyłuskiego. 9) Ł., wś,
pow. średzki, 24 dm., 215 mk., 105 ewang,,
110 katol., 47 analf. Poczta, tel. i st. kol. żel.
w Pobiedziskach o 10 kil. (Łaski, Lib. ben. I,
64). 10.) Ł. Kościelne, wś i gm., pow. gnie-
Źnieński, 3 miejsc.: a) Ł. wś; b) Ł. dom., 1737
mr. rozi.; c) Ł. probostwo, 421 mr. rozl.; 21
dm., 288 mk.; 238 ew., 265 katol.; 128 amalf.
Kościół katol. paraf. należy do dek. gnieźnień-
skiego ś, Piotra i Pawła (Łaski, Lib. ben. I,
70). Poczta i tel. w Kiszkowie o 6 kil, st. kol.
żel. w Pobiedziskach o 16 kil., w Gnieźnie o 15
kil. Pod wsią wykopano kociołek bronzowy.
11.) Ł., dom. i folw., pow. inowrocławski,
2448 mr. rozl.; należy do gm. Kobylnik; 11 dm,,
24] mk, Poczta i tel. w Kruświcy o 1 kil, st.
kol. żel. w Inowrocławiu o 14 kil. M. Śt.
Łagiewniki 1.) Górne, niem. Ober-Lagiew-

nik, wśi dobra, pow. bytomski, par. Królew=
ska Huta, o pół mili od Bytomia; 73 bud., 117
dm., 2805 mk. Dobra mają 486 mr. rozl., wś
61 0s., 454 mr. ziemi. 2.) Ł. Średnie i Dolne,
wś i dobra tuż pod Bytomiem, 172 bud., 141
dm., 2876 mk. Dobra 512 mr. rozl., wś 82 os.,
757 mr. ziemi; huta cynkowa i żelazna. 3.) Ł.
Małe, wś, pow. lubliniecki, par. Pawonków;
87 bud., 64 dm., 561 mk., 63 os., 1640 mr. zie-
mi; pustkowia: Jamińsko, Owczarek, Statek,
Dyla. 4.) Ł. Wielkie, wś i dobra, pow. lubli-
niecki, par. Lubecko; 48 bud., 38 dm., 580
mk. Dobra z-folw. Pietruchowe mają 2890 mr.
ziemi a WŚ z kol. Jasiek i pustk. Płonkowe 57
os, 885 mr. ziemi, koś. fil. z r. 1691 i szkołę,
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Łagisz al. Zagisza, wś, os. leśna, i os. karcz.
nad rz. Czarną Przemszą, pow. będziński, gm.

Bobrowniki, par. Grodziec. Posiada na grun-
tach między tą wsią a Psarami 7 kopalni wę-
gla; z tych: Franciszek, Barbara, Witold iAu-
gust bez użycia maszyn wydały w 1877 r.
138,100 pud. węgla, pracowało zaś: 70 męż.,
17 kob. i 48 dzieci. W 1881 r. dwie tylko
były czynne i wydały 85,620 pud., zajmując
35 ludzi; zaś dwie inne kopalnie: Antoni i Ka-
zimierz (innego właściciela) dały 400,000 pud.
i zatrudniały 3 maszyny o sile 14 koni i 76
robotników. Ł, kol. ma 49 dm., 492 mk., 740
mr.; dwie 08. leś, rząd. 2 dm., 6 mk., 50 mr.;
os. karcz. 2 dm., 7 mk., 18 mr. W 1877r. Ł.
wś rząd. miała 61 dm., 394 mk. Na teryto-
ryum £. powstały kolonie: Bary i Głlinice,
z któremi razem jest dziś 107 dm., 900 mk.,
1370 mr. ziemi włośc. (825 mr. ornej),
Łagoda. T. n. młyn pod m. Szadkiem wy-

mienia Lib. ben, Łaskiego (I, 441).
Łagody, wś rząd, i włośc. nad rz. Święcicą,

pow. lidzki, 2 okr. adm., przy drodze dere-
czyńskiej, o 48 w. od Lidy, 16 dm., 144 mk.
(1866).

Łagoszew, wś, pow. łowicki, gm. Jeziórko,
par. Łowicz (Łaski, Lib, ben. II, 237, 512), odl,
od Łowicza w. 4. Jest tu szkoła elemen., dm. 48,
mk. 250, os. 438 i 937 mr. ziemi (442 past. i 26
nieuż.). W 1827 r. 39 dm., 219 mk., wś rząd,

Łagotki, ob, Zohotki.
Łagów 1.) os., przedtem mko, nad rz, Ła-

gowicą, gm. i par, Łagów. Leży na wyżynie
wzniesionej tu na 924 st. i stanowiącej połu-
dniowy stok pasma Łysogór, od których szczy-
tu świętokrzyskiego odległym jest o 7 w. tyl-
ko; od Opatowa 23 w. Leży przy trakcie z O-
patowa do Kielc. Posiada kościół paraf. mur.,
3 kaplice mur., dom przytułku dla ubogich,
szkołę począt. 1-klas., sąd gm. okr. III, urząd
gm., st. poczt., olejarnię, dwa młyny wodne i
wiatrak. W 1827 r. było tu 209 dm. i 1299
mk; w 1862 r. 201 dm., 2371 mk. (w tem 192
żyd.); obecnie jest 212 dm. (5 mur.), 2005 mk.
Do osady należy 2851 mr. ziemi. Ludność tru-
dni się wyrobem naczyń glinianych od wielu
wieków. Okolice Ł. dostarczają glinki ognio-
trwałej i marmuru ciemnego, W pobliżu Ł. jest
jaskinia zwana Zbójecką. Ł. jest starożytną
osądą. Władysław Herman, na wstawienie
się swej żony Judyty, darował tę majętność
z przyległemi wsiami 1805 r. kapitule kujaw-
skiej: „kKeclesiąe Vladislaviensi cathedrali, ca-
stellania Lagoviensis cum suo districtu, perpe-
tua donatione concessa*, powiada Długosz.
Wyrażenie to „castellania* okazuje, iż musiał
znajdować się tu zamek, zawiadywany przez
kasztelana czyli rządcę dóbr krolewskich. El-
żbieta królowa węgierska i polska, za niedołę-
żnych rządów syna swego Ludwika krajem  
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władająca, pozwala przywilejem w Sandomie-
rzu 1375 r. danym, ażeby jej kapelan Zbyluta
bisk, kujawski czyli włocławski, zamienił wś
Łagów na miasto; obdarza je prawem niemiec-
kiem, ustanawia targ we czwartek. Jagiełło,
przychylając się do prośby Piotra z Radolina,
dra obojga praw, zatwierdza powyższy przy-
wilej 1390 r. Miasto srogiego doznało losu
1502 r., gdyż do szczętu przez Tatarów spalo-
ne zostało. Stanisław August 1778 r., dla do-
godności mieszkańców, przenosi 12 jarmarków
na inne dni. Tutejszy kościół, z kamienia wznie-
siony z wyniosłą wieżą, wydaje się zabytkiem
XV w. Brak o jego dziejach wiadomości a we-
wnątrz nie ma żadnych zabytków. Z drugiego
kościoła, równie starożytnego, przy którym
istniał szpital, pozostały tylko mury. (Czyt.
Kod. dypl. pol. II, 760). W Ł. urodził się
uczony pisarz hebrajski Jakób Reifman. Par.
Ł., dek. opatowski, 6586 dusz. Ł. wójtostwo,
folw., majorat, ma 1 dm., 14 mk., 124 mr. £.
Poduchowny, os., ma 2 dm., 257 mr. Według
Tow. Kred. Ziems, dobra Ł. składają się z fol-

warków: Ł., Zamość i Wólka Zamojska, wsi:
Ł., Wola Łagowska, Zamość i Floryanów; roz-
ległość wynosi mr. 1385: folw. Ł. grunta orne
iogr. mr. 454, łąk mr, 25, pastw. mr. 9, lasu
mr. 424, nieuż, i płace mr, 25, razem mr. 937,
bud. mur. 3, z drzewa 27, płodozmian 8-polo-
wy; folw. Zamość grunta orne i ogr. mr. 126,
łąk mr. 34, nieuż, i place mr. 6, razem mr. 166,
bud. mur. 1, z drzewa 9, płodozmian 6-polowy:
folw. Wólka Zamojska grunta orne i ogr. mr.
215, łąk mr. 1, pastw. mr. 4, lasu mr. 50, nie-
użytki i place mr. 14, razem mr. 282; olejar-
nia, wiatrak i pokłady torfu. WŚ Ł. 08. 49,
z grun. mr. 746; ws Wola Łagowska os. 13,
z grun. mr. 232; wś Zamość os. 35, z grun. mr.
484; wś Floryanów os. 10, z gran. mr. 151.
Gmina Ł. ma 44/6 mk., 592 dm. i rozl. 8427
mr. Kopalnia gliny garncarskiej i kamienia
wapiennego. W skład gm. wchodzą: Lechówek,
Ł., Łagowska Wola, Małacentów, Masłowiec,
Nowy-Staw, Orłowiny, Paprocice, Sędek, Staw-
ki, Winna i Zamkowa Wola. 2.) £., wś, pow.
łowieki, gm. Łyszkowice, par, Pszezonów (Ła*
ski, Lib. ben. II, 282), odl. od Łowicza w. 16,
od Pszczonowa 4 w. W 1879 r. katol. 215,
dm. 52, os. 28, ziemi 733 mr., w tem 245 mr.
pastw. i 45 mr. nieuż. W 1827 r. było tu 19
dm., 145 mk. 3.) Ł., wś, pow. kozienicki,
gm. Grabów nad Wisłą, par. Janowiec, leży
przy szosie prowadzącej z Puław do Zwolenia,
od Wisły w. 12. Dworskiej ziemi ornej mr. 460
a 370) lasu; włościańskiej 900 wraz z lasem za
służebności odebranym; mk. 400, dm. 62. Na-
leżała niegdyś do klucza janowiekiego, wła-
sności Firlejów, Tarłów, Lubomirskich, osta-
tecznie Piaskowskich, od których wr. 1800
przeszła w posiadanie rodziny Odrowąż-Pie-
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niążków. W r. 1863, z powodu odległości ko-
ściołów parafialnego i sąsiednich, wystawiony
tu został kościół kosztem istaraniem obecnego
dziedzica Floryana Odrowąż-Pieniążka, stano-
Wiący jednak dotąd filią Janowca, R. 1827 Ł.
miał 24 dm., 171 mk. Br. Ch.
Łagewce, por. Zachowce.

„Łagowicea 1.) wś, pow. opatowski, gm. Grę-
Sice, par. Zbilutka, odl. 22 w. od Opatowa. Ma
25 dm., 137 mk., 302 mr. ziemi włościańskiej,
mr. dworskiej, 2.) Ł, wś nad rz. t. n.,

pow. opatowski, gm. Malkowice, par. Twani-
ska, odl. 17 w. od Opatowa. Ma 27 dm., 90
mk., 298 mr. gruntu włosc,
Łagowica, Zagówka, rz. w pow. opatowskim,

poczyna się z kilku strumieni wypływających
z gór Sto-krzyskich, z zach. od Orłowin i Plu-
chów, ze wsch. od Piotrowa i Piórkowa, z któ-
tych pierwszy płynie pod Łagowem, i łączą-
tych się poniżej tej osady; płynie w stronę
płd.-wsch., potem od wsi Pipała w zach.-płd.
Przez Łagowicę i poniżej Rakowa wpada z lew.
brzegu do Czarnej. Przepływa gminy Łagów,
Gęsice, Rembów. Długa 14 w. W Ene. Org.
XXIV, 43, pomiędzy rzekami wpadającemi do
zarnej wymieniona „Łagowica z Samicą*;

prawdopodobnie jest to strumień od Piórkowa,
ączący się z głównem korytem od lewego
rzegu poniżej Łagowa. J. BI,
„Łagowiec, niem. Zagowitz (Panwitz ?) 1.)

Ws, pow. międzyrzecki; 2 miejse.: a) Ł., wś;
b) Nowy Świat, kol.; 53 dm., 360 mk.; 249
Śwang., 110 katol., 1 żyd, 39 analf. Poczta
W Starym Lutolku o 2 kil., tel. w Brojcach
0.8 kil., st. kol. żel. Stentsch o 9 kil. 2.) Ł.,
0m. tamże, 38382 mr. rozl.; 3 miejsc: a) Ł.,

dom.; folw.: b) Heidewitz, c) Nowy Świat; 20
dm., 211 mk., 1/3 ewang., 38 katol.; 49 analf,
R. 1580 własność Krzyckiego. Por. Chodziszewo.
Łagówka, rz., ob. Zagowica.

, uagowo, wśi folw., 364 mr. rozl., pow. ko-
*cański, 54 dm., 325 mk., wszyscy katol., 105
analf, Poczta w Bielewie o 4 kil,, st. kol. żel.
"tel, w Kościanie o 28 kil. Czyt. Kod, dypl.
Pol. TI, 159,

agowska Kużnica, wś, pow. wieluński,
Bar. Ossiaków. Por. Kuźnica (X 7, t. V, str.11).
o agowska słoboda, folw., pow. ihumeński,
0 włók rozl,, dawna własność Olewińskich.
agowska Wola 1.) wś, pow. opatowski,

ży. PAL. Łagów, odl, 26 w. od Opatowa. Le-
„joł płd. o 2 w. od Łagowa. Ma 75 dm., 535
W 125] mr. ziemi włośc. i 47 mr. ziemi rząd,

S27 r. wś rząd. 40 dm., 294mk. 2.) k.
Wi wś, pow. kozienicki, gm. Grabów nad
377 *%, par, Janowiec, ma 16 dm., 128 mk,

ME. ziemi,
włępgożanka, folw., pow. ihumeński 4 i pół

rozl., od r. 1878 własność Goworków.
agulsk, os., pow. nowogradwołyński, gm.  
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kurneńska, ziemi dwors. 418 dzies, Niegdyś
należała do dóbr sokołowskieh Ilińskich; obec-
nie ma kilku właścicieli. I. R.
Łagumowicze, ob. Zogumowieże.
Łaguny, wś nad rz. Soną, pow. ciechanow-

ski, gm. Bartołdy, par. Zielona. Do Ł. należy
przys. Łagunki i las zwany Niepoń; przy wsi
wiatrak i karczma, Ma 117 mk., drobnej szlach-
ty, 17 bud. mieszk., 950 mr., w tej liczbie 790
mr. gruntu ornego. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. Ł.- Pokojewo rozl. mr. 115: grunta ornei
ogr. mr. 97, łąk mr. 12, nieuż. i place mr. 6,
bud. mur. 1, z drzewa 8. Folw. £.-Łaganki
rozległy mr. 508: grunta orne i ogr. mr. 390,
łąk mr. 28, pastw. mr. 27, lasu mr 58, nieuż.
i place mr. 10, bud. z drzewa 20.
Łaguszew 1.) wś włośc , pow. kozienicki,

gm. Oblassy, par. Janowiec (ob.), odl. 33 w.
od Kozienic, ma 29 dm., 221 mk., 730 mr. ob-
szaru. 2.) Ł., por. Zagoszew.
Łaguszewo, niem. Zagschaw, dok. Zagussow,

rycer, dobra, pow. gdański, ćwierć mili od bi-
tego traktu gdańsko-skarszewskiego, 3 mile od
Gdańska. Obszaru liczy ziemi ornej ha. 393,
łąk 55, pastw. 17, lasu 208, nieuż. 11, wody
1, ogółem obszaru ha. 687.42; dziedzie Muhl;
katol. 133, ewang, 73, dm. 15. Par. Kłodawa,
szkoła Wołkowo, poczta Pszczółki. Ku straży
lasu pańskiego jest urządzone leśn. Borbsack. Ł.
należy do najstarszych wsi tej okolicy. Pierw-
szy raz wspominane r. 1280 jako Lagussov.
R. 1789 posiadacz Jan Trembecki chorąży.
Łaguszówka, rz., dopływ rz. Przyłęckiej,

poczyna się na łąkach wsi Pająków w gm. Gó-
ra Puławska, przepływa przez gm. Oblasy na
długość 8 w. i pod Baryczką uchodzi do Przy-
łęckiej, z którą do$Wisły koło Janowca wpada.
Łagwy 1.) wś, pow. bukowski, 36 dm., 314

mk, 4 ewang., 310 katol., 95 analf. Poczta,
tel. i st. kol. żel. w Buku o3kil. 2.) Ł.,
folw. tamże, 7 dm., 114 mk., należy do dom.
Wojnowice.
Łahanówka i Zahanowska Huta, dwie wsie,

pow. radomyski, par. prawosł. Janówka, nad
rz. lrszą, razem 3654 dzies. ziemi. Własność

Grocholskich, Zdanowiczów i Dytkowskich.
Łahiszyn, ob. Zohiszyn,
Łahodów (po rusku Zakodiw) 1.) wśw pow.

brodzkim, 5 kil. na płn. zach. od sądu powiat.,
urzędu poczt., stacyi kolej. i teleg. w Bro-
dach, nad rzeką Berlinką (al. Bołdurką, Su-
chowolą), dopływem Styru, płynącą od płd.
wsch. z Brodów na płn, zach, Na wsch. leżą
Jazłowczyk i Brody, na płd. i zach. Śmólna,
na płn. Berlin. W r. 1880 było 335 mk.
w gminie, 12 na obsz. dwor. (blisko 60 wyzn.
rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-
katol. w Brodach, gr.-katol. w Smólnie. 2.) BŁ.
(zwany także często Zahodow-Pryłuka), wś
w pow. przemyślańskim, 8 kil. na płn. zach.
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od Przemyślan, 12 kil. na płd. odsądu powiat.
w Grlinianach, tuż na płd, wsch. od urzędu
poczt. Podhajczyki koło Lwowa. Na płn. le-
ży Unterwalden, na wsch. Krzywice, Jakto-
rów i Uniów (a mianowicie część wsi Młynow-
ce), na płd, Przemyślany i Krościenko, a na
zach. Hanaczów, Stanimirz, Podhajczyki i Un-
terwalden. Wzdłuż granicy wsch. płynie
pot. Dobra (ob.), dopływ Gniłej Lipy, od płn.
na płd., zasilany kilkoma strugami od praw.
brzegu. Zabudowania wiejskie leżą w środku
obszaru (część wsi zwie się Zaciemnem al. Za-

ciemną, po rusku „Zatemne'), na płn. zach. od
nich folw. Ostrowiec (al. Ostrowice), na płn.
wsch. od niego część wsi Szopki z folw.i karcz-

mą, dalej folw. Kozodawy ifolw. z karczmą

Mazów. Na płd. wsch. od zabudowań wiej-
skich leży część wsi Dobra, na praw. brzegu
potoku t. n. Płd.-wsch. klin obszaru zajmuje
grupa domów Siworogi (Syworohy). Wieś
cała leży u podnóża krawędzi płaskowzgórza
podolskiego, w owalnej dolinie, otoczonej od
płd., wsch. a po części i płn. wyższemi wzgó-
rzami, pokrytemi lasem lub krzakami; od zach.
zaś nieznacznem wzniesieniem. Najwyżej wzno-
si się część płd. wsi, t. zw, Las Łahodowski ze
szczytem Waza-Kruk, 422 m. wys. Na płd.
zach. od zabudowań wiejskich wznosi się wzgó-

rze Ciemna do 389 m. W płn. stronie wsi jest
mały stawek, a w lesie dworskim małe, około
40 kwadr. sążni zajmujące jezioro, bez wi-
docznego przypływu i odpływu, nigdy nie
wysychające. Płd. zach. część wsi przerzyna
droga wiodąca ze Lwowa do Przemyślan,
a część płn. droga wiodąca ze Lwowa do Zło-
czowa. Par. rzym.-katol. w Wyżnianach, gr.-
katol. w miejscu, dek. uniowski, archidyec.
lwow. We wsi jest cerkiew pod wezw. ś. Mi-
chałą i szk. niezorganizowana. Jest także mu-
rowana kapliczka, w której się czasem mszę
św. odprawia. (Cerkiew założona w r. 1730,
drewniana dzwonnica; najdawniejszy dzwon
lany w r. 1693. Najdawniejsza metryka chrztu
pochodzi z r. 1688 i pisana jest po rusku, sko-
ropisem.  Umentarz leży w płd. zach. stronie
wsi. Dawniej był cmentarz koło cerkwi, a dwa
cmentarze za wsią. Szkołę założono 1860 r.
Wieś istniała już w XVI w., jak dowodzi po-
mnik grobowy w cerkwi uniowskiej nad zwło-
kami Wańka Łahodowskiego, dziedzica wsi,
zmarłego r. 1574 a pochowanego w Uniowie.
Nagrobek ten, zrobiony z białego marmuru,
znajduje sięw płn. ścianie cerkwi a ma nastę-
pujący napis: „,Tu łeżyt urożenyj Ałeksander
Wanko Łahodowskij z Łahodowa, kotoryj żyw
na świti lit 49. Prestawysia misiącia stycznia,
27 dnia, roku 1574, kotoryj hrob dała spra-
wyty na pamiatku małżonka swojeho uroże-
naja Barbara z Sienna Łahodowskaja. Boże
budy myłostyw duszy jeho*. Tenże sam na-  
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pis umieszczony także po polsku. O założe-
niu Łahodowa krąży między miejscową ludno-

ścią następujące podanie: Za łańcuchem gór
okalających Łahodów od płn., leżała w od-
ległości 8'/, mili od dzisiejszego Łahodowa za
dawnych czasów wieś „Załuka*, Podczas
jednego z napadów tatarskich zbiegli miesz-
kańcy Załuki do jednego z lasów okolicznych,
zajmującego i dziś jeszcze płd. część Łahodo-
wa,i ukryli się tamże. Tatarzy zniszczyli
Załukę do szczętu, wyśledzili także schronisko
mieszkańców i w pień ich wycięli z wyjąt-
kiem: . Makarowa, Zukowa, Waśkowa i Za-
łuckich. Krew ciekła strumieniami, mówi poda-
nie. Ocalone rodziny osiedliły się na miejscu
dzisiejszego Łahodowa i nazwały tę nową osa-
dę „Pryłuką* (jako przyłączoną do Załuki).
Następnie przybywali tu inni osadnicy, a osa-
da otrzymała dzisiejszą swą nazwę. Miejsce,
gdzie niegdyś stać miała Załuka, pokazująi
dziś jeszcze mieszkańcy tamtejsi; stoi tam obe-
cuie jedna tylko chata, a cała okolica zwie się
Załuką. W płd. stronie Łahodowa, w lesie,
nazywa się do dziś „„Krowawycią” (t.j. krwa-
wicą) miejsce, gdzie, wedle podania, Tatarzy
ludność Załuki w pień wycięli. Potomkowie

ocalonych rodzin z Załuki żyją do dzisiaj w £Ł.
i cieszą się wysokiem poważaniem, jako po-
tomkowie założycieli wsi. Pół ćwierci mili
od Łahodowa a ćwierć mili od pobliskich Po-
horylec znajdują się w pięknej dolinie ślady
wałów dawnego zamczyska, należącego nie-
gdyś do Łahodowskiego ssty Wańkowa. Lud
zwie to miejsce zamkiem Wańka albo „Łaho-
dowską mogiłą,'* i wiąże do niej podanie, że
niegdyś oblany był ten zamek jeziorem; że go
jednak Tatarzy napadli, zdobyli, całą załogę
wraz z sstą Wańkiem Łahodowskim w pień
wycięli a zamek zniszczyli. Mieszkańcy Ła-
hodowa i Pohorylec usypali mogiłę nad zwło-
kami pomordowanych. (GGrdzie dziś część wsi
Kozodawy, była dawniej, według podania, wś
tej nazwy, zniszczona przez Tatarów. Większa
posiadłość, dziś przez bank włościański rozpar-
celowana, składała się do niedawna z folwar-
ków: Ł., Ostrowiec, Wiktorówka i Zaciemne.
Dobra te ostatniemi czasy należały do rodziny
Tarnowskich; jeden z tej rodziny zaprowadził
tu wzorowe gospodarstwo; pozostałe szczątki
z zabudowań gospodarczych i mieszkalnych
najwymowniej o tem świadczą. Był tu ładny
dom mieszkalny, park i wielkich rozmiarów
ogród owocowy. Od Tarnowskich przeszedł
Ł. do rąk bankiera lwowskiego Hausnera, ojca
znanego publicysty Ottona Hausnera, który
dobra te konserwował i podniósł gospodarstwo
wedle wymagań postępowego gospodarstwa.
Niestety niedługo to trwało, gdyż zięć Hausne-
ra hanowerczyk, eks-oficer austryacki, Fryde-
ryk Poten zniszczył je do szczętu, i łasy
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w pień wycięto. W drodze licytacyi nabył
te dobra bank rustykalny lwowski (prócz fol-
Warku Wiktorówka, przyłączonego przedtem
do Słowity) i rozparcelował; sam Ł. okrojony
4 wielu parcel ziemi i Ostrowiec nabył nota-
ryusz Aleksander Zaleski, resztę włościaniei
żydzi. Większa posiadłość dawniejszego kom-
pleksu ma roli ornej 963 m. a., łąk 138, pastw.
48, lasu 1413; mniej. ma roli orn. 1086 m. „s
4k 167, pastw. 355, lasu 118. Wedle obli-
czenia z r. 1881 jest ludności na obszarze dwor-
skim 81, z tego męskiej 39, żeńskiej 42. W gmi-
mie ludności 1541, z tego męskiej 759, żeńskiej

2. Domów mieszk. 267. Ł. jest gniazdem
starej ruskiej rodziny Łahodowskich. Jeden
2 tej rodziny Dymitr z Pohorylec Łahodowski
Podpisany, jak tak zwane akta bernardyńskie
wowskie świadczą, na akcie konfederacyi zie-
MU lwowskiej i dystryktu żydaczowskiego,
Wraz z miastem Lwowem stolicą wszej Rusi
An. 1464), mającym na celu wspólną obronę
Przeciw nieprzyjaciołom i wyrażaj ącym zacho-
Wanie wierności ojczyźnie i królowi Kazimie-
"z0wi Jagiellończykowi (król był wtedy zaję-
Ywalką z krzyżakami). Na akcie tym znaj-

duje się kilkadziesiąt podpisów, przeważnie
„Mioną i miejsca pochodzenia. Z nazwisk cZy-
amy Jerzy Strumiłło z Domaszyna podkom.
Wowski, chorąży Jan Świnka z Pomorzan,
podstoli Jan Chodorowski z Brzozdowiec, Piotr
zebrowski ze Stok, Michał Kay z Derewlan i
ymitr Łahodowski z Didoszyc (Dzieduszyccy),
ikaz Balicz (Balicki), Protazy z Sylejatucz

(Sulatycki) 1t.p. Dymitr Łahodowski i syn
Wańko giną później pod gruzami zamku swego
Pohorylcach, walcząc z pogaństwem (Czyt.

„sahodów w Literatur. Sbornyku, 1870, str.
1 ; „Łahodowska mogiła w Przyj. domowym,
ję63, str. 300; O geologicznych stosunkach,

08Mos, Lwów, 1880, str. 127i Verhandl. der
$©0l. Reich 1880, 114; Galicya w obrazach,
a» VIII; ob. także Ryciny w zbiorze Pawli-
4zy eSieg0 M 3980; i Swod. litopys, str.
9). Lu. Dz.
Łahodów, Zahodówka, potok, wypływa na
schodniej granicy gm. Podhorzec, w pow.
oczowskim. Płynie nasamprzód na północny

: chód a przyjąwszy z lew. brzegu strugę pły-
a , Podhorzec, zwraca się na północny
dłut 1 przechodzi wkrótce na obszar Ka-
wę ask, W pow. brodzkim. Przepływa tako-
cą. a kierunku północnym podąża do Wyso-
>ż Poniżej którego zwraca się na północny
e: ód i minąwszy błota zwane Ozarnym Ga-
kawęjo odzi na obszar Raźniowa, płynąc łącz-
uchogzy glśnemi a na granicy tegoż z Rudą,
wnię; Z do Styru. Jestto rzeka błotna. Da-
Bik: tworzyła staw we Wysocku, dzisiaj
Wołko 27" Jedynie tylko w Raźniowie i we

*Wwatyczu, przysiołku gminy Zabłoteami

Słownik geograficzny, Tom V. — Zeszyt 56.
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zwanej, rozlewają się na tej rzece znaczniejsze
stawy.  Pędzi młyny we Wysocku, w Woł-
kowatyczu i w Rażniowie, Długość biegu 23
kil. Niektórzy uważają ten potok za górny
Styr (ob.). 2 AO.
Łahodycze, grupa domów w Kamionce

Wołoskiej, w części wsi Biszkowie, pow. Ra-
wa Ruska.
Łahodyńce, wś, pow. starokonstantynow-

ski, par. Kulczyny. R, 1867 miała 22 dm.
Łahodzycze, nazwa używana w dokumen-

tach z r. 1488, podanych w Aktach grodzkich
„ ziemskich t. 9, str. 131, 1821136. Wydaw-
ta Aktów stawia domysł, iż to jest Łahodów
w pow. brodzkim. Przeciw temu przemawia
okoliczność, że wsie Chylezyce i Zulice, od
których Paweł z Oleska odgraniczał wieś Ła-
hodzycze, należącą do Jana Bełzeckiego, leżą
między Złoczowem a Białym Kamieniem,
w znacznem oddaleniu od Łahodowa. Owe
Ł. musiały zatem jakąś inną oznaczać miejsco-
WOŚĆ. ż Lu. Dz.

Łahoszez (?), ob. Hoszcza,
Łahow, niem. Zoga, wś serbska na saskich

Łużycach, w pow. budyszyńskim, nad Czorni-
cą. W r. 1875 dm, 30, mk. 165, w tem Ser-
bów 137. Tu ma główną siedzibę zareczań-
skie serbskie towarzystwo, bardza gorliwe
w sprawie krzewienia narodowego ducha w 0-
kolicy; założone 23 kwietnia 1879 r. W bli-
skości grodzisko, nad strumieniem wpadającym
do Czornicy,

Łajbiszki, ob. Zojbiszki.
Łajby, zaśc. szlach., pow. święciański, 3

okr. adm., o 26 w. od Święcian, 1 dm., 5 mk.
staroobr. (1866).

Łajgie, jez., blisko Andrzejewa, źródło Wie-
wirży.
Łajkowszczyzna 1.) wś rząd., pow. lidzki,

1 okr. adm., o 3*/, w. od Lidy, 3 dm., 17 mk.
2.) Ł., wś włośc, pow. lidzki, 2 okr. adm,,
o 44 w. od Lidy, 6 dm., 41 mk. (1866).
Łajmy, cegielnia, należy do dóbr Kurszany

w pow. szawelskim,
Łajpuszki, wś, pow. poniewieski.
Łajsce, wś w pow. jasielskim, 12.8 kil. od

Jasła, należy do parafii rzym.-katol. w Łubień-
ku. WŚ zaległa obadwa brzegi potoka Du-
naja, uchodzącego z lew. brzegu do Wisłoki.
Wzniesienie wynosi 334 m. npm. Od półno-
cnego wschodu otacza ją las zwany Cechówką,
a od południowego zachodu las Buczyna. Pola
należące do wsi przecina gościniec z Jasła do
Zmigrodu, Jest tutaj drewniana kaplica, w któ-
rej się czasami msza św. odprawia. Kasa po-
życzk. gminna ma 393 zł. w. a. kapitału.
Z 604 mk. przebywa 36 stale na obszarze więk.
pos. p. Wład. Bielańskiego; 601 jest wyzn.
rzym.-katol., 3 izrael, Pos. więk. ma obszaru
29] mr. roli, 59 mr, łąk i ogr., 22 mr. pastw,

37
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i 39 mr. lasu; pos, mniej. 395 mr. roli, 75 mr.
łąk i 387 mr. pastw. Długosz wymienia £.
(Łazszcze), jako należące do opactwa. tynie-
ekiego (wyd. Przeździeckiego, L. Ben, I, 482).
Ł. graniczą na wschód z Łubnem szlacheckiem,
na południe z Lężynami, na zachód z Zarzyca-
mi, a na północ z Glinikiem polskim. Mac.

Łajsk, wś, pow. warszawski, gm. Jabłonna,
par. Wieliszew, Leży na lewo od drogi bitej
z Jabłonny do Serocka.
Łajszew (Nowy i Stary), wś, pow. skier-

niewicki, gm. Kórabiewice, par. Jeruzal.
Łajwiszki, wś, pow. kowieński, par. opito-

łocka, 7 włók rozl., do 1863 r. wehodziła
w skład dóbr ignacogródzkich Giejsztora.

. Łajżany, ob. Janopol.
Łajżew, mko i dobra, pow. szawelski, gm.

wiekszniańska, okr. police, popielański, nad
Wodoksztą, o 84 w. od Szawel, niedaleko gra-
nicy Kurlandyi, o 2 mile od Wiekszń. Mko
ma kościół drew., 94 osad, 515 dzies. ziemi;
wś 60 osad, 140 dzies, ziemi, Dobra mają 60
włók, w tem wiele bagien, należą do Zabiel-
skiego, w XVIII w. Chomińskich, okóło 1810
Szyryna. Kościół katol. ś. Trójcy, wzniesio-
ny 1661 przez Annę Ważyńską. Parafia ka-
tolicka dekanatu wiekszniańskiego; dusz 2287.
W Purplach filialny kościół katolicki s. Krzy-
ża, zbudowany z drzewa 1838 przez kś. Ru-
mycią,

Łakagiry, wś włośc., pow. wileński, 3 okr.
adm., o 56 w. od Wilna, 4 dm., 45 mk. katol.
(1866).
Łakinos, góra w pobliżu wsiŁakińskie, pod

m, Kalwaryą i nad rz. Szeszupą położona, z0-
stała usypana widocznie ręką ludzką,. jako
podstawa dla świątyni Perkunasa, którego tu
czczono. Z tego powodu znajdowano tu nieje-
dnokrotnie wiele zabytków starożytnych.
Łakinowce, wś pryw., pow. dzisieński, gm.

Jody, o 80 w.od Dzisny, 2 okr. adm., 8 dm.,
67 mk, (1866). :
Łakińskie al. Zakinos, nad rz. Szeszupą,

folw., gm. Raudań, par. Kalwarya; odl. 6 w.
od Kalwaryi,ma 38 dm., 358 mk. Leży w ma-
lowniczej okolicy w pobliżu góry Łakinos. .

Łakiszki, wś, pow. kowieński, gm. Janów
(o 8. w.), par. Skórule; gleba żyzna.
Łaknarz, wś nad rz. Wolbórką, pow. brze-

ziński, gm. Będków, par. Wolbórz. Ma 20 dm.,
158 mk., ziemi włośc. 409 mr.
" Łakno, wś i folw., pow. włocławski, gm.i
par. Chodecz, 6 dm., 52 mk. katolików. Folw.,
własność Racięckiego, ma 258 mr. gruntu, 40
mr. lasu, 34 mr. nieuż.; włościanie mają 15 mr.
120 pr. W 1827 r. 16 dm.i111 mk. X. M.
Łakoma al. Zakomej, niem. Lakoma, wieś

serbska na dolnych Łużycach, w pow. chocie-
buskim. W r. 1880 mk, 123, Rdr
Łakome, Zakomno, niem, Lakommen, 08., 
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pow. margrabowski, nad granicą pow. łeckie-
go na prusko-pols, Mazurach, przez polskich
osadników zamieszkana, st. p. Gąski. O pierw-
szem założeniu nie nie wiadomo; pierwotnie
inne ta osada nosiła imię, nieznane. R. 1550
majątek ten był w posiadaniu Jana Guta z po-
wiatu jańsborskiego. R. 1619 kupił go jakiś
Łakomy, od którego przybrał nazwisko.

Łakome, niem. Zakumme, kol. do wsi Streh-
litz, pow. oleśnicki.
Łakomowo, wś, pow. bydgoski, 6 dm., 49

mk., 37 ew., 12 katol., 15 analf. Poczta naj-
bliższa w Mąkowarsku, st. kol. żel, i tel.
w Bydgoszczy. Pod wsią, wykopano na wzgó-
rzu z dołu wyłożonego płaskiemi kamieniami
urny. M. St.

Łakoszyna, las w płd. stronie Michałówki,
pow. Rawa Ruska,
Łakotkowo, zaśc. szlach., pow. dzisieński,

3 okr. adm,, 0 27 w. od Dzisny, 1 dm., 3 mk.
prawosł. (1866).

Łałajcie, wś włośc, i szlach,, pow. świę-
ciański, 2 okr. adm., o 60 w. od Święcian, 6
dm., 51 mk, katol, (1866).
Łamacz, niem. Lommatsch, ob. Łomacz.

Łamana Skała, także Zomna Skała, w Be-
skidach andrychowskich, szezyt: wznoszący się
na granicy trzech gmin Lasu, Rzyk i Slemie-
nia, pod 379 3” 55 wsch. dłg, g. F., a 49? 46
płn. sz. g., dochodzi 934 m. wysokości bez-
względnej. Od Ł.-S. odrywa się ku północy
ramię górskie aż po szczyt bezimienny, 863 m.
wysoki, od którego na północny wschód wy-
biega odnoga „„Na Beskidzie* zwaną aż po
szczyt Leskowiec (922'm.) i na północny za-
chód. druga odnoga „Turoń* (685 m.). f-zar
chodnich stoków Ł.-S. wytryskakilkustruga”
mi potok Kocierz, dopływ Łękawki; z półno-
cno-zachodnich stoków spływają liczne potoki
do strumienia Rzykami zwanego, a. od strony
wschodniej i poładniowo-wschodniej spływaja
do Koconki, jak Gibaszów, Kotelniea, Siko-
rówka iinne. Na szczycie znajduje się znak
triangulacyjny. Br. G.

Łamana wułka, przys. do Brzyskiej Woli
w pow. łańcuekim, leży nad Złotą rzeką, poto”
kiem uchodzącym z praw. brzegu do Sanu, na
samej granicy KrólestwaPolskiego i Galicy
w okolicy równej, 185 m, npm. wzniesionej, 10
kil. od Leżajska a na półnoe od Brzyskiej
Woli, Ludność jest przeważnie gr.-katol, ob”
rządku. Pos. więk. należy do ordynacyi łań”
cuckiej hr. Alf, Potockiego. Mac.

Łamaniec, ob. Kuligóra,
£Łambow, ob. Zambow.
Łamki, wś, pow. odolanowski, 40 dm., 304

mk., 87 ew., 217katol., 88analf. Poczta, tel»
st, kol. żel, w Ostrowie o 5 kil, ż

Łamoczyno, wś pryw., pow. dzisieńsky
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0.37 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 8 dm., 85 mk.
(1866).
Łampiekiszki, wś, pow. rossieński, par.

rossieńska.
„Łamsodzie, wś, pow. rossieński, par. we-

wirżańska.
Łan 1.) przedm. m. pow. Stryja. 2.).dk

Przedm. Krukienic, pow. mościski, 3.) Ł., ob.
Łuka, pow. kałuski, 4.) £., ob. Niedźwiedza,
Pow. drohobycki. 5.) £., ob. Karczma, 6.) b.
U. Poręby, folw. do wsi Łukowy, pow. łańcu-
cki, leży na lewym brzegu Sanu.

„ Łan, potok łączny, wytryska w płn. stro-
Mie obszaru gminy Kamienne, w pow. sano-
ckim, z pod góry Dziadami zwanej (647 m.);
płynie na południe przez wś Kamienne, nastę-
Pnie przez obszar wsi Płonnej, gdzie łączy się
z Chorówką i wraz z nią wpada do p. Płonki
czyli Połonki, dopływu Osławy. Długość bie-
SU3kil. . Br. Q.
Łan, góra, ob. Gniezna rz. |
Łań, wś z zarządem gminnym w pow. słu-

ckim, u źródeł rzeki tegoż nazwiska (ob.), opo-
al gościńca pocztowego nieświesko-pińskiego,

 zlewej strony, na pół odległości pomiędzy
ieswieżem i Kleckiem, w glebie wybornej ś

MA cerkiew, osad około 40. Gmina łańska
skłądą się z 9 starostw wiejskich, 43 wiosek,
302 włościan płci męskiej; okr. police. 2 kle-

cki, faj. <Hb alek.
Łań albo Zana, znaczny lewy dopływ Pry-

Beci; ma początek w pow. słuckim, w mocza-
"ach okolic wsi tegoż nazwiska, płynie w kie-
"unku południowo-wschodnim, z początku przez
Najżyźniejsze miejscowości Błueczyzny i wgór-
z biegu na brzegach posiada wyborne łąki,
UŻO rzeczek małych zasila Ł. z obu stron;

Znaczniejsze są: Nacz, Miełok, Ruczaj i Lutnia
"Prawej, Cepra i Starucha z lewej strony.
Młyny obraca w Bychowszczyźnie, Klecku,
anowicząch i Ostrowczycach. Odtąd płynie
LZ dzikszemi miejscowościami i odludnemi
„siStemi moczarami aż do Czudzina, kędy ma
Port dla spławu drzewa; w niższym swym bie-
= Aż do ujścia, za poleskim folwarkiem zwa-
Jm Zarzecze, wpływa w pow. mozyrski i

Przebjegając niedostępne obszary poniżej cał-
-0M odosobnionych od świata wsi Mokroći
„ńkiewicze wpada do Prypeci na przeciwko
JBcią do niej rzeki Horynia. Długość biegu
+ „ 152; jest rybną jak i wszystkie dopły-
ko Prypeci. Wiosenną porą w czasie wezbra-
Me wód dużo drzewa spławia się Łanią; idą
wią, zwłaszcza klepki dębowe z puszcz dzie-
wel ych bliższych i dalszych okolie, które ta

a przeciną, Al. Jel.
an głucha, ob. Głucha Zań.

hajęchy al. Nałanie, część Korzowej, pow. pod-

Łańcuchów, wś i folw,i Zańcuchowska Wól- 
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ka, wś nad rz. Wieprzem, na wzgórzu, w pię-
knem położeniu, pow. chełmski, gm. Brzeziny,
par. Łańcuchów. Posiada kościół par. muro-
wany i dom schronienia dla starców i kalek.
W 1827 r. było tu 39 dm., 355 mk. W XIV
w. Ł£,był w ręku Szreniawitów. Czyt. Kod.
dypl. pol. II, 519. Na przywileju szlachcie
litewskiej w Horodle 1413 nadanym jest wy-
mieniony Jan z Ł. kaszt. zawichoski. Dawna
to zatem jest osada, której właściciele przy-
brali z czasem przydomek Kuropatwa. Zy-
gmunt I, przychylając się do prośby dobrze
zasłużonego sobie i poprzednikom Stanisława
Kuropatwy z Ł., kaszt, chełmskiego, pozwolił
mu, przywilejem r. 1519 wydanym, wś dzie-
dziczną £. zamienić na miasto. Zarazem na-

dane mu zostało prawo magdeburskie, ustano-
wione trzy jarmarki i targi tygodniowe. Był
tu niegdyś wielki zamek, którego terdz śladu
nie ma. Blisko dworu znajduje się staw do

kilkuset morgów przestrzeni mający, na któ-
rym są trzy wyspy. Jedna z nich zowie się
Hałuże, druga Okopy, i na tej widać istotnie
szaniec w kształcie czworoboku, najeżony po
rogach czterema owalnemi nasypami, Trzecia
wyspa na stawie nie ma nazwiska. Ł. od po-
łowy zeszłego wieku stał się własnością rodzi-
ny Bufłczyńskich, lecz tak z powodu wojen
poprzednich i pogorzeli podupadł, że zamienio-
no go na wieś. Istniejący tu kościół parafial-
ny był dawniej drewniany, w r. 16/2 przez
Mateusza Sikorskiego, kustosza kolegiaty lu-
belskiej, wystawiony, który trwał do r. 1812,
w tym bowiem roku teraźniejszy murowany
wybudował Józef Buffczyński, dziedzie dóbr Ł.
Piękna ta świątynia jest pod tytułem ś. Jana
Chrzciciela, ma 5 ołtarzy wcale.nieźle rzeźbio-
nych z dobremi obrazami. Tu urodził się i
przez 30 lat mieszkał znany powieściopisarz
Kajetan Suffczyński (Bodzantowicz). Ł. par.
dek. chełmski 1162 dusz. Dobra Ł. składają
się zfolw. Ł., rórne, awulsu Kajetanówka,
wsi £Ł., Wólka Łańcuchowska i Zalesie. Rozl.
wynosi mr. 2765; folw. Ł£Ł. z Kajetanówką:
grunta orne 1 ogr, mr. 693, łąk mr. 305, pastw.
mr. 119, wody mr. 46, lasu mr. 801, nieuż. i
place mr. 48, razem mr. 2012; bud, mur. 6,
z drzewa 35; płodozmian 9 i 10-polowy; folw.
Górne: grunta orne i ogr. mr. 671, łąk mr. 36,
wody mr. 22, nieuż. i place mr. 26, razem mr,
750; bud, mur. 3, z drzewa 11. Młyn wodny,
tartak, WS £. osad 27, z grun. mr. 594; wś
Wólka Łańcuchowska os, 29, z grun. mr. 708:
wś Zalesie os. 12, z grun. mr. 213. Folw. Ł.
poduchowny al. Pelasin rozległy mr. 95; grun-
ta orne i ogr. mr. 93, nieuż, i place mr. 2; bud.
z drzewa 4, a Br. Ch.
Łańcuckie Budy, ob, Budy.
Łańcut, miasto powiat. w Galicyi, zbudo-

wane na powierzchni 728 ha., na niewielkiem
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wzniesieniu 247 m. npm., w rozległej równinie,
pod 39952' wsch, dłg, od Ferro, a 5098 płn.
szer., liczy 3483 mk., z których 2076 wyznaje
religią rzym.-katolicką, 5 akatolieką a 1402
izraelicką. Miasto składa się częścią z piętro-
wych, częścią parterowych domów i odznacza
się przed innemi mniejszemi miastami Galicyi

schludnością, czystością i stosunkowo znaczną
liczbą mieszkańców, którzy ukończyli wyższe
studya naukowe. Jest tutaj bowiem parafia
rzym,-katol., e.-k, starostwo i urzędy z niem
połączone, rada powiat., sąd powiat., urząd
poczt. i telegr., szkoła 4-klas, męska, st. kolei
arcyks. Karola Ludwika (między Strażowem a
Rogoźnem, o 174 kil, od Krakowa, o 168 ode
Lwowa), st. wojskowa i generalny zarząd dóbr
ordynacyi łańcuckiej hr. Alfreda Potockiego.
Tutaj mieszka stale dwóch lekarzy, jest apteka
i kilka znaczniejszych magazynów. Jakkolwiek
w £, oddawna istniał przemysł płócienniczy i
garbarski, to przecież najwięcej do podniesie-
nia miasta i przemysłu przyczynili się hr. Po-
toccy, otwierając wielką cukrownię i fabrykę
likierów, wódek i wody kolońskiej. Szczegól-
niej cukrownia przyczyniła się do podniesie-
nia dobrobytu okolicznych włościan, sprowa-
dziła i rozpowszechniła umiejętną uprawę bu-
raków, ale, dla wysokich cen produktu do prze-
robienia, trudności zbytu i wysokości opłat
rządowych, nie przynosiła procentów i musiała
zostać zamkniętą. Fabryka likierów uzyskała
sobie drogi zbytu i rozwija się stale. Do pod-
niesienia przemysłu rękodzielniczego służy to-
'warzystwo zaliczkowe z nieograniczoną porę-
ką, liczące 1189 członków z udziałami 20,058
zł. Ruch kasy w r. 1882 wynosił 411,056 zł.
w. a., koszta administracyi 2,114 zł. Towa-

_rzystwo udzieliło w r. 1881 pożyczek na 10,776
zł., a ogólny stan aktywów doszedł do 201,995
zł. Oprócz tego towarzystwa jest jeszcze kasa
pożyczkowa gminna z kapitałem 2,854 zł., ce-
lom zaś humanitarnym służy szpital powszech-
ny i dom przytułku dla 12 ubogich, którego
majątek składa się z domu z ogrodem 67 mr.
gruntu (ogólnej wartości 10,920 zł.) i 4,622 zł.
w.a. Tym majątkiem zarządza zwierzchność

gminy. Na płn. od miasta stoi w parku, nale-
Żącym do najpiękniejszych w Galicyi, wspa-
niały zamek hr. Potockich, zbudowany w stylu
odrodzenia w r. 1641 przez Stanisława Lubo-
mirskiego podczaszego kor., potem wojew, ru-
skiego, następnie przerobiony i ozdobiony we-
wnątrz przez Stanisława Lubomirskiego, mar-
szalka w. kor., zmarłego w r. 1788. Jest to
obszerny gmach, który, mimo przeróbek, zacho-
wał cechy stylu, pozór obronny i dwie narożne
wieże. Wewnątrz odznacza się okazałem przy-
braniem, ma kaplicę, kilkadziesiąt pokoi i sal,
cenną bibliotekę uporządkowaną przez Dasz-
kiewicza, autora Gramatyki polskiej, wiele 
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rzadkich i cennych dzieł sztuki, galeryą obra-
zów i osobliwości. Rysunek wspaniałego pa-
łacu, w którym podejmowano królów polskich
i monarchów Austryi, cesarza Franciszka Jó-
zefa I dwa razy, podał Tygod. illust. z r. 1877
Ne 66. Po płn. stronie torów kolei żel. znajdu-
je się duży ogród pomologiczny i zwierzyniec.
W mieście odbywa się 11 jarmarków doro-
cznych i eo piątek targ tygodniowy. Do Ł.
należy przedmieście zwane Dolnem, w którem
pos. więk. wynosi 352 roli, 34 łąk, 3 past. 1
18 mr, lasu; pos. mniej, 551 roli, 206 łąk i 24
mr. pastwisk. Par. łańcucka dzieliła losy mia-
sta, ma wspaniały kościół pochodzący z XIV
stulecia, który jednak, w skutek kilkokrotnego
zniszczenia i następnych przekształceń, stracił
cechę wieku. Przy tym kościele są grobowce
Stanisława ks. Lubomirskiego, marszałka kor.,
i hr. Potockich. Par. należy do dyec. przemy-
skiej, dek. leżajskiego, obejmuje Przedmieście,
Dąbrówkę, Dębinę, Głuchów, Podzwierzyniec,
Smolarzyny, Soninę i Wolę dalszą i bliższą.
Cała liczba parafian wynosi 8750 rzym.-katol.,
5 akatol. i 1640 izrael. Założycielem Ł. był
Kaźmierz W., który osadził tutaj wychodźców
niemieckich z Landshut w Bawaryi (Kromer,
Hist. Pol. l. 12) i prawdopodobnie ustanowił
parafią. W r. 1376 był już Ł. miastem i bawił
w nim jakiś czas ks. Opolski, ustanowiony
przez króla Ludwika namiestnikiem Rusi Czer-
wonej, ale dopiero w r. 1390 mamy wzmianki
o proboszczu Fryderyku łańcuckim (lanczhu-
tensis) w dokumencie kościoła przeworskiego,
gdzie się jako świadek podpisał. Za Jagiełły
dostał się Ł. Otonowi z Pilezy, który podejmo-
wał wspaniale Jagiełłę wracającego ze Lwowa
i Witolda w. ks, litews. w r. 1410. W siedm
lat później znowu podejmowała wspaniale Ja-
giełłę Elżbieta z Pileckich Granowska, dzie-
dziczka Ł., a pozyskawszy serce króla, udała
się z nim do Sanoka, gdzie ją pojął za żonę, ku
ogólnemu oburzeniu zazdrosnych możnowład-
ców. Niewiadomo z jakiego powodu, zamieni-
ła ona w r. 1430 Ł., Kańczugę i Tyczyn na
Pilczę i Mrzygłód ze stryjem Janem. Chcąć
wynagrodzić tego Jana za usługi, ustanowił
Kazimierz Jagiellończyk w Ł. 1447 r. jarmark
na tydzień przed ś. Wojciechem. W r. 1478
nastąpił dział między Pileckimi, w którym £Ł.
dostał się Stanisławowi. Ten Stanisław wybu-
dował istniejący dotąd murowany kościół w T.
1488, a w r. 1491 sprowadził oo. dominika-
nów, którym kościół i klasztor postawił. Ist-
niał wtedy drewniany zamek w Ł., który opie”
rał się w maju 1498r. wojew. wołoskiemu
Stefanowi i Turkom a 1502 Tatarom, ale mia”
sta obronić nie zdołał. Po odbudowaniu miasta
wszczął się spór między Pileckimi i Rzeszow”
skimi o jarmark na $. Jerzego, który jarmarko-
wi w Rzeszowie przeszkadzał, Król Jan 0"
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bracht przychylił się do prośby Rzeszowskich
i zniósł ten jarmark w Ł., ale za to w r. 1515
Stanisław Pilecki, podkomorzy przemyski, u-
stanowił inny jarmark w tem mieście na nie-
dzielę środopostną. W 1549 r. przyjął Krzy-
sztof Pilecki wyznanie augsburskie, a pozy-
skąwszy znaczną część mieszkańców dla nowej

nauki, wypędził dominikanów i proboszcza a
kościół parafialny zamienił na zbór luterski.
Katolicy odprawiali potem przez 80 lat nabo-
żeństwo w kościele w sąsiedniej wsi Soninie,
chociaż oo. dominikanie, wygrawszy sprawę
w trybunale lubelskim w 1621 r., po 72 latach
do swego klasztoru wrócili. Ten sam Krzysztof
Pilecki zapisał Ł. około r. 1578 swej żonie An-
nie z Sienna, która swój spadek sprzedała Sta-
nisławowi Stadnickiemu, staroście żygwulskie-
mu. Stanisław Stadnicki, słynny awanturnik,
zwany Dyabłem, urządził w klasztorze domini-
kańskim mennicę, otoczył się najemnem żoł-
dactwem i wziął wybitny udział w rokoszu
przeciw Zygmuntowi III w r. 1606; przedtem
Jednak ustąpił £Ł. swym synom, obawiając się
aby za te i inne przewinienia nie został skaza-
nym na utratę majątku. Pomimo to bawił w £.
1 prowadził wojnę zajazdową z Łukaszem Opa-

lińskim, ststą leżajskim, póki 14 sierpnia 1610
r. pod Tarnowcem nie został ubitym. Jedna-
kowoż śmierć Stadniekiego Dyabła nie uspo-
koiła okolicy. Korzystając z tego, że on był
skazanym na banicyą i infamią, wystąpili Sie-
Lińscy z roszczeniami do Ł., jakoby nieprawnie
tabytego, i znowu przez 6 lat trwały najazdy,
aż w 1616 r. trybunał lubelski rozstrzygnął
spory na korzyść Stadnickich i utrzymał ich
Przy tych dobrach. Ponieważ rozliczne konde-
mnaty i długi obciążały dobra łańcuckie, prze-
to Stadniecy nie mogli się przy nich utrzymać
1 odstąpili je ugodą w Bieczu 1629 r. Stanisła-
Wowi Lubomirskiemu, podczaszemu kor., a po-
tem wojew. ruskiemu, za 250,000 złp. W owym
czasie składał się klucz łańcucki z Grłuchowa,
oniny, Krzemienicy Czarnej, Kołków, Żołyni,

Dąbrówki z Rudą i Woli Swiętosławowej. Ze
*przedążą Ł. przez Stadnickich skończył się
okres protestantyzmu w tem mieście, trwający
0d r. 1549 do 1616. Ten okres zapisał się whi-
Storyj miasta i różnowierców polskich dwoma
alefortunnemi synodami w r. 1565 i 1567.
zczególniej ostatni rozszedł się na niczem
R skutek sporu Piotra Stoińskiego z Aleksym
odeckim, gdyż reformowani potępili socynia-
ÓW i usunęli się. Najgłośniejszym w tym cza-
SIĘ kaznodzieją i pastorem zboru ewangeliekie-
s Ww Ł. był Jan Żygrowski, który swe pole-
„czne pisma pod dziwacznemi tytułami np.

„ ztribe 1608, Papopompe 1611 i t. p. drukował
. AMioweąch. Pierwszą czynnością nowego

. dledzicą, było wydalenie z miasta dysydentów
*Wrócenie dominikanom klasztoru i dóbr, na-  

Łan 581

stępną zaś odrestaurowanie kościoła paraf, 1630
r, przy którym ufundował rozpowszechnioną
w Polsce kolegiatę mansyonarzy 1641 r., po-
twierdzoną przez bisk. przemyskiego Piotra
Gembickiego. Ten biskup nadał proboszczowi
tytuł przełożonego (praepositus) i do prepozy-
tury przyłączył probostwo w Zołyni. Przy
poswięcaniu zmieniono daway tytuł kościoła Ś.
Barbary na ś. Stanisława. Aktu poświęcenia
dokonał bisk, przemyski Adam Nowodworski
1685 r. W tym samym czasie uzyskał Stan.
Lubomirski dla miasta prawo składu na wino i
ryby, a ponieważ nie było warownem i jeszcze
1624 Tatarzy uprowadzili większą część mie-
szkańców do niewoli, przeto je ubezpieczył wa-
łami, a wsławiony odniesionem zwycięstwem
nad Turkami i Tatarami 3 paźdz. 1629 pod Ma-
nasterzyskami i Bursztynowem, rozpoczął bu-
dowę wspaniałego obronnego zamku, który
miał być dla niego miejscem odpoczynku po
trudach wojennych, obroną okolicy i gniazdem
równie zasłużonej ojczyźnie rodziny. Na ukoń-
czonym w r..1641 gmachu kazał wojew. ruski
wypisać taki napis: Stanislaus (Comes in Wi-
śnicz Lubomirski, Palatinus et Greneralis Craco-
viensis, Zatorensis, Scepusensis, Niepolomicen-
sis etc., (apitaneus Exercituum Regni contra
Osmanum Imperatorem Turcorum et Dzianet
Gerey Chanum Tartarorum, Greneralis Praefe-
ctus, Ut viribus, curis publicis atque bellis Li-
vonico, Moschico, Prussico, $cythieo, Turcico
ac ipsa demum aetate, fessis quietem pararet,
aedes has condidit et ornavit, Ut saluti publicae
prodesset propugnaculum. A. Ch. MDOXLI.
Mowa o obronie nie była bynajmniej prze-
chwałką, gdyż wojewoda uzbroił zamek 80
działami, zaopatrzył w żywność na trzy lata i
w załogę 400 ludzi, Dla przyjęcia braci szlach-
ty leżało w piwnicach 400 beczek wina. Gdy
w r. 1649 Stanisław Lubomirski zakończył
życie, odziedziczył Ł. Jerzy Lubomirski, mar-
szałek kor., podczas wojny szwedzkiej gorliwy
stronnik Jana Kazimierza, którego po powrocie
ze Szląska 21 stycznia 1656 r. w zamku łań-
cuckim z królewskim przepychem podejmował.
Tutaj zjechała się szlachta i zawiązała konfe-
deracyą. Było to ponowieniem konfederacyi
tyszowieckiej. Szlachta obowiązywała się kró-
la na tronie utrzymać. Potem walczył Lubo-
mirski ze Szwedami i pokonał ich razem zCzar-
nieckim pod Warką 7 kwietnia 1656, a w r.
1657 oblegał Kraków. Gdy do Polski wkro-
czył ks. siedmiogrodzki Rakoczy, odstąpił Je-
rzy Lubomirski od oblężenia Krakowa i cofnął
się do Ł., ale nie przychyliwszy się do żądania
Rakoczego, chociaż był jego krewnym, nie
opuścił sprawy królewskiej i dążył do połącze-
nia się z w. hetmanem koło Jarosławia. Obra-
żony tem Rakoczy, uderzył na Ł., miasto spa-
lił (w lutym 1657), ale zamku nie mógł dobyć,
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którego bronił mazur Pniowski. Tylko stary
zamek Pileckich uległ zupełnemu zniszczeniu
i już się nie dźwignął, podobnie jak i dom dla
ubogich. Później nastąpiła era pokoju dla zam-
ku i miasta. Pobudowano się na nowo, tylko
restauraicya kościoła trwała długo, gdyż do-
piero w r. 1699 poświęcił go Deodat biskup
trajanopolitański, koadjutor arcybisk. lwow-
skiego, obrządku ormiańskiego. Z tego czasu
wiąże się z £Ł, wspomnienie królewskiego prze-
pychu, jaki rozwinęli na weselu Felicyana Po-
tockiego z Konstancyą hr. Lubomirską. Dodać

tutaj należy, że z upadkiem protestantyzmu
upadł także germanizm w £Ł. Do r. 1620 pi-
sano jeszcze ortyle Magdeburgii i acta procon-
sulum po niemiecku; od tego czasu ginie niem-
czyzna zupełnie, ustępując miejsca zrazu języ-
kowi łacińskiemu a potem polskiemu. W okre-
sie wojny Augusta II z Karolem XII dziedzi-
czył £. Hieronim ks. Lubomirski w. hetman
kor., niezadowolniony z Augusta, spokrewnio-
ny z Sapiehami, sięgający aż po koronę w razie
detronizacyi króla, a przytem niepewny i
chwiejny. Z początku nie łączył się ze Szwe-
dami, brał nawet udział w bitwie pod Kliszo-
wem i jego niestałości przypisywano klęskę.
Ponieważ i później walczył ze Szwedami, prze-
to zajął generał Magnus Stenbock „czlowiek
ciężki i okrutny dobra łańcuckie i wyciskał
z nich znaczne kontrybucye. W skutek tego,
jako też w skutek obietnicy prymasa, że osią-
gnie koronę, opuścił Hier. Lubomirski stronę
Augusta wyraźnie i przystąpił do konfederacyi
warszawskiej. To było powodem nowego nie-
szczęścia dla Ł. Zajął go August II i wezwał
do siebie konfederacyą sandomirską 1704, któ-
ra pod laską Stanisława Denhoffa podpisała
tutaj 18 lipca manifest wygotowany przez se-
kretarza Piotra Tworzańskiego przeciw konfe-
deracyi warszawskiej. Naturalną jest rzeczą,
że przyjęcie skonfederowanych i wojska odby-
ło się kosztem nieobecnego hetmana kor. Ten
jednakowoż zaraz po elekcyi Stanisława Le-
szczyńskiego opuścił konfederacyą warszaw-
ską, w bitwie pod Warszawą nie brał udziału,
a później w Krakowie przeprosił Augusta i
wydał manifest, w którym swe postępowanie
usprawiedliwiał. Odpowiedział mu na to Sta-
nisław Leszczyński manifestem wyrzucającym
hetmanowi, „że mu się sprzykrzył najprzód
stary król a potem nowy*. Hieronim Lubo-
mirski pozostał już stale przy Auguście II.
Dziedzicem w. hetmana kor. był Teodor Lubo-
mirski, wojew. krakowski, który kościół paraf.
upiększył i zupełnie odnowił a oo. dominika-
nom nowy kościół i klasztor pobudował. Aktu
nowego poświęcenia kościoła paraf. dokonał
1744 r. biskup przem. Wacław Sierakowski.
Ostatnim dziedzicem Ł. z męskiej linii Lubo-
mirskich był pochowany tamże w 1783 r. Sta-  
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nisław, maszałek kor. „minister przezorny,
przystępny i sprawiedliwy, po którym dzier-
Żyła te dobra ks, Lubomirska marszałkowa,
pani niezmiernej fortuny, bo posiadająca ma-
jątki Lubomirskich i Sieniawskich. Jej główną
rezydencyą był zamek łańcucki, Po jej śmier-
ci odziedziczył Ł., w skutek podziału majątko-
wego, zrobionego w Brzeżanach, hr. Alfred Po-
tocki, ojciec b. namiestnika Galicyi. W roku
1820 pogorzało miasto, spalił się także klasztor
00. dominikanów, a rząd austryacki przeniósł
mnichów do Dzikowa, W kilkanaście lat pó-
Źniej bisk, przemyski Michał Korczyński (1834
—1839) zniósł kolegiatę mansyonarzy i oddał
parafią łańcucką oo. jezuitom, którzy nią do-
tychczas zawiadują. Ordynacyą łańcucką u-
tworzono w r. 1888, składa się ona z klucza
łańcuckiego i leżajskiego i obejmuje 56 folwar-
ków i wsi. Ł. jest miejscem rodzinnem Jana
z Łańcuta, sławnego matematyka, który wy-.
dał w r. 1519 dzieło p.t. „,De algorithmo* i
Wojciecha Łańcuckiego, twórcy fundacyi dla
ubogich żaków w 1686, jako też ks. Lubomir-
skiego, marszałka w. kor., zmarłego 1702 r.
a „zasłużonego w naukach* (Siarezyński 1. c.).
(Do skreślenia tego artykułu używano prac:
Balińskiego, Starożytna Polska II, 2, str, 622);
Szematyzmu duchownego dyec. przemyskiej;
Cellariusa, Deseriptio nova Polon. Amstelod.
1656, i innych dzieł geograficznych; rękopisu
Niarczyńskiego (Bibl. Ossolińskich 1. 1825, str.
247 i nast.), napisanego na podstawie badań
w archiwum łańcuckiem. Niektóre daty spro-
stowano na podstawie dokumentów cytowa-
nych w A. Walewskiego Historyi wyzwolenia
Rzpltej, Historyi Szujskiego i K. Jarochow-
skiego Dziejów panowania Augusta IT).

Powiat łańcucki zajmuje przestrzeń 125826
miriametr. (1991 mil) kwadr. i liczy 119,242
mk., rozdzielonych na 118 osad, tworzących
106 gmin katastralnych; znajdują się w nim
trzy sądy powiatowe: w £,, Leżajsku i Prze-
worsku. Pod względem obszaru należy ten
powiat do średnich, pod względem zaś zalu-
dnienia do najlepiej zaludnionych. Ludność od
r. 1869 podniosła się o 14,878 mk., a na mile
kwadr. wypada 5242 osób. "Ten powiat grani-
czy na płd. i wsch. z pow.jarosławskim, na
płd. z pow. brzozowskim, na zach, z rzeszow”
skim i kolbuszowskim a na płn. z nisieckim.
Małą część granicy tworzy San (od Grorzycć do
Rzuchowa), dalej linia wygięta po Ożanne
Wielką i Złota rzeka do Królestwa Polskiego:
Bą to przeważnie piaszczyste niże, porosłe 507
snowemi borami. Dla trudności komunikacy!
wyrabiają tutaj w kilku miejscowościach potaź

(1 terpentynę. Szczególniej północna część pow
łańcuckiego, uważana za sandomirską puszcze;
jest zupełnie zaniedbaną pod względem budo”
wy dróg. W ogóle przecina ten powiat kolej
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arcyks. Karola Ludwika, gościniec rządowy
bialsko-śniatyński i drogi gminne, w czasie
słotnym nadzwyczaj trudne dó przebycia. Oko-
ło dróg krajowych zaledwie zaczęto się krzą-
tać. Najgłówniejsze arterye ruchu prowadzą
1) na płd. z Przeworska do Kańczugi i z Łań-
cuta do Dynowa; 2) na płn. z Łańcuta przez
Leżajsk do Radomyśla i z Rzeszowa przez So-
kołów do Niska, Te dwie północne drogi łą-
czy transwersalna z gościńcem rządowym z Bo-
kołowa do Leżajska. Najważniejszą rzeką jest
prócz kawałka Sanu Wisłok i ich małe dopły-
wy, niebędące nigdzie spławnemi, Ten brak
środków komunikacyjnych przedstawia nastę-
pujące zestawienie statystyczne (podług dr.
Pilata Wiadomości statyst. 1878): na 10 kil.
kwadr. wypada w pow. łańcuckim 38*105 kil.
dróg, z których 38 kil. jest dróg gminnych.
W ogóle jest dróg 436592 kil. a mianowicie
80'550 kil. t. j. 6'970/, rządowych,29 kil. t.j.
5*50/, krajowych i 382-142 kil. t.j, 58%, gmin-
nych. Z ogólnej powierzchni arealu i lasów
188,142 mr. przypada na role 118,918 (więk.
Pos. 22,466, mniej. 96,452) mr., na łąki i ogro-
dy 18,698 (więk. 3,587, mniej. 15,161) mr,,
na pastwiska 15,566 (więk. 2,493, mn. 13,073)
mr., na lasy 34960 (więk. pos. 27,682, mniej.
1,278) mr. W ogóle na posiądłość większą
wypada 56,228, na mniejszą 131,914 mr. Po-
siadłość więk. składa się przeważnie z lasów, a
mniej. przeważnie z roli. Ponieważ przy ststwie
łańcuckiem znajduje się drugorfzędny urząd. po-
dątkowy, dla tego inne daty statystyczne są

czone z pow. rzeszowskim, i z tego powodu
musimy zakończyć ten arykuł ograniczeniem
się na podaniu podatków bezpośrednich, zło-
żonych do kas rządowych za rok 1878, które
wynosiły 138,443 zł. w. a. i 85 cent. Mac.

(, Łańcużno, jez. we wsch. stronie pow. po-
ockiego, na granicy pow. horodeckiego, mą 2.5
W. kw. powierzchni. Por. Sośnica. M. K.
Łanczanów, dobra, pow. kowieński, par.

opitołocka, o 63 w. od Kowna, własność Ko-
snowickiego. Gospodarstwo b. staranne, Ka-
plica katol. Matki Boskiej, zbudowana 1779 r.
Przez obywatela Kognowiekiego.
Łanczyn, wś, pow. nadwórniański, 18 kil.

na płd. wsch. od Nadwórny, 10 kil. na płn,
wsch, od sądu powiat. w Delatynie, 26 kil. na
zach. od najbliższej st. kolejowej w Kołomyi.
rząd poczt. w miejscu. Na płd. leżą Potok
zarny i Osław Biały, na zach. Zarzecze, Do-

| brotów i Krasna, na płn. Majdan Sredni (część
WSI Kubajówka), na wsch. Sadzawka i Moło-

diatyn (w pow. kołomyjskim). Środkiem ob-
aru płynie Prut od płd, zach. na płn. wsch. |.
M praw. brz. zasilają go w obrębie wsi liczne
ż Lig płynące od płd. na płn. lub płn. zach.,
że tórych najznaczniejsze: Iwanówka, płynąca

uż granicy od Zarzecza i Kobylica płyną  
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ca z Mołodiatyna na płn. wsch. Od lew. brz.
wpada do Prutu najprzód jedno ramię Słobo-
żnicy, płynącej z Dobrótworu, a potem na sa-
mej granicy Sadzawki pot, Krasna (0b.), pły-
nący w tym samym co i Prut kierunku, zasi-
lony od praw. brz. drugiem ramieniem Słobo-
Źnicy, a 0d lew. brz. kilkoma małemi strugami.
Wzdłuź granicy płn. płynie od zach. na wsch.
pot. Tłumaczyk, dopływ Prutu. Do niego u-
chodzą wody z płn. części obszaru za pośrednic-
twem pot. Glinnego, płynącego od płd, zach.
na płn. wsch. a wpadającego w Sadzawce do
Tłumaczyka. W płd, lesistej części obszaru
wznosi się na samej granicy Fedorynczyn do
781 m. Stąd opada obszar, przechodząc na płn.
wsch. w przerzedzony las Kobylicę (szczyt 525
m.), a na płn. zach. w t. zw. Perestup (szczyt
498 m.), nagle ku dolinom Prutu i Krasnej
(380 m. na zach., 361 m. na wsch,), w których
leżą rozrzucone zabudowania wiejskie, a na
płn. zach od nich las Sadki, przerznięty Krasną
i jednem ramieniem Słobożnicy, wpadającem
tu właśnie do Krasnej. W płn, części obszaru
czyni najwyższe wzniesienie 447 m. Środkiem
obszaru, między doliną Prutu a Krasnej, idzie
gościniec wiodący z Nadwórny do Kołomyi.
Własność więk. (rządowa) ma łąk i ogr. 1, past.
8, lasu 1473 mr.; własn. mniej. roli or. 728,
łąk i ogr. 2442, past. 862, lasu 85 mr. W r.
1880 było 2947 mk. w gm., 31 na obsz. dwor.
(przeszło 300 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-
katol.). Par. rzym.-katol. wDelatynie; gr.-
katol. w miejscu, dek, nadworniański, archi-
dyec. lwowska; ma filią w Dobrotowie. We
wsi jest cerkiew, szkoła etat. l-klas. i urząd
salinarny. Ilość soli wytwarzanej rocznie w tu-
tejszej warzelni wynosi 46,700 centn. W ru-
chu jest jeden tylko szyb. Głębokość onego
wynosi 27'/, sążni, a naturalnej solanki daje
on 1150 stóp sześc. na dobę, 420,000, stóp
sześc. rocznie (ob. Jahrb. des geol. Reich. t. 26,
str. 200 i Dod. mies. do Gaz. Lwow. 1872, t.
III, str. 26), W chwili zaboru Galicyi była.
tu jedna warzelnia o 20 czerunach, produkcya
soli wynosiła 28,000 centn. rocznie, a warżel-
nia była wydzierżawioną za 48,000 złp. roćznie.
Z narzędzi kamiennych znajdywanych tutaj
można wnioskować, że tutejsze źródła słone
znane były mieszkańcom już w zamierzchłej
przeszłości. O nafcie w Ł. ob. Jahrb. des geol.
Reich. 1881, str. 165. Za czasów polskich na-
leżał Łanczyn do dóbr koronnych, a mianowi-
cie do dóbr Nadwórny w ziemi halickiej, i two-
rzył wraz z Krasną i Sadzawką jeden klucz
tych dóbr. : Lu. Dz.

Łanczynieski groń, ob. Groń.
_ Łanega, mały zaśc. w pow.. bobrujskim,
w okr. police.3 hłuskim, na pół odległości po-

między Hluskiem i Nowodrogami; par. katol.
hłuska; miejscowość poleska niecó zasiedlona
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szlachtą zagonową w grupie zaścianków in-
nych, grunta piaszczyste. A. Jelski.
Łanewska Ruda, ob. Dąbrówka, str. 937.
Łangwele, wś, pow. rossieński, par. tauro-

gowska.
Kuamią, dawne nazwisko, dało początek nazwie:

Łanięta (potomkowie Łani).

Łania, wś i folw., pow. włocławski, gm.
Pyszkowo, par. Chodecz. Dobra Ł. mają 764
mr. obszaru. W skład ich wchodzą: Łanięta,
Ogorzelewo, Dębnia, W 1827 r. Ł. miała 16
dm., 111 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw.
Ł., od Kowala w. 10, rozległy mr. 508: grunta
orne i ogrody mr, 366, łąk mr. 78, pastwisk
mr. 85, wody mr. 7, bud. mur, 10, z drzewa
1, płodozmian 13-polowy. Wś £Ł. os, 18,
z gruntem mr. 13.

Łania, rz., ob. Zań.
Łania, ob. Zyna i Zańskie jez,
Łaniak, os. młyn., pow. jędrzejowski, gm,

i.par. Złotniki,
Łaniczyno, wś pryw., pow. dzisieński,

0835 w. od Dzisny, | okr, adm., 6 dm., 50
mk. (1866).

Łaniec, niem. Zamieżz, wś, pow. kozielski,
par. Grzędzin, o 19 kil. na płd. od Kożla; 28
bud., 40 dm., 230 mk., 41 osad, 589 mr, ziemi,
Por. Ciężkowice,
Łanieszczyzna, os., pow. włocławski, par.

Włocławek.
Łaniewicze, wś i folw., pow. suwalski, ob.

Łanowicze.
Łaniewo, zaśc., pow. święciański, 3 okr,

adm., o 40 w. od Swięcian, | dm., 8 mk. katol.
(1866).
Łaniewszczyzna, dwór, pow. wiłkomier-

ski, par. subocka, własność Broniewskiego.
Łanięcka Wólka, wś i folw. nad rz. Sonią,

pow. ciechanowski, gm. Bartołdy, par. Pałuki,
odl. 12 w. od Ciechanowa. Folw. ma 370 mr.
(310 ornej), 3 dm. i 16 mk.; wś włośc. ma 3
dm, 10 mr., 49 mk. i stanowi jednę całość
z przyległemi wsiami: Długołąka i Klonowo.
R. 1781 miała 45 mk.

Łanięta 1.) wś, folw. i os. fabr., pow. ku-
tnowski, gm. Mikstal, par, Łanięta, odl. 16 w.
od Kutna. Posiada kościół paraf. mur., szkołę
początkową |-kl. ogólną, cukrownię (Kornelin),
gorzelnię, browar i staranne gospodarstwo fol-
warczne. W 1827 r. było tu 28 dm., 243 mk.;
obecnie 63 dm. i do 800 mk. Ogólny obszar
1965 mr., w tem ziemi ornej 1185 mr., lasu
612 mr., łąk i pastwisk 110 mr., ziemi włośc.
58 mr. Budynki folwarczne murowane. Kosciół
tutejszy założony został w 1469 r. przez Miko-
łaja i Barbarę z Kutna. Szkoła początkowa
dzieli się na trzy oddziały. Cukrownia otwarta
„została w 1846 r., przerabia średnio do 50,000
korcy buraków; produkcya jej w 1880 r. mia-
ła 168,187 rs. wartości i zajmowała 307 robo-  
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tników, Właścicielem cukrowni jest Naftal
Mejzner, Na folwarku, własnością Rajmunda
Skarzyńskiego będącym, jest gorzelnia z pro-
dukcyą na 65,000 rs., browar z produkcyą ro-
czną na 1200 rs. i owczarnia licząca 4400 sztuk
owiec rasy negretti. Par. Ł. dek, kutnowski,
2165 dusz, Według Tow. Kred. Ziems. folw.
Ł. (z os. Rokita, wsiami: Ł., Juków, Suchodę-
bie, Stare budy, Pomarzany i Nowe budy),
rozległy mr. 2442: grunta orne i ogr. mr. 1626,
łąk mr. 117, lasu mr. 602, nieuż. i place mr.
97, bud. mur. 17, z drzewa 34, gorzelnia, bro-
war, dwa wiatraki, cegielnia; fabryka cukru
rozległości mr. 30, stanowi oddzielną hypote-
kę). WŚ Z. os. 44, z grun. mr. 48; wś Juków
os. 16, z grun. mr. 105; wś Suchodębie os. 50,
z grun. mr. 50; wś Stare budy os. 28, z grun.
mr. 248; wś Pomarzany os, 15, z grun. mr. 25:
wś Nowe budy os. 18, z grun. mr. 227. 2.) Ł.
kol. (holendry), pow. włocławski, gm. Pyszko-
wo, par. Chodecz, Posiada szkołę początkową
1-klas. ogólną. W 1827 r. było tu 42 dm., 247
mk. Por. Łania. 3.) Ł., wś nad rz. Murawką,
pow. przasnyski, gm. Uhojnowo, par. Krzyno-
włoga-Mała, odl. o 9 w. od Przasnysza, ma 27
dm., 207 mk., 1062 mr. gruntu, 10 mr. nieuż.
W 1827 r. 11 dm., 57 mk. Według Tow. Kred.
Ziems. folw. £Ł. był r. 1866 rozległy mr. 526:
grunta orne i ogr. mr. 271, łąk mr. 56, lasu
mr. 186, zarośli mr. 31, nieuż. i place mr. 32.
WŚ Ł. os, 4, z grun. mr. 30. Br, Ch.
Łaninowszczyzna, wś mała w pow. miń-

skim, w gm. pierszajskiej, w okr. polie. rakow-
skim, o milę w stronie płn.-zach. od Pierszaj

| położona, ma os. 3; miejscowość wzgórkowata,
nie bezleśna. 4. Jelski.
Łaniwci (rus.), ob. Zanowce.
Łaniwka, część wsi Słoboda Cesarska, pow.

czerkaski.
Łaniżyce, ob. Czapiice.
Łank..., por. Zauk.,.
Łanki 1.) folw. koło Ułaszkowiec, w pow.

czortkowskim. 2.) £. Małe (al. Łąki), wś
w pow. bobreckim, tuż na wsch. od sądu po-
wiat. i urzędu poczt. w Bóbrce, Na płn. leżą
Strzałki, na wsch. Stoki, na płd. Sarniki, na
płd. zach. Łany. Wzdłuż granicy płn. płynie
pot. Biały (al. Biała, ob.) od płd. wsch, na płn.
zach. do Bóbrki, gdzie wpada do Boberki,
dopływu Dniestru. Na lew. brz. potoku leżą
zabudowania wiejskie (300 m.). Na granicy
Bóbrki wznosi się lesiste wzgórze Szeka do
809 m. (znak triangul.). W części płd., prze-
ważnie lesistej, czyni najwyższe wzniesienie
872 m. Własn. więk. (Obertyńskich) ma roli
ornej 231, łąk i ogr. 37, past. 12, lasu 491 mr.;
własn. mniej, roli or. 318, łąk i ogr. 78, paste
25, lasu 63 mr. W r. 1880 było 312 mk. w gm.,
75 na obszarze dwors. (połowa obrz. rz.-katol.
połowa gr.-katol.). Par. rzym.-katol. w Bóbr-



Łan

ce, gr.-katol. w Strzałkach, We wsi jest folw,,
gorzelnia, młyn i leśniczówka „„Zaścianka”. Za
czasów polskich należały Ł. do dóbr koron. a
mianowicie do wójtostwa bobreckiego w ziemi
lwowskiej. W chwili zaboru było to wójto-
stwo w posiadaniu Pawła Grodzickiego za
przyw. z r. 1765. W lustracyi z r. 1665 czy-
tamy (rkp. Ossol. 2834, str. 80): „Tu juxta
lustrationem anni 1616 było poddanych, co na
półdworzyszezach siedzieli, 11. Czynszu dawali
po gr. 8. Owsa po 3 półmiarki, kapłonów po
jednemu, kur po jednej z półdworzyszcza i ja-
Jec po 15. Teraz w tej wsi zagrodnik tylko
jeden, który lecie 2 dni od południa co tydzień,
a zimie dzień od południa robi”. Lu. Dz.

Łanki, ob. Zgki w W. Ks. Pozn.
Łankieliszki 1.) wś i folw., pow. wyłko-

wyski, gm. Olwita, par. Łankieliszki, odl. 10
w. od Wyłkowyszek. Posiadają kościół paraf.
mur., założony w 1608 r. przez Jana Scypiona
de ©ampo i Bartłomieja Berdowskiego; obecny
z 1818 r. Ł. w 1827 r. miały 20 dm., 238 mk.,
były wsią rząd.; obecnie mają 25 dm., 291 mk.
Par. Ł. dek. wyłkowyski: 3100 dusz. 2.) Ł.
al. Zaukieliszki, wś, pow. władysławowski, gm.
Błogosławieństwo, par. Giełgudyszki, odl. 37
w. od Władysławowa, ma 1 dm., 15 mk. Ob.
Giełgudyszki Górne, Br, Ch.
Łankieniki, wś rząd. nad rz, Mereczanką,

pow. trocki, 4 okr, adm., 78 w. od Trok, 3 dm.,
32 mk. katol. (1866).
Łankiessa ob. Zaukiesa.
Łankiniszki al. Zaukieniszki, wś, pow. wła-

dysławowski, gm. Tomaszbuda, par. Wysoka

Ruda, odl. Ż1 w. od Władysławowa, ma 13
dm., 88 mk.
Łankokiemie, wś, własność miasta Kowna,

Pow, trocki, 3 okr. adm., 58 w. od Trok, 9 dm.,
_ 68 mk, katol. (1866).

Łankowice, niem. Zankowitz 1.) wś, pow.
szubiński; 10 dm., 81 mk.; 12 ewang., 69 katol.;
29 analf. Poczta i tel. w Kcyni o 4 kil.; st. kol.
żel. Nakło o 18 kil. 2.) Ł., dom. tamże, 1830
ME, rozl.; 6 dm., 86 mk.; 25 ewang., 61 katol.;
54 analf. M. St.

_ Łańkowszczyzna, folw. w pow. borysow-
skim, pomiędzy Borysowem i Łosznicą, opodal

togi żel. brzesko-moskiewskiej, w okr. polic.
chołopienickim, w miejscowości lesistej; o trzy
mile z każdej strony ma stacye kolei żelaznej
orysów i Bojary. A. Jelski.

, Łankupa, wś, pow. wyłkowyski, gm. Wisz-
yniec, par. Grażyszki, odl. 28 w. od Wyłko-
Wyszek, ma 3 dm., 11 mk.

ankupa, Zaukupa, rzeczka w pow. wyłko-
Wyskim, początek pod Łankupianami, płynie
a płn. przez Kregzdy, Szyłosady i skręciw-
ZY ku wsch., wpada z lewego brzegu do Szyr-
wińty, Długa 5 wiorst. J. Bi,

ankupa, rz., dopływ Niemenka z prawej  
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strony, ma źródło niedaleko miasteczka Ra-
kiszki, uchodzi pod wsią Łankupiany. (?).

Łankupiany, wś i folw., pow. wyłkowyski,
gm. Wojtkobole, par. Grażyszki, odl. 25 w. od
Wyłkowyszek. W 1827 r. wś rząd., 27 dm,,
200 mk.; obecnie 36 dm., 331 mk. Jest to ma-
jorat generał-majora Adlerberga.
Łanów, ob. Zonów. :
Łanów, pot. górski, bierze początek w obrę-

bie gm. Kasinki, w pow. limanowskim, w płn.-
wsch. jej obszarze, niedaleko chat włościań-
skich, Brzanówką zwanych; płynie łączkami
na płd, zach., potem na płd. i uchodzi z praw.
brz. do Kasinki (ob.). Długość biegu 3 kil. Na
Kummersberga mapie Galicyi, sekcyi 16, po-
tok ten nosi nazwę „,Sachów*; jest to nazwa
przez mapistów przekręcona. Br. G.
Łanowce, mko, pow. krzemieniecki, u zbie-

gu rz. Żyrak z Horyniem (n. Buhłówką ?). R.
1870 miały 201 dm., 623 mk., w tem 46 proc,
izr., cerkiew, kościół, kaplicę, synagogę, młyn,
5 sklepów, 40 rzemieślników, 3 jarmarki. Ko-
ściół paraf. mur., przez dziedzica Jełowiekiego
1857 r. pod wez. Wniebowzięcia N. Maryi P.
wzniesiony a przez bisk. Borowskiego r. 1860
poświęcony. Par. rzym.-katol. kl. 5, dek, krze-
mienieckiego, 661 dusz liczy. Filia w Napa-
dówce. Kaplice w Domaniówce i Kerczanówce,
St. p. Krzemieniec, Własność oddawna Jeło-
wiekich. Żelazne źródła wody leczniczej.
Łanowce (po rusku Zaniwci), wś w pow.

borszczowskim, 6 kil. na płn. zach. od sądu
powiat, w Borszczowie, 5 kil. na płd, wsch. od
urzędu poczt. w Jezierzanach. Na płn. leżą
Kozaczyna i Qygany, na płd. wsch. Borszczów,
na płd. zach. i zach. Głęboczek, na płn. zach.
Jezierzany. Przez wś płynie pot. Niezława od
płn. z Kozaczyzny, na płd. do Wierzchniako-
wiec i tworzy w środku biegu stawek. W do-
linie potoku, przeważnie na lew. brz., leżą za-
budowania wiejskie. W zach. stronie obszaru
leży folw. Dobranówka. W stronie wsch. leżą
niwy: Monastór, Pod białym kamieniem, Kor-
panów sad, Futury. Wsch. róg zajmuje las
Tulin, a na płd. jego granicy dochodzi wzgó-
rze Grobelki do 306 m. wys. Własn, więk. ma
roli or. 986, łąk i ogr. 109, past. 225, lasu 694
mr.; własn. mniej. roli or. 2077, łąk i ogr. 141,
past. 184 mr. W r. 1880 było 1896 mk w gm.,
147 na obszarze dwor. (520 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr.-katol.), Par. rzym.-katol. w Bor-
szczowie, gr.-katol, w miejscu (dek. Skała, ar-
chidyec. LLiwów) i ma filią w Kozaczyźnie. We
wsi cerkiew pod wez. ś. Michała, szkoła etat.
1-klas., kasa pożycz. gm, z kapit. 60 zł. i go-
rzelnia. Był tu dawniej klasztor bazylianów,
zbudowany gdzieś we wsi na uboczu (zdaje się
tam, gdzie dziś leży niwa ,,Monastćr), a utrzy-
mywany staraniem bractwa cerkwi łanowiec-

kiej. Aż w r. 1730 otrzymał on potwierdzenie
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od wojewodziny i hetmanowej koronnej Lu-
dwiki Rzewuskiej. W rewizyi igumenów z r.
1724 czytamy: „Monastyr Łanowiecki bez ża-
dnego funduszu i erekcyi; do W. Oficyała Ka-
mienieckiego referuje się, Namiestnikiem tam
O. Kornyłyj jeden, do czasu, Monastór ist-
niał do r. 1788, w którym go „ad instanciam
Domini D. Rzewuski* zniesiono i do ułaszko-
wieckiego przyłączono. Za czasów polskich
należała wś do dóbr koronnych i tworzyła sta-
rostwo leżące w wojew. podolskiem. Do ststwa
należały: miasto Jezierzany i wsie: Łanowee,
Kozaczyzna, Zielińce i Cygany. Według wy-
kazu kwarty z r. 1770 wynosiła prow. z tego
ststwa 11609 złp. 18 gr., a kwarta 2902 złp.
l2gr. Za osóbnym przywilejem należały do
tego ststwa jeszcze wsie: Hłuboczek i Jezierza-
ny. Rząd austryacki zajął ststwo w r. 1779;
było ono wówczas w posiądaniu Seweryna hr.
Rzewuskiego, któremu też dobra sprzedano za.
cenę 122,000 złr. wedle kontraktu z r. 1780.
Prof. Tyniecki („Wycieczka na Podole', Kos-
mos, Lwów 1877, str. 9) wspomina, że w Ł.
odznaczają się łupki sylurskie wielkiem bo-

gactwem w skamieniałości (korale, entrochity,
muszle). Lu, Dz.
Łanowice (al. Zunowice, po rus. Zanowycai),

wś w pow. samborskim, 9 kil. na płn, płn. wsch.
od sądu powiat. i urzędu poczt. w Samborze.
Na płn. leżą Barańczyce i Mistkowice, na zach.
Pianowice z Tyrawą, na płd. wsch. Babina, na
wsch. Brzegi i Zarajsko. Chaty leżą w płn,
stronie obszaru na wzniesieniu (szczyt 315 m.)
objętem od płd. podmokłą doliną Strwiąża, a
od płn. również podmokłą doliną bezimiennego
potoku, płynącego wzdłuż granicy. Las zajmu-
je płn. zach. część obszaru. Własn. więk. ma

_ roli or. 418, łąk i ogr. 161, past. 59, lasu 214
mr.; własn. mniej. roli or. 687, łąk i ogr. 278,
past. 19, lasu 8 mr. W r, 1860 było 672 mk.
w gm., 40 na obsz. dwor. (200 obrz. gr,-katol.,
reszta rzym.-katol.). Par. gr.-katol. w Piano-
wicach; rzym,-katol. w miejscu, dek. sambor-
ski, dyec. przemyska, Parafią fundował Paweł
ze Sprowy Odrowąż w r. 1462. Kościół dziś
istniejący wystawiono w r. 1817. Do par. na-
leżą wsie: Kowenice, Maksymowice, Mistkowi-
ce, Piąnowice i Zarajsko, Lu. Dz.
Łanowicze 1.) wśi folw., pow suwalski,

gm. Czostków, par. Przerośl, odl. 18 w, od Su-
wałk, 9 dm,, 107 mk, Według Tow. Kred.
Ziems, folw. ma rozl. mr. 711: grunta or. i ogr.
mr. 226, łąk mr. 163, past. mr. 6, lasu mr. 299,
nieuż. i place mr. 17, bud. mur. 4, z drzewa
11, pokłady torfu, Wś Ł. os. 17, z grun. mr.
36. 2.) Ł., wś, pow. suwalski, gm. Pawłów-
ka, par. Przerośl, odl. 18w. od Suwałk, ma 18
dm. 178mk. W 1827 r. 15 dm., 101 mk.
Łanowicze (Zusienko), jez, w pow. suwal-

skim, o 4 w. na płn. od wsi i jez, Jemieliste;  
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brzegi od wsch. i płn. niskie i błotniste. Błota
te rozciągają się daleko na płn. aż pod Prze-
rośl. Por. Krzywulka.
Łanowizna, os., pow. suwalski, gm. Pa-

włówka, par. Wiżajny, odl, 21 w: od Suwałk;
2 dm., 16 mk.

Łanpieki, wś, w pow. rzeczyckim nad rzecz-
ką Dranówką, dopływem Nienaczy, tuż pod
miasteczkiem Domanowicze, przy gościńcu pocz-
towym wiodącym tędy z Bobrujska do Mozy-
rza, w gm. domanowiekiej, ma os. 24, miejsco-
wość poleska dogodna, grunta lekkie, łąk do-
statek, okr. polie. 3 kalinkowicki, A. Jelski,
Łańsk al. Rybaki, wś i wybudowanie, pow.

olsztyński na Warmii, niem, Zansk; st. p. Ol-
sztynek (Hohenstein), par. ewan. Olsztyn, par.
katol, Wutryny. R. 1857 było w tej wsi 104
mk,, ma obszaru 671.70 mr. R. 1864 dm. mie-
szkalnych 10, mk, 107, sami katol.; 104 Pola-
ków, 3 Niemeów. Kś. Fr.
Łańskie jezioro w pow. wiłkomierskim,

ob. Zany.
Łańskie jezioro, Zania, niem. Zansker-See,

w pow. olsztyńskim, pod Wutrynami; jest do-
syć znaczne i ciągnie się od płn. na płd., jak
w ogóle większa część jeziór pruskich. Przez
Łańskie jez. płynie rz. Łyna. Na jez. Ł. są
wyspy: Stodółka, Pawłosiew, Ostrów, Pryki,
Grzyb.
Łantowe, ob. Zętowo.
Łanuch, ob. Pałowice.

, Łany 1.) Wielkie, wś, pow. olkuski, gm.
Żarnowiec, par. Łany Wielkie. Posiada kościół
paraf. mur., szkołę począt. 1-kl. ogólną, młyn
wodny na wielką skalę urządzony. W 1827
r. wś rząd. 104 dm., 628 mk. Par. Ł, Wielkie,
dek. olkuski: 2242 dusz. 2.) Ł. Małe, wś,
pow. olkuski, gm. Zarnowiec, parafia Kidów.
8.) Ł., folw., pow. konstąantynowski, gm. Bo-
hukały, paraf. r. l. Pratulin, r. gr. Krzyczew,
poczta Terespol, okr. sądowy Janów, rozległy
mr, 145. Por. Krzyczew. 4.) £., wś, pow. no-
woaleksandryjski, gm. i parafia Markuszów.
W 1827 r. 12 dm., 63mk. 5.) £., folw., pow.
janowski, gm. Kosin, par, Borów; folw. należał
niegdyś do dóbr Borów, franciszkanek kra-
kowskich.
Łany 1.) wś w pow. bobreckim, 4 kil, na

płd, od sądu powiat. i urzędu poczt. w Bóbrce.
Na płn. leżą Bóbrka i Łanki Małe, na wschód
Sarniki, na płd. Pietniczany i Sokołówka, na
zach, Chodorkowce i kolonia niem. Ernsdorf.
Wzdłuż granicy zach, płynie Boberka, dopływ
Dniestru, od płn. na płd, i przyjmuje w obrę-
bie wsi z lew. brz. kilka strug małych, płyną”
cych od wsch. na zach. Na lew. brz. Boberki,
w nieznacznem od niej oddaleniu, leżą ząbudo-
wania wiejskie; w płn. stronie obszaru, w do-
linie jednego ze znaczniejszych dopływów, roz"
rzucone domy objęte nazwą Hanczarów (/an-
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czariw), a w stronie płd., w dolinie drugiego ze
znaczniejszych dopływów, grupa domów i młyn
„Złóbć al. „W żłobie.* Lasy zajmują prze-
ważną część wsch. obszaru, wznoszącą się*360
do 390 m. i przytykają aż do granicy wsi.
Włas. więk. tu i w Ernsdorfie ma roli ornej
272, łąk i ogr. 68, pastw. 20, lasu 970 mr.;
własn. mniej. roli ornej 946, łąk i ogr. 185,
pastw. 67, lasu 25 mr. W r. 1880 było 765
mk. w gminie, 22 na obsz. dwors. (około 160
obrz. rzym.-katol., reszta gr.-katol.), Par.
rzym.-katol. w Bóbrce; gr.-katol. w miejscu
(dek. Bóbrka, archidyec. Lwów), ma filie
w Barnikach i Rehfeldzie. We wsi cerkiew.
Za czasów polskich należała wieś do dóbr ko-
ronnych, do sstwa bobreckiego, ziemi lwow.
a wojew. ruskiego, W lustracyi województwa
z r. 1665 (Rkp. Ossol. N 2834, str. 79 180)
czytamy: „,Wieś ta z dawna na łanach 10 za-
siądła. Poddanych było w niej przed wojną
80. Teraz te łany lasem pozarastały, a pod-
danych, którzy na półdworzyszczach siedzą,
Jest 4; uczyni tedy dworzysk osiadłych 2.
Czynszu z dworzyszczapłacą po gr. 18. Owsa,
z dworzyszcza po 6 półmiarków, przychodzi
półmiarków 12 po gr. 15. Kapłonów po 2
z dworzyszcza po gr. 3. Jaj, z dworzyszcza
15, przychodzi kóp 30 po gr. 10. Robić po-
winni poddani osiadli z półdworzyszeza od po-
łudnia 3 dni w tydzień, a z całego dworzysz-
czą 6 dni od południa w tydzień. Tłok ża-
dnych we żniwa nie odprawują, powóz do
Lwowa najdalej i to za dzień jak wiele dni
wdrodze strawią, tak wiele im wytrącić po-
winno. Prząść z dworskiego przędziwa po-
Winni i to za dzień. Zagrodnikóww tej wsi 4.
Uzynszu nie dają, tylko robią dwa dni w lecie
0d południa, a dzień od południa w zimie co
tydzień, Komorników 3; ci dzień tylko w ty-
dzień robią o dworskiej strawie. Dziesięciny
pszczelnej 10-ty pień dawać winni, która się
senerałem położy zł. 10. Karezma do arendy
generalnej należy. Wybraństwo jest w tej
WSl; [wan z Polaney siedzi na tym wybranie-
ckim łanie, służbę wojenną odprawować powi-
nien, Granice ta wieś ma z mczkiem Sokołów-
4 pana Madalińskiego, ssty przemyskiego,

z jednej, z Sarnkami z drugiej, zmiastem Bóbr-
ką z3i4-tej strony. Młyn jest o jednym
amieniu; ten do arendy generalnej, Suma

Prowentu 18 zł. 18 gr.'. Według lustr. zr.
L(05 było prow. 3058 złp. 2.) Ł., gajówka
i młyn koło Bohorodczan Starych w pow. bo-
orodczańskim. 3.) £., przysiołek Narajowa
W pow. brzeżańskim. Pod względem geolo-
$icznym badał tę miejscowość prof. Łomnicki.
a lewem zboczu doliny Narajówki dołuje tu-

A] kredą senońska, a nad nią wyraźniej roz-
winęły się warstwy trzeciorzędne. Naprzeciw
Woru odsłonięto celem wydobywania kamie- 
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nia materyałowego kilkosążniową ściankę gru-
bozidrnistego piaskowca, pod którym leży wa-
pień piaskowaty, popielatawo-szary, zielonko-
wato-wietrzejący. Zawiera on białoskorupowe
ośrodki (ob. Kosmos, V, 131). 4.) B., tak zo-
wią niekiedy, chociaż niewłaściwie, wś Adamy
w pow. kamioneckim. 5.) £., wś w pow. lwow-
skim, 30 kil. na płd. zach. ode Lwowa, tuż na
płd. od sądu powiat., urzędu poczt, stacyi ko-
lej. i telegr. w Szczórcu, Na płn. leżą Rosen-
berg i Szezórzec, na wsch. Piaski i Popielany,
na płd. Dmytrze, na zach. Humieniec i Nikon-
kowice, Zach, część obszaru przepływa od
płn. na płd, pot. Szczćrek. Na praw. jego brz.
leżą zabudowania wiejskie, W płd. części ob-
szaru grupa domów Mielniki (Mełnyki). W płd.
części obszaru dochodzi wzgórze Głębokie 301
m. wys. Własn. więk. ma roli ornej 5, łąk
i ogr. 77, pastw. 3, lasu 55 mr.; własn. mniej.
roli ornej 1512, łąk i ogr. 218, pastw. 163 mr.
W r. 1880 było 1489 mk. w gminie. Parafia
rzym.-katol. w Szezórcu. We wsi szk. etat.
jednokl. Za ezasów polskich należały Ł. do
dóbr koronnych, jako przedmieście m, Szczćrca
do sstwa szezórzeckiego w ziemi lwowskiej.
W  lustracyi sstwa zr. 1571 (kRkp. Ossol.
N 2248, str. 44) czytamy: „,Incolae eorundem
suburbiorum (sc, Piaski i Łany) in sexaginta
uno laneo residentes, z którymi takeśmy po-
stanowili, quod singuli ea laneis unum die heb-
domatim bydłem, końmi i wozem laborabunt.
A lecie każdy z chleba albo z dymu do obeścia
robót polnych pieszo dzień w tydzień.* 6.) Ł.,
część Zamarstynowa w pow. lwowskim. 7.)
Ł.,wś$ w pow. stanisławowskim, 24 kil. na
płn. wsch. od Stanisławowa, 12 kil. na płd.
wsch. od sądu powiat. w Haliczu, 7 kil. na
płn. od urzędu poczt. w Maryampolu. Na płn.
leży Delejów, na wsch. '[umierz, na płd.
Wołezków, na zach. Wodnikii Dubowce. Przez
wieś płynie od płn. na płd. pot, Zabłocie, zwa-
ny w dalszym biegu Zgniłym potokiem, do-
pływ Dniestru, i zabiera we wsi kilka strug
małych, W dolinie potoku leżą zabudowania
wiejskie (cerkiew 266 m.). Płnc. część wsi
zwie się Plebanią. Najwyższe we wsi wznie-
sienie „Łany Muysa* czyni 856 m. Na płd.
zach. leży mały las obok folwarku. Własn.
więk. ma roli ornej 121, łąk i ogr. 3, pastw.
14, lasu 61 mr.; własn. mniej. roli ornej 960,
łąk i ogr. 77, pastw. 2238 mr. W r. 1880 by-
ło 717 mk. w gminie, 26 na obsz. dwors. (oko-
ło 150 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-katol.).
Par. rzym.-katol. w Maryampolu, gr.-katol.
w Delejowie. We wsi kasa pożyczk. gminna
z kapit. 758 zł. O tutejszych stosunkach geo-
logicznych, ob. Kosmos, VI, 185. 8.) Ł., po-
szczególne domy w Mszańcu w pów. staro-

miejskim. 9.) £Ł., część Jabłonowa w pow.
turczańskim. 10.) Ł. Dolnei Górne, przedmie-



588 Łan

ścia miasta powiat. Stryja. 11.) £.-Niemieckie,
wś w pow. kamioneckim, tuż na płn. wsch, od
sądu powiat. i urzędu poczt. w Kamionce Stru-
miłowej, sąsiadują na wsch. z Jasienicą polską
e na płn. zach. z Łanami Polskimi, Najwyższe
wzniesienie wynosi 218 m. W r. 1880 było
109 mk. w gminie (obrz. rzym.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Kamionce. We wsi jest kapli-
ea drewniana i szk. fŚlialna. 12.) Ł.-Polskie,
wś w pow. kamioneckim, 3 kil. na płn. wsch.
od sądu powiat. i urzędu poczt. w Kamionce,

sąsiadują na zach. z Łapajówką, na płd. z Ł.-
Niemieckiemi, na wsch. z Jasienicą Polską i
Rudą Sielecką, na płn. z Rudą Sielecką. Płd.
część obszaru przepływa Bug od płd. zach. na
pln.-wsch., poczem skręca na płn. i tworzy
granicę wsch. Nad nim leżą zabudowania wiej-
skie. (Grupa domów w stronie płn. wsch. zwie
się „Graikiem* (al. Gajek). W r. 1880 było
578 mk. w gminie (około 150 obrz. rzym,-ka-
tol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-kat. w Ka-
mionce, gr.-katol. w miejscu (dek. Busk, archi-
dyec. Lwów) ma filią w Łapajówce. We wsi
jest cerkiew, szk. etat. jednokl. i kasa pożyczk.
gminna z kapit. 245 zł. O gruntach, łąkach,
lasach i t. p. ob. Obydów, Za czasów polskich
należały Ł. do dóbr koronnych w sstwie ka-
mioneckim a ziemi lwowskiej. W lustracyi
z r. 1665 (Rkp. Ossol. M 2834, str. 212) czy-

„tamy: „,W tej wsi, albo raczej na przedmieściu
Kamioneckiem, jest poddanych na zagrodach 7.
Czynszu płacą po gr. 6. Robią z zagrody w ty-
dzień po 2 dni. Pod panem Luboradzkim pod-
danych w tej wsi 4, którzy także na zagro-
dach siedzą i osobno są lustrowani, czynszu
dają po gr. 6. Młyn ŻŁanowski nazwany,
z stawem na Bugu, z tego trzecia miara panu
Luboradzkiemu a 2 panu staroście idzie; ten
do arendy generalnej należy. Z osobna pod
księdzem 2 poddani na Łanach, wolni od po-
datków. Z pustych ról dostało się zł, 4, Su-
ma prowentu zł. 5 gr. 12.* W lustracyi zaś
z r. 1765 ezytamy (Dod, do Graz. lwow. 1869,
str. 20, 81): „Wieś podług dawnych lustracyj
zasiądła na łanach 1'/,; oprócz tego mielnicy
mają łan jeden. (Cerkiew pod tyt. Protekcyi
Najśw. M. P., do której należy gruntu pół
ćwierci, czyli półdworzyszcze całe. Podda-
nych na półdworzyszczach, czyli półówierciach,
9; na czetwertynych 3; mielników ha łanie 4.
Prowent roczny 667 zł. 11 gr. (wymieniono
szczegółowo wszystkie dochody), kwarta 166
zł. 25 gr.* 18.) Ł.-Sokołowskie, wieś, pow.
stryjski, 18 kil. na południe-wschód od
Stryja, tuż na północ od urzędu pocztowego
w „Sokołewie koło Stryja.* Na płn. leży
Siechów, na zach, Uhelna, na płd. Sokołów, na
wsch. Balicze podróżne (w pow. żydaczowskim),
Wzdłuż granicy płd. płynie Sukiel, dopływ
Świcy, od zach. na wsch, i wysyła jedno ramię  

| Łap

na płn., które po krótkim biegu łączy się na-
powrót z głównem ramieniem, Na wyspie
w ten sposób utworzonej leży pewna część za-
budowań wiejskich, reszta na lew. brz. Sukie-
la. Najwyższe wzniesienie w stronie płn.
czyni 301 m. Napłn. zach. leży las Zapust.
W r. 1880 było 312 mk. w gminie, 4 na obsz.
dwor. (kilkudziesięciu obrz, rzym.-katol.). Par.
rzym.-katol. w Sokołowie, gr.-katol. w Bali-
czach podróżnych, O gruntach, łąkach, lasach
it. p. ob. Sokołów. Lu. Dz.
Łany, ob. Zonai Łony.
Łany, jez, w pow. wiłkomirskim, w lasach

parafii rogowskiej, około 3'/, w. dł. a "4 w.
szer.
Łany, potok łączny, wypływa w obr. gm.

Cisowa, w pow. dolińskim; płynie na północny
wschód i uchodzi do Barytowa (ob.) z łew. brz.
po 2 kil. biegu. Br. G.
Łapa, rz., por. Zopienica,
Łapa, ob. Zuzampol.
Łapacz, niem. Lapaisch, część Krzyżanowice,

pow. raciborski.
Łapaj, pow. wągrowiecki, należy do dom.

i gm. Brudzyn, I dm., 15 mk,
Łapajówka 1.) wś w pow. jarosławskim,

należy do par. rzym.-katol. w Zarzeczu, gr.-
katol. w Pełniatyczach a urzędu poczt. i sądu
pow. w odległym o 14.2 kil. Jarosławiu. Wś
leży w równinach, 247 m. npm,, jprzy drodze
z Jarosławia do Kańczugi. Położenie ma pod-
mokłe, obfitujące w bujne łąki nad Mleczką i
jej dopływem Zarzeckim potokiem, nad któ-
rym w południowej stronie od wsi znajdują się
stare okopy tatarskie. Mieszkańców jest 284;
z tych podług szematyzmów duchownych 269
rzym.-katol., 1 gr. katol, a 15 izrael. Kasa
pożyczk. gminna ma 294 zł. w. a. Obszar
więk. pos. Włodz. hr. Dzieduszyckiego ma 90
mr. łąk i pastw. i 83 mr. lasu; pos. mniej. 179
mr. roli, 20 mr, łąk i ogr. i 39 mr. pastw. Ł.
graniczy na północ z Zurowiczkami długiemi,
na wschód z Cieszacinem Małym, na południe
z Rożniatowem, a na wschód z Urzejowicami.
2.) Ł., karczma przy gośc. z Przemyśla do Ol-
szan, 539 m. npm., wmiejscu, gdzie się oddzie-
la od gościńca droga z Kruhela Wielkiego do
Krasiczyna. Mac.

Łapajówka (po rusku Zapaźwka) 1.) grupa
domów i folw. koło Lipska, 2.) KŁ., karczma,
koło Opaki na obsz. dwors, Lubaczów i 3.) £.,
kar. koło Opaki na obsz. dwors, Borchów
w pow. cieszanowskim. 4.) Ł. (al. Spokojówka),
grupa domów w Chotyńcu i 5.) Ł. (al. Za
browarkiem), karczma na obszarze dwors.
Sarny, w pow. jaworowskim. 6.) Ł., wieś
w pow. kamioneckim, tuż na płn, od sądu po-
wiat. i urzędu poczt, w Kamionce Strumiłowej.
Na wsch, leżą Łany Polskie, na płn. Ruda Sie-
lecka (część wsi Iwanki), na zach. Jagonia Ł
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Zbrońce (część Obydowa). Przez wieś płynie
Bug od płd. na płn. i przyjmuje pot. Batiacz-
kę (ob.), płynący od płn. zach. na płd. wsch.,
a zasilony w obrębie wsi od praw. brz, poto-
kiem Jagonią. W r. 1880 było 323 mk. w gm.,
4 na obsz. dwor. (przeszło 800 obrz. rzym.-ka-
tol., reszta gr.-kat.). Par. rzym.-katol. w Ka-
mionce, gr.-katol. w Łanach. We wsi kasa
pożyczk, gm. z kapit. 266 zł. O gruntach ob.
Obydów. 7.) Ł., grupa domów w Zimnowódce
w pow. lwowskim. 8.) Ł., część Zarwanicy
w pow. podhajeckim. 9.) K., karczma na obsz.
dwor. Hurkoi 10.) Ł., karcz, na obsz. dwor.
Nliwnica, obie w pow. przemyskim. 11.) Ł,,
koło Machnowa, karczma na obsz. dwor. Mach-
nów w pow. rawskim. 12.) Ł., karcz, na obsz.
dwor. Góra; 13.) Ł., karcz. na obsz. dwor.
Ostrów; 14.) Ł., karcz. na obsz. dwor. Żużel;
15.) Ł., karcz. na obsz. dwor. Łubów; 16.)
Ł., karcz. na obsz. dwor. Poturzyca i 17.) Ł.,
karcz, w Sokalu, wszystkie w pow. sokalskim.
18.) Ł., grupa domów w Pomorzanach, w pow.
złoczowskim. Lu: BE"

Łapalice, ob. Zapalicei Garcze.
Łapalska, góra, ob. Kamienica,

III, 746.
Łapanka (?), ob. Giźe.

, Łapanów, wś, pow. bocheński, przy go-
selńcu z Gdowa do Lipnicy murowanej, w oko-
licy pagórkowatej i lesistej, 228 m.npm. Przez
Wieś przepływa Stradomka, Z 495 mieszk.
tzym.-katol. przebywa 26 stale na obszarze
Więk, pos, ś. p. WŁ. Giebułtowskiego, mającej
obszaru 253 mr. roli, 24 mr. łąk i ogr., 36 mr.
Pastw. i 46 mr. lasu; pos. mniej. ma 148 mr.
Toli, 11] mr. łąk i ogr., 17 mr. pastw. i 11 mr.
asu. W tej wsi znajduje się starożytna pa-
rafią rzym.-katol., kaplica murowana na cmen-
tarzu zr. 1821, urząd pocztowy i szkoła lu-
owa dwuklasowa. Za czasów Długosza (L.

B. I, 125, II, 131) była ta wieś własnością
pytka Wieruskiego, herbu Drużyna, i miała

Cztery łany kmiece. Kościół parafialny dre-
Wniany zbudował znacznie przed r. 1529 Mar-
©M z Lutosławia Lutosławski, sędzia grodzki
Rowosądecki, dziedzic Łapanowa, Kobyla i Su-
im. W 1614 r. powiększono kościół i w tym
Czasie poświęcił go Waleryan Lubieniecki bi-
skup bahowiecki (na Wołoszczyźnie). Parafia
należy do dyec. tarn. dek, dobczyckiego, ma
włączone wsie: Kempanów, Kobylec z Jani-
1 "KA, Brzezową, Boczów, Wieruszyce, Wo-
'cę, Wolę wieruszycką, Ubrzeż, Grabie z Wo-
+1 Lubomierz. Cała ludność parafii wynosi
Ę 5 mk. rzym.-katol, i 230 ir. Ł. graniczy
3ż zachód z Zagórzanami, na wschód z Wieru-
ż Ycami, na północ z Kobylem a na południe
* Wolicą, Mac,
Łapanówka, karczma, pow. płoskirowski,

Par, Skazińce, leży przy trakcie między Jarmo-

rz, tom

ctwa tynieckiego.
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lińcami a Frampolem, o pół wiorsty od Skazi-
niec, do których należy. X. M.O.
Łapay, ob. Brudzyń i Zapaj.
Łapcianka, ob. Zapciewicze.
Łapciewicze albo Zapcewicze, wś w pow.

mińskim, nad rzeczką Łapcianką, dopływem
lewym Usy, w okr. polie, 3 kojdanowskim;
tędy drogi z Zylewszczyzny i Dobryniewa do

Łukaszów; miejscowość falista, bezleśna, grun-
ta dobre. Al. Jelski,

Łapciki, zaśc. szlach, nad jez. Narocz, pow.
święciański, 3 okr. adm., o 52 w. od Swięcian,
2 dm., 29 mk. prawosł. (1866).

Łapcino, wś pryw., pow. dziśnieński, o 75

w. od m. Dzisny, 1 okr. adm., przy byłej dro-

dze pocztowej z m. Wilejki do Dzisny; 10 dm.,
69 mk. (1866).
Łapciowa, wś w gub. witebskiej, u źródeł

rz, Issy (dopływu rz. Obol).
Łapczaki, część wsi Okopy, pow. Rawa

Ruska.
Łapczyce, wś, pow. bocheński, przy gościń-

cu rządowym z Bochni do Myślenie, 3.7 kil.

na zachód do Bochni. Okolica falista, należy do

urodzajnego porzecza Raby i jest 296 m. npm,
wzniesiona. Od południa zasłania tę starą i

| ludną osadę las kameralny jodłowy, należący

do obszaru wsi Kolanowa. 71412 mieszk,

przebywa 9 stale na obszarze więk. pos., a prócz

40 izr, są wszyscy wyznania rzym.-katol. Ko-

ściół parafialny wymurował Kazimierz Spra-

wiedliwy w r. 1178 (Długosz, L. B. I, 2261

II, 125), który wyznaczył dziesięciny na
utrzymanie proboszcza. Później były Łapczy-

ce własnością hr. wiśnickich, a w końcu opa-

Za Długosza miały sześć

łanów kmiecych. Opodal od kościoła parafial-

nego, zbudowanego przy samym gościńcu, stoi

na górze po drugiej stronie gościńca gotycki

kościół, zbudowany z bardzo wielkich płyt cio-

sowych przez Kazimierza W. w r. 1340. Ten

dom Boży odznacza się zadziwiająco cienkiemi

ścianami, jest teraz zaniedbany i ubogi, a na-

wet północna ściana mocno się wygięła i mu-

siała być z zewnątrz podpartą. Oprócz tych
dwóch kościołów jest jeszcze kaplica wzniesio-

na w r. 1850. Starożytna parafia została w r.
1539 zamieniona na filią Starego Wiśnicza ze
stałym wikaryuszem, a po zajęciu Galicyi
1772przezrząd austryacki znowu na parafią.

Obecnie należy parafia łapczycka do dyec. tar-

nowskiej dek, bocheńskiego; ma przyłączone
wsie: Cikowicę z kaplicą mszalną, Damienice
i Stanisławice, także z kaplicą mszalną, Lu-
dność całej parafii liczy 2605 rzym.-katol. i 48
izrael. Teraz posiadłość większa jest własno-

ścią funduszu religijnego i wynosi 78 mr. roli,

12 mr. łąk i ogr., 13 mr. pastw. i 425 mr. la-
su; pos. mniej, 1076 mr. roli, 117 mr. łąk i ogr.,

126 mr. pastw, i 77 mr. lasu. Ł. graniczą na
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zachód z Gierczycami, na wschód z Kolano-
wem, na południe z Dąbrowicą a na płn. z Ci-
kowicami. Mac.

Łapczyn, ob. Holeszów i Zapszyn.
Łapczyna, os. leśna w Sukowicach, pow.

kozielski,
Łapczyna-Wola, wś i folw., pow. konecki,

gm. Dobromierz, par. Stanowiska; odl. 49 w.
od Końskich, ma 1800 mr. ziemi dwors., 260
mr. włośc., 35 osad włośc., 45 dm., 250 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra Łapczyna-
Wola składają się z folwarków: Łapezyna-
Wola, Lubicz, osady młynarskiej Piaski i wsi:
Łapczyna-Wela,

Łapczyniki, wieś, powiat rossieński, par.
Kielmy.

Łapejki, folw. szlach., pow. wileński, 1 okr.
adm., o 52 w. od Wilna, I dm., 7 mk, katol,
(1866).

Łapice, mały folw., pow. miński, od r. 1863
własność Czaplińskich. Al, Jel.
„Łapice, ob. Kaszczor,
Łapicze, małe mezko i dobra w pow. ihu-

meńskim, w okr. polic. puchowickim, przy go-
ścińcu wiodącym z Puchowicz do Chołuja i
Swisłoczy, nad rzeką Świsłoczą z lewej stro-
ny, w miejscowości całkiem poleskiej, obfitu-
jącej w lipy i dęby, w łąki i zwierzynę; mko
ma osad do 60, cerkiew. Do r. 1831 własność
możnej rodziny Niezabitowskich; odtąd prze-
szła do rządu. Są tu największe lasy leśni-

ctwa ihumeńskiego, obejmujące około 2000 wł.
W r. 1869 folwark Łapicze, zredukowany do
20 przeszło włók, oddano tytułem nagrody
urzędnikowi Łomaczewskiemu (znanemu w li-

teraturze rossyjskiej z ciekawej książki, wy-
szłej w 1880 r. p.t. „Iz Wospominanji Żan-
darma,** w której znajdują się szczegóły pro-
cesu Konarskiego, bytu włościan za poddań-
stwa w mińszczyźnie i do wypadków 1863 r.
Porów. „Gołos* za 1880 r. M 306). Folwark
bardzo dogodny. Lud okoliczny oprócz rolni-
ctwa trudni się wydzieraniem łyka lipowego,
wyrobem „rohoży* czyli tkaniny z włókna
lipowego, używanej do obwijania towarów
w handlu, gięciem płozów do sań i duh do za-
przęgów. Por, Cel. Al. Jel.

Łapie, folw., pow, telszewski, 3 okr, polic,,
563 dzies, rozl., własność Malowanowa,

Łapiejki, hutor szlach., pow. oszmiański, 1
okr. adm., o 15 w. od Oszmiany, 1 dm,, 5 mk.
katol. (1866).

Łapieńce, wś nad rz. Bereżną, pow. 0sz-
miański, 2 okr. adm., 66 w. od Oszmiany, 20
dm., 166 mk., z tego 120 prawosł., 46 katol.
(1866).
Łapigrosz 1.) kol. i karcz., pow. sieradzki,

gm, Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Siera-
dza w. 23; kol, dm, 8, karez, dm, 1; ob. Wrzą-  
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ca. 2.) £., pow. kielecki, gm. Cisów, par.
Ociesęki.

Łapigrosz, zaśc., pow. dzisieński, gm. i par.
|miorska, oddalony od st. kolej. Balbinowo
(dyn.-wit.) o w. 30, dm. 2, mk. 16, ziemi na-
leży do zaśc. 47 mr. M. D.

Łapigrosz, leśnictwo, pow. szubiński, nale-
ży do dom. Szubina, 1 dm., 16 mk.
Łapiguz 1.) dawniej Zapigury, folw., pow..

zamojski, gm. Wysokie, par. Sitaniec, odl. od
Zamościa na północ w. 4, od Krasnegostawu
w. 32'/, , Hrubieszowa w. 461/,, od Tomaszo-
wa w. 35 i od gm, w. 5; leży nad rz. Łabuńką
l wraz z folw. Borowina, Białobrzegi, Wolica-
Sitaniecka, Wysokie, Wólka-Złojecka, Zaru-
dzie, Złojec, Siedliskai Sitaniec, stanowi do-
bra Ordynacyi Zamoyskich Bortatycze, liczące
81 dm. i 4253 mr. rozl., czyli ziemi ornej 2477
mr., łąk 733 mr. i lasu 10438 mr. Gleba ziemi
urodzajna, lasy mięszane dobre. 2.) Ł., miej-
scowość tej nazwy podana w spisie z 1827 r.
w pow. łukowskim, par. Łuków; 2 dm., 15
mieszk.

Łapikalnis, zaśc. rząd., pow. święciański, 2
okr. adm., o 28 w. od Święcian, 2 dm., 10 mk.
katol. (1866).

Łapin, ob. Zapino.
Łapińcee 1.) zaśc. pryw., pow. wilejski, o 58

w. od m. Wilejki, 1 okr. adm., przy byłej dro-
dze pocztowej z Mołodeczna do gran. pow. miń-
skiego; 4 dm., 30 mk. 2.) K., wś włośc., pow.
święciański, 3 okr. adm., o 41 w. od Święcian,
8 dm., 40 mk. katol. 3.) Ł., folw. szlach.,
pow. święciański, 3 okr. adm., o 41 w.od
Swięcian, 1 dm., 15 mk, katol. (1866).
Łapino al. Zapin, niem. Lappin, rycer. do-

bra, pow. kartuski, nad jeziorem łapińskiem i
małą strugą do Raduni uchodzącą, która tu pe”
dzi papiernię i fabrykę papy, opodal granie
pow. gdańskiego. Obejmuje wybud. Busch-
krug, Fischerkathe, Louisenhof, Mąkocin i Pa-
piernię (fabrykę w Ł.); obszaru mr. 2609 (je=
ziora 178), katol. 97, ew. 200, dm. 26. Par.
Pręgowo, szkoła Kolbudy, poczta Lublewo.
Odległość od Kartuz 21/, mili. Fabrykę tutej-
szą pędzi struga siłą około 120 koni; wyrabia
ona papier, papę i papę na dachy; właściciel
Wilh, Schottler, Rycer, dobra z przynależnym
folw. Mąkocin obejmują roli ornej hekt. 426,
łąk 29, pastw. 50, lasu 86, nieuż. 10, wody
45, ogółem obszaru hekt. 645.39; posiadacz
Herm. Grerschow. Przy wsi znajdują się gro-
by skrzynkowe, z których kilka urn twarzo-
wych wydobyto, mieszczące w sobie między
imnemi zausznice z drutu bronzowego z pacior-
kami i t. p. przedmioty. R. 1389 Mikołaj Ha-
se, który wziął wdowę po Alexym, zapisuje
połowę dóbr swoich żonie, drugą połowę spad-
kobiercom, Ob. Odpisy Dregera w Peplinie,
str. 5l. Jak donoszą inne źródła (Stat. des
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Reg.-Bez, Danzig), tegoż r. 1389 dobra szlach.
Ł. przywilejem komtura gdańskiego Wolfa von
Zołlenhart zapisane zostały na własność szpita-
lowi ś. Elżbiety w Gdańsku. Jak pogodzić
z sobą obadwa powyższe doniesienia, trudno
orzec. Przy szpitalu zachowała się ta wieś aż
do pruskich rządów; r. 1816 wydana na wła-
sność rodzinie Windisch. Kś. F.
Łapinóż, nad rz. Rypiemcą, przy ujściu do

Drwęcy, wś włośc. i folw., pow. rypiński, gm.
Osiek, par. Osiek i Michałki; leży przy samej

mk. (198 męż., 200 kob.), 31 os. włośc., 26

mr. gruntu orn. Dobra prywatne Ł. skłądają
się z folw.: Łapinóż i Fejzowizna-pachtarnia,
zajmują powierzchni 1175 mr., w tem 512 mr.
gruntu ern., mają 9 dm., 12 mk. Do dóbr na-
leży cegielnia, karczma i kuźnia; folw. Fejzo-
wizna leży przy granicy Prus nad rz. Drwęcą.
Ł£. dawniej stanowił część dóbr Osiek. We-
dług Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają się
z folwarków i wsi Ł. i Fejzowizna, rozległość
wynosi mr. 1687: folw. Ł. grunta ornei ogr.
mr, 358, łąk mr. 46, past. mr. 99, lasu mr, 664,
wody mr. |, nieuż. i place mr. 23, razem mr.
1186, bud. mur. 8, z drzewa 6, płodozmian 9-
połowy; folw. Fejzowizna grunta or. i ogr. mr.
297, łąk mr. 57, pastw. mr, 81, wody mr. 6,
nieuż. i płace mr, 10, razem mr. 451, bud,
z drzewa 5. Pokłady torfu i kamienia wapien-
nego, piee wapienny i cegielnia, WŚ Ł. os. 31,
z grun. mr. 461; wś Fejzowizna os. 12, z grun-
tem mr, 26. Br. Ch.

Łapinóż, niem. Zapienus, dok. Lapinusch, wś,
Pow. niborski, w tak zw. starych po większej
części polskich luterskich Prusach, przez pol-
skieh osadników założona i trzymana. R. 1513
Albrecht, mistrz w. krzyżacki, nadaje majątek
Ł. 010 włókach na prawie magdeb. Majce
Mayko), komornikowi ziemskiemu. Ob. Kętrz.,
Ludność polska w Prusiech, str. 349. Por.
Grudziąż, t. II, 867.
Łapinóżek, wś i folw., pow. rypiński, gm. i

Par. Osiek, odl. o 14 w. od Rypina, ma 12 dm,,
162 mk. 501 mr. gruntu, 19 nieuż. WŚ £,
Z Lamkowizną, Bogaczewem, Chorablem, Brzo-
stoweem i Ławami mają 41 os., 50 dm., 319
mk. i 195 mr. Folw. Ł. należy do dóbr Ra-
dziki Małe. Br. Ch.
. Łapinski, Zapińskie, wś, pow. ryski, gub.
mfłanckiej, par. Kokenhuza.
. Łapińskie, jez., ob. Kartuzy, t. III, 885,
t Zapińo. |

Łapisza, rzeczka, lewy dopływ Dubissy,
Pow, rossieński, par. szydłowskiej, do której
wpada pod folw. rządowym Rybuki; por. Cy-
tówką ; Jurgajcie,

„ Łapiszki 1.) wś, pow. maryampolski, gm.
Kwieciszki, par. Maryampol, odł, 10 w. od

(1 dm., 11 mk, katol.
jez. t. n., pow. wilejski, 3 okr. adm., gm. No-
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|Maryampola, ma 2 dm., 20 mk. 2.) Ł., wś,
|pow. kalwaryjski, gm. i par. Urdomin, odl. 21
'w. od Kalwaryi, ma 15 dm., 93 mk.
|. Łapiszki 1.) wś włośc., pow. wileński, 2
jokr. adm., o 64 w. od Wilna, 4 dm., 31 mk.
katol. 2.) Ł., wś rząd., nad pot. Kabarszezą,
pow. wileński, 2 okr. adm., o 66 w. od Wilna,

3.) Ł., wś włośc. nad

rzyca, przy byłej drodze pocztowej połockiej,
(10 dm., 111 mk. (1866).

granicy od Prus, o 14 w. od Rypina, ma 398)
ski, w par. katol, kiemieszewiekiej, ma os, 3.

dm., powierzchni 251 mr., w tej liezbie 199|
| tarnobrzeski, zajmuje sam cypel półwyspu u-
tworzonego przez ujście Sanu do Wisły, od

Łapiszki al. Zadoroże, zaśc., pow. borysow-

Łapiszów (z Pasiernikiem i Kępa), wś, pow.

Rozwadowa jest oddaloną o 3'38 kil. i należy
do par. rzym.-katol. we Wrzawach. Podług
Siarczyńskiego (rkp. Bibl. Ossol. 1824, str.
259) pisał się z tego Łapiszowa dom Stanków.
Mk. rzym.-katol. jest 366. Pos. więk. bar.
Horocha ma 152 roli, 41 łąk, 5 past. i 227 mr.
lasu; pos. mn. 184 roli, 23 łąk i ogr. i 197 mr.
past. Ł. oblany od zach., płn. i wsch. wodą,
graniczy na płd. z Wrzawami, Mac.
Łapkalnie 1.) dwór, pow. rossieński, par.

lalska. Własność Swiderskich. Por. Zaukałnie,
2.) £Ł., wś, pow. rossieński, par. Kołtyniany.

Łapkalnis, zaśc., pow. szawelski, gm. kru-
piewska, 45 dzies. ziemi. J. Godl.
Łapkałów, ob. Znguł.
Łapkasie 1.) dobra, pow. szawelski, par. i

gm. Kurszany, przy trakcie z Kurszan do Telsz,
0 6 w. od Kurszan. Po exdywizyi dóbr Józefa
Nagurskiego wś Ł. z lasem dostała się Franc.
Janowiczowi, a potem jego bratu, dziedzicowi
Graugor, Antoniemu, który tu śród lasu założył
folw. Ł£Ł., wś Permeny odbudował i dokupił wś
Gauducze włók 16. Syn jego Tomasz dokupił
jeszcze od Wojszwiłłów wś Zyłoki w par. radź-
wiliskiej, włók 12, i założył gorzelnię. Był to
wzorowy rolnik i obywatel. Od 1888 Ł. na-
leżą do jego synów. 2.) Ł., wś, pow. szawel-
ski, gm. Popielany, 3 os., 30 dzies. ziemi,
Łapki (?), por. Jaczonka.
Łapkosie 1.) al. Sawnary, i Brażyszki, wsie,

pow. szawelski, gm. krupiewska, o I w. od
Krup ku Popielanom; 37 os., 645 dzies. ziemi.
2.) Ł., dwa dwory i dwie wsie, pow. rossień-
ski, par. źwingowska. Dwory należą do Pasz-
kiewicza i Kiltynowicza.

Łapkosiele, wś, pow. rossieński, par. żwin-
gowska.

Łapkeowee, wś, pow. proskurowski, gm.
Tretelniki, par. katol. Czarny Ostrów, dm.111,
mk. 646; ziemi włośc. 567, dwors. Makowskich
211 i Wisłockich z Daniukami 832 dzies.; Cer-
kiew pod wez. N, P. posiada 925 parafian 1 45
dzies. ziemi. WŚ bezleśna. Dr. M.
Łapkowciszki, wś włośc., pow. wileński,
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1 okr. adm., o 14 w. od Wilna, 4 dm., 34 mk,
katol. (1866).

Łaplegie, okolica, pow. rossieński, par. stul-
giewska.

. kaplery, zaśc. nad rz. Szyrwintą, pow. wi-
leński, 2 okr. adm., o 66 w, od Wilna, 2 dm,,
22 mk, katol, (1866).

Łapnik, wś i folw., pow. częstochowski, gm.
Potok Złoty. Wś ma 11 dm., 130 mk., 139
mr.; folw. 2 dm., 46 mk., 208 mr.; należy do
dóbr hr. Raczyńskiej,

Łapojnia, wś rząd., na praw. brz. Niemna,
niedaleko Dorsuniszek, pow. trocki, 2 okr.
adm., 62 w. od Trok, 58 dm., 122 mk, katol.
(1866). z

- Łapojnia, struga, dopływ jeziora Święcie,
w pow. trockim, w dobrach Kowale. Por. Da;-
nowo, Dowmonciszki, Jodkasze.

Łaposie, zaśc, pryw., nad rz. Rasoką, pow.
wilejski, o 56 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm,,
1 dm.,,22 mk, (1866).

kŁaposy, wś włośc. nad rz. Łuczajką, pow.
dzisieński, o 101 w. od Dzisny, 2 okr, adm.,
8 dm., 103 mk. (1866).
Łapotkowo, st. p. w pow. krapiwieńskim,

gub. tulskiej.
Łapotniki, ob. Bużanie.
KŁapówka 1.) karczma na obsz. dworskim

Grochowce, pow. przemyski, 2.) Ł., przys.
do Stanów, pow. Nisko, na lew. brz. Łęgowe-
go potoku, graniczy na płd. ze Stanami, na
płn. z Przyszowem Szlacheckim, na wsch. ze
Słupem-maziarnią 4 na zachód z rozległym bo-
rem sosnowym. Mac.
Łapowonga, wś, pow. wileński, 4 okr.

adm., o 70 w. od Wilna, 1 dm., 8 mk. katol.
(1866).

Łapsargie, wś, pow. rossieński, par. Koł-
tyniany. j

Łapsz, ob. Łapsze.
Łapszanka, wś w hr. spiskiem (Węgry),

w pow. magórzańskim, w dystrykcie niedzic-
kim, nad £Łapszanką, która powyżej wsi ma
swe Źródła, graniczy od płd. z Osturnią, od
wsch. i płn. z Łapszami wyżnimi, a od zach.
z Czarną górą. Na wsch. granicy wznoszą się
Krzyżowy wierch (1041 m.) i Kuraszowski
wierch (1040 m.); na płd.-wsch. obszarze góra
Kobylec (10386 m.); na zachodniej zaś granicy
mamy Stary wierch (987 m.), Pilatów wierch
(1007 m.) i Pawlikowski wierch (1018 m.).
Wzniesienie wsi przy ujściu potoczku z pod
Pustego wierchu czyni 831 m. Liczy dm. 98,
mk, (Słow.) 523, obszaru 1376 kw. sążni kat.
(1880 r.); należy do sądu powiat, i urzędu po-
datkowego w Kieżmarku, a do par. rz.-katal.
w Łapszach wyżnich. Według szemat. dyec.
spiskiej z r. 1878 było we wsi dusz rz.-katol.
480, nieun. 56, razem 536. St. p. Starawieś.
Łapszanka, rzeczka górska, wypływa z Ma-  
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góry spiskiej, w hr, spiskiem (Węg.) w obr.
gm. Łapszanki, w płd, jej stronie; płynie mię-
dzy domostwami Łapszanki na płn., górską do-
liną, nad którą od wsch. wznoszą się Krzyżo-

wy wierch (1041 m.) i Kuraszowski wierch
(1040 m.), a od zach. Stary wierch (987 m.),
Pilatów wierch (1007 m.) i Pawlikowski wierch
(1018 m.). W Łapszach wyżnich zwraca się na
wsch., przepływa je, jako też Łapsze niżnie i
w obrębie Niedzicy, powyżej wsi, uchodzi do
Kacwińskiej rzeki, która odtąd przybiera na-
zwę Niedzickiego potoku (0v. Kacwińska rzeka).
Długość biegu 15 kil. Przyjmuje liczne gór-
skie potoki, między nimi z prawego brzegu Ho-
tarny i Kacwiński potok. Br. G.

Łapsze, wśifolw., pow. sejneński, gm.i
par. Bereje, odl. 39 w. od Sejn, ma 13 dm,,
114 mk.; w 1827 r. 15 dm., 118 mk. Folw.
stanowił uposażenie probostwa w Serejach.
Łapsze 1.) folw. szlach. nad rz. Szyrwintą,

pow. wileński, 2 okr. adm,, o 57 w. od Wilna,
1 dm., 15 mk. katol. 2.) Ł., zaśc. rząd., nad
Opuszą, pow. wileński,2 okr. adm., o 56 w. od
Wilna, 2 dm., 18 mk. katol. (1866).
Łapsze 1.) wyżnie, węg. Felsó-Laps, WŚ

w hr, spiskiem (Węg.), w pow. magórzańskim,
nad Łapszanką, przytyka od płn, do Durszty-
na, od wsch. do Łapsz niżnich, od płd, do Łap-
szanki, a od zach. do Trybsz. Wzniesienie ob-
sząru przedstawiają następujące liczby: 1) Dro-
ga z Łapsz do Trybsz, działem ku Białce rzece,
na płn, zach. od wsi, najwyższe wzgórze 790
m. 2) Wzgórza od poprzedzającego 1100 m.
na wsch., drogą .z niem połączone, po drodze
z Łapsz do Dursztyna, 8004 m. Stąd droga
na płn. wsch, do Dursztyna, 3) Droga na płd.
wsch., a potem na płd. na Pawlikowski wierch,
między polami „,„Za wydrówkami' (od zach.) a
Łapszanką (od wsch.). Pierwsze wzgórze na
zachód od Łapsz, 950 m. od połączenia się
potoku płynącego prosto od zachodu Łapszan-
ką, która przybywa od południa, 790 m. Dru-
gie wzgórze od poprzedzającego niespełna 550
m. na południowy zachód, 815. m. Trzecie
700 m. od poprzedzającego na południe 858
m. Dalej na południe i na wschód od Czarnej
góry wznosi się Pawlikowski wierch 1018 m.
4) Poniżej pomienionej drogi na wsch. od niej
płynie prawie równolegle do niej ku płn. a
dalej ku płn.wschodowi potok, wpadający po”
wyżej Łapsz wyżnich do Łapszanki, Między
tym potokiem a Łapszanką prowadzi droga
wierchami ku Pawlikowskiemu wierchowi. 7a
tą drogą, 400 m. od Ł. na połud. zachód, brzeg
wschodni nad Łapszanką, 679 m. npm. Wzgó-
rze 400 m. od Ł. na zach., po tejże drodze, 719
m. Wierch nad tą drogą, 1000 m. dalej na płd.
958 m. 5) Droga do lasu po wsch. stronie
Łapszanki; wzgórze 600 m. na płd. od wsi, 750
m. Wzgórze po tejże drodze, 46() m. dalej 24
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płd., 761 m. 6) Droga z Ł. z wsch. końca wsi
na płd. na Kuraszówkę (Kuraszowski Wierch).
Wzgórze po tej drodze pierwsze, 250 m. od
drogi przez wś, 668 m. Wzgórze za potokiem,
150 m. od poprzedzającego na płd., 757 m.
Wzgórze od tegoż 750 m. na płd. zachód, 799
m. Wzgórze pod lasem od poprzedzającego
525 m, na płd. zach., 876 m. Wzgórze tuż nad
tą drogą, po stronie zach., 500 m. na płd., 900
m. Wreszcie Kuraszówka, 1040 m. f) Droga
do £, niżnich, 100 m. na zach. od wsi, 618 m.
8) Dział po nad Hotarnym pot. i na zach, od
niego, droga polna, wzgórze 600 m. na płd. od
drogi wiejskiej łapszańskiej, 692 m. Wzgórze
od tego 800 m. na płd., 736 m. Ma dm. 200,
mk. (Słow.) 1045, obszaru 2952 sążni kwadr.
katastr. (1880 r.). We wsi wznosi się staro-
żytny kościół pod wez, Ś Piotra i Pawła apo-
stołów, Par, istniała już r. 1660. Metryki po-
chodzą z r. 1655. Według szem. dyce. spiskiej
zr. 1878 było we wsi dusz rzym.-katoł. 897,
8T.-katol. 2, nieun. 129, żyd. 17, razem 1045.
0 tej par. należy Łapszanka. Oprócz kościoła

Paraf, znajduje się we wsi kaplica ś. Floryana
męczen. Sąd powiat. i urząd podatk. w Kież-
Marku. St. p. Starawieś 2.) Ł. niźnie, węg.
Alsó-Taps, wś w hr. spiskiem (Weęg.), w pow.
mągórzańskim, w dystrykcie niedzickim, nad
apszanką, graniczy od wsch. z Kacwinem,
ledzicą i Falsztynem, od płn. z Frydmanem,

0d zach, z Dursztynem i Łapszami wyźniemi, a
0d płd, z Łapszanką i Osturnią. Granicęwsch.
worzy Kacwiński pot., a zachodnią, w części
południowej, Hotarny potok. Na granicy płn.
tozpościera się pasmo górskie Branisko, które-
50 najwyższy czubek bezimienny wznosi się,
Na granicy gmin Ł. niźnie, Dursztyna i Fryd-
maną, do 879 m. bezwzgl. wys. Od niego na

id. wschód, na obszarze gm. Ł. niźnie, wznosi
*ię Hombarg (808 m.). Obszar płd. przerzyna
Kotelnieki pot., z pod Kotelnicy góry (802 m.)
Ma obszarze tej gm. wypływający. W pobliżu

. granicy wznosi się Pieckowski wierch
(983 m,), Ma dm. 139, mk. (Słow.) 728, ob-
szaru 3474 kwadr. sążni katast. Kościół paraf.
Pod wez. $. Kwiryna, wznosi się na lew. brze-
ię Łapszanki; istniał już r. 1274, posiada me-
tyki od r. 1718. Do tej par. należy folw. Ko-
gnica (Kotelniczne), Według szem. dyec. spi-
k ie] zr. 1878 było dusz rzym.-katol. 619, gr.-
2 2, nieun. 85, żyd. 28, razem 734. We

J *l znajdują się dwie kaplice: $. Rodziny i ś.
"Ana Nepomuka. Br. G.
„AApszów, wś i folw., pow. pińczowski, gm.
= Re, par. Książnice Wielkie. W 1827
fa) 0 dm., 199 mk. Według Tow. Kred, Ziems.
SG Ł. (i wś Zagaje) mr. 476: grunta orne i
AT mr. 419, łąk mr. 28, pastwisk mr. 4,

zoay tki i place mr, 30, bud. z drzewa 8, pło-
man 5, 6i ll-polowy. WŚ Ł, osad, 22,
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z gruntem mr. 87; wś Zagaje osad 2, z grun-
tem mr. 10.
Łapszy las w płd. kończynie Isajów i wpłd.

zach. stronie Jasionki Masiowej w pow. tur-
czańskim. Z zach. strony lasu płyną liczne
strugi i łączą się w jeden potok, płynący na
płn. do Stryja; wody z obszaru wsch. zabiera
pot. Łapszyn, płynący w tym samym kierun-
ku, także do Stryja.
Łapszyn (al. Zabszyn) 1.) wś w pow. brze-

żańskim, tuż na płn.-zach. od sądu powiat.
i urzędu poćzt. w Brzeżanach. Na płn. leżą
Wierzbów i Szumlany Małe, na wsch, Hino-
wice, na płd.-wsch. Brzeżany, na płd. Leśniki,
na zach. Narajów. Wzdłuż graniey wsch. pły-
nie Złota Lipa, od płn. na płd. i rozlewa się na,
płd.-wsch. w obszerny staw, którego większa
połowa leży w obrębie Brzeżan. Od praw, brz.
przyjmuje Lipa pot. Hori, płynący z Wierzbo-
wa od płn. zach, wzdłuż granicy płn. wsch., i
drugi bezimienny, nastający w płn. zach. na-
rożniku wsi a płynący środkiem obszaru na
płd. wsch, i wpadający do stawu a zasilony
kilkoma małemi strugami głównie od prawego
brzegu. Prawy brzeg Złotej Lipy aż do stawu
zwie się „Stawiskiem' i jest moczarzysty. Na
zach. od tego Stawiska, na nieznacznem wznie-
sieniu, leżą zabudowania wiejskie (cerkiew 297
m,); na płd. od nich, nad ujściem potoku wpa-
dającego do stawu, leży folw. łapszyński i gru-
pa domów Hajek (312 do 327 m.). Zach. poło-
wa obszaru, przeważnie lesista (las Jałyna
na płd.), wznosi się coraz wyżej (Łysa góra
w środku obszaru 380 m., znak,triang.) a do-
chodzi na zach. gramicy wysokości 431 m, Na
płn. zachód leży folw. Bernardynów. Srod-
kiem wsi idzie gościniec, wiodący z Brzeżan
na płn. zach. przez Narajów do Przemyślan.
Własn. więk, (Stanisława hr. Potockiego) ma
roli or. 658, łąk i ogr. 538, past, 62, lasu 1629
mr.; własn, mniej, roli or. 1739, łąk i ogr. 621,
past. 130, lasu 17 mr. W r. 1880 było 1509
mk. w gminie, 116 na obsz. dwor. (około 130
obrz, rzym. katol., reszta gr. katol.). Par. rz.-
katol. w Brzeżanach; gr.-katol. w miejscu, dek.
brzeżański, archidyec. lwowska. We wsi cer-
kiew pod wez. ś. Mikołaja, kasa pożycz. gm.
z kapit. 465 zł. i browar. Niegdyś był tu mo-
naster bazyliański. W rewizyi igumenów z r.
17/24 czytamy: „Monastyr Łabszyński bez ża-
dnego funduszu. Stroitel O. Pachomij Hubieki
ma błahosłowenie od JW. O. Ath. Szeptyckie-
go E. L. Zakonnik tylko jeden*. W inwenta-
rzu klucza brzeżańskiego z r. 1698 (rkp. Ossol.
N 2122, str.50) czytamy: „Budynek nowo
postawiony, gliną lepiony, trzeiną poszyty,
izba świetlica z sienią, okna w drewnie, piec
kaflowy i drzwi na żelaznych zawiasach. Sto-
doła stara, komórka grodzona, chlewek na ow-

ce i obórka przygrodzona; gumno płotem ogro-
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dzone, kurnik grodzony. Za gumnem ogród
dworski. Następnie wymienione są powinności
poddanych i nazwiska poddanych, a mianowi-
cie: Podsadków 5 (Bidulin, Lesistyn, Klimków,
Zachurko i Lesko); tretenników 27 (Kaszałab,
Laczkow, Sidorow, Drozd i t. d.); czetwerten-
ników 23, i wymienione powinności każdego.
Pop Ociec Iwan siedzi na całem dworzysku,
dawać powinien corocznie czynszu 2 złp., owsa
pół ćwierci i wszelką dziesięcinę, Mielnik mie-
szka na miasteczku, we młynie kamieni 2 i
stępy i folusz; powinien co tydzień robić z sie-
kierą, do zamku co wskażą po 2 dni, wieprzów
powinien karmić, od każdego karmienia co
kwartał po wieprzu jednym; czyni na rok wie-
przów 8. Dziesięcinę wielką zarówno z drugi-

mi poddanymi. Staw był na spuście arendo-
wany za sumę 6000 złp. na 3 lata, Spust one-
go był w r. 1696. Arenda arendowana za 1100
złp. W końcu wymieniono 19 pustych ogro-
dówi 3 puste podpasiecza. 2.) Ł., grupa do-
mów i gorzelnia w Krechowicach w pow. do-
lińskim. 3.) Ł., część Holeszowa, w pow. ży-
daczowskim, zajmuje płd. koniec obszaru, tuż
na lew. brm Dniestru i przypiera do Zurawna.
W lIustracyi z r. 1665 (rkp. Ossol. N 2834, str.
131) czytamy: „,Ta wieś z półtora łanów pobo-
ry płaci. Poddanych tu przedtem bywało 7,
teraz osiadły 1, który siedzi na ćwierci roli,
Robota jako i w Oleszowie (t. j. Holeszowie).
Czynszu z ćwierci daje zł. 2 gr. 1l, owsa 2
macy po złp. 1, kapłona 1, kurŻ, jajec5, za
to wszystko gr. 18. Dziesięciny takowej jako
w Oleszowie, ale tej się teraz nie nie dostało.
Suma prowentu zł. 4 gr. 24". Holeszów two-
rzył wraz z Łapszynem dzierżawę w pow. ży-
daczowskim, w wojew. ruskiem. Lu. Dz.
Łapszyn, pot. leśny, wypływa w obr. gm,

Jasionki maziowej, w pow. turczańskim, w płd.
stronie tejże gm.,, ze źródeł leśnych, na płn. zbo-
czu Studenej góry (972 m.); płynie na płn.
przez Łapszy las, następnie przez łąki Jasionki
i w obrębie tej gm. uchodzi do Stryja z praw.
brzegu. Długość biegu 3 kil. Br. G.
Łapucha, wś przy trakcie z Newla do Sie-

bieża w gub. witebskiej.
Łapuchina, st. p. w pow. peterhofskim,

gub. petersburskiej.
Łapunowo, wś pryw., pow. dzisieński, o 57

w. od Dzisny, I okr. adm., 10 dm., 140 mk.
(1866). :
Łapuny, wś rząd., pow. święciański, 3 okr,

adm., 058 w. od Święcian, 10 dm., 105 mk.
katol. (1866). Por. Komaje.

Łapupie, wś nad rz. Szwentupie, pow. ma-
ryampolski, gm. Pogiermoń, par. Preny. Leży
w stronie płn. wsch. od Maryampola; od m.
Preny i st. p. ll w. Ma 17 dm., 168 mk., 298
mr. obszaru, W 1827 r. wś rząd,, 9 dm., 60 mk.
Łapuszyno, zaśc. pryw. nad rz. Dzisien- 
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ką, pow. dzisieński, o 74 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 2 dm., 22 mk, starowierców (1866).

Łaputancie, zaśc. szlach., nad jez. Gołoną,

pow. wileński, 3 okr. adm., o 58 w. od Wilna,
1 dm., 25 mk. katol. (1866).

Łaputki, wś, pow. radomyski, par, prawosł.
Hornostajpol, o 2 w. od Teterowa, 247 mk.,
należy do dóbr Rotycze.

Łaputy, wś i folw. w pow. borysowskim,
nad rz. Berezyną, w okr. pol. dokszyckim,
w gm.dokszyckiej; wś ma osad włócznych 7;
folw., własność Wasilewskich od r. 1857, ma
obszaru około 177/, włók. Miejscowość głu-
cha, lesista, Al. Jelski.
Łapy, okolica szl, nad rz. Narwią, pow. mar

zowiecki, gm. i par. Poświątne. W obrębie jej
mieszczą się następne wsie szl.: Ł.- Barwiki,

nad rz. Narwią, 2 wiatraki, 10 sklepików |
szkółka począt.; Ł.-Bociany, 2 wiatraki; Ł.-
Dębowizna; Ł.-Leśniki; £.-Pluśniaki; £.-520-
łajdy, wiatrak; Ł.-Wity, nad rz. Narwią; Ł.-

Goździki; Ł.-Kołpaki; £.-Korczaki; £Ł.-Łynki |
Ł.-Zięcinki. Z tych: £.*Barwiki, Goździki, Le-
Śniki i Zięcinki należą do par, Płonka. Na
gruntach wsi Ł.-Barwiki mieści się st. dr, żel.
warsz.-petersb., odl. 141 w. od Warszawy:
Wsie te z temi nazwami wymienione są już
w dokumentach z XVI w. i stanowią gniazdo
rodowe Łapińskich (Gloger, Ziemia bielska).
W 1827 r. miały w ogóle 185 dm. i 1043 mk-;
największe z nich Ł.-Dębowizna 35 dm., 209
mk.; £.-Barwiki 22 dm., 114 mk.; £Ł.-Szołajdy
20 dm., 141 mk.; Ł.-Goździki 16 dm., 100 mk.
Łarkowszezyzna, folw. pryw., pow. wilej-

ski, o 41 w. od m. Wilejki, 1 okr. adm,, przy
byłej drodze pocztowej z Mołodeczna do gra”
nicy pow. mińskiego, 1 dm., 3 mk.; własność
Suryntowej (1866).
Łaryanów, miasto w byłem wdztwie mści-

sławskiem. Było to starostwo niegrodowe. Po”
dług metryk lit. składało się w r. 1730 z dóbr
i włości: Łaryanów, Dudczyca, Tuchołdów;
Rewiaki, Drożdzienicze, Rabieki i Qleszkow”
szezyzna. Od połowy XVII w. posiadali je
Kamińscy, Siesicki, Dowmont, Ponińscy, Zem”
boccy, Iliniczowie, Szpilowsey, Wołłowiezowie
wreszcie z mocy przywileju króla Poniatow”
skiego d. 8 marca 1768 r. po Michale Łopaci»”
skim, pisarzu w. ks. lit., dzierżył to ststwo
Franciszek Święcieki, rotmistrz wdztwa mś0F
sławskiego, opłacając zeń. kwarty złp. 243 8'*
7, a hyberny złp. 622. Od dnia 16 września
r.1772 przeszło wraz z całem wdztwem Po
panowanie rossyjskie.
Łaryewska, była st. p. w pow. elizawet”

gradzkim, gub. chersońskiej.
Łas.., por. Zaz...
Łas 1.) wś, pow. makowski, gm.Siele, pa”:

Szelków, ma szkołę początkową 1-kłas. ogólna:
W 1827 r. wś rząd., 42 dm., 238 mk, 2.) Fe
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Toczyłowo, wś szl. nad rz. Narwią, pow. łom-
żyński, gm. Chlebiotki, par. Zawady. W 1827
r. 27 dm., 168 mk, Wspominany w aktach
2 r. 1428 r. (Gloger, Ziemia łomż.). 3.) Ł.,
Ws niezamieszczona w świeżych spisach, tylko
W spisie z 1827 r. w pow. czerskim, par, Jaz-
$arzew, miała 20 dm., 244 mk.
Łaściński wierch, wzgórze w hr, spiskiem;

Por. Lipnik, V, 276.
Łasica, rum., pow. włocławski, gm. Łęg,

par. Włocławek. Por. Zisek,
Łasica, mko i folw., pow. wilejski, od Wi-

lejki 94 w., od Duniłowicz 10 w. Cerkiew i
zarząd gm. Obszar dworski należy do dóbr
norzyckich Kazimierza Okuszki; folw. Łasica,
ziemi ornej 300 mr., łąk 300 mr., lasu 600 mr.
Cały obszar w wyniosłych i stromych pagór-
kach, Gleba urodzajna, pszenna. Dwór Ł, le-
ży na wyniosłym brz, jez. zwanego Łasickiem.
or. Norzyca i Hulidów, K.O.
Łasica, wś włośc. nad jez. Kozłowo, pow.

dzisieński, o 63 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 12
dm., 92 mk. (1866).
Łasice, wś, pow. sochaczewski, gm. Tuło-

Wice, par. Brochów. W 1827 r.11 dm., 170 mk.
Łasice 1.) wś pryw., pow. dzisieński, o 30

Ww. od Dzisny, 1 okr, adm., 4 dm,, 34 mk.
2.) Ł., folw. pryw., pow. dzisieński, o 30 w.
0d Dzisny, 1 okr. adm., 1 dm., 16 mk. (1866).
Łasick, folw., pow. piński, 3 okr, polic., gm.

Raczyck, 167 mk., około 9%, włók rozl., wła-
ność Błoszczyńskich i Zahorowskiego. Zdaje
SIę, że do Ł. się stosuje konstytucya z r. 1775,
Wyznaczająca komisyą do rozgraniczenia w spo-
„ze między Korzeniewskim a Rymontem (Vol.
Leg, VIII, 517). Niegdyś Ł. należał do bazy-
lanek pińskich, A. Jelski.

aasicze, wś w pow. mińskim, w okr. police.
3-0im kojdanowskim, o małą milę od Starzy-
Nek, przy gościńcu wiodącym do Iwieńca, 08,

+ Ww okolicy dużo żywej wody; miejscowość
"zgórkowata, nieopodal źródła rzeczek Piere-
ałki, lew, dopływu Suły, i Starzynki, praw.
opływu Piereczatej. " A. Jelski,
Łasiczka, ob. Zasiocha.
asiczkowszczyzna (?), ob. Jaukuny.

R «asiecka Wólka, wś, pow. łowicki, gm.
olinów, par. Nieborów. Powstała na pierwo-
tym obszarze przyległej wsi Łasieczniki.

.; zasieczniki 1.) kol., wś i fol., pow. łowie-
N? Sm. Bolimów, par. Bolimów (dla kolonii) a
zzz orów (por. Lib. ben. Łaskiego II, 270—
w; 521) dla wsiifolw. Odl. 13 w, od Ło-
+28. W 1827 r. było tu 20 dm., 183 mk.

sk i folw. Ł. w par. Nieborów, o 3 w. od Nie-
891 27 należący do dóbr nieborowskich, ma
kóz: (198 zarośli, 36 łąk i 99mr. nieużyt-
ę W). Folw. w dobrach nieborowskich 1852
„Mał mr. 1473, lecz od niego odjęto ziemięW BRRZ

$  £ .łościańską mr. 118, łąki Bociąniec zwane  
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1 t. d. a przyłączono odpadki leśne, grunt
Hurciska i łąkę zwaną Kiełczew. Folwark
w 1881 r. ma 207 mk, katol., dm. 39. Była tu
na folw. gorzelnia, lecz dziś nieczynna. W r.
1682 zabudowania dworskie zgorzały, Folw.
leży po drugiej stronie drogi z Łowicza ku
Bolimowowi. Kol. odległa od Bolimowa w. 6,
mk, kat, 148, par. Bolimów, a ziemi włościań-
skiej w 1881 r. mr. 718; osad 39. Ocz.

Łasienek, os., pow. kościerski, podana u Kę-
trzyńskiego, nieznana pod tą nazwą w skoro-
widzach, chybaby oznaczała osadę zwaną po
niem. Lossinerthal.

Łasienice, niem. Zaszenite, wś, pow. kartu-
ski, ob. Zosienice,

Łasienice Stare i Nowe, Ali i Neu Taszenitz,
os, do Klaukowej huty, pow. kartuski, w oko-
licy lesistej i piaszczystej.

Łasiewicze, wś nad rz, Zdrą, pow. oszmiań-
ski, 2 okr. adm., 37 w. od Oszmiany, 7 dm,,
92 mk., z tego 73 prawosł,, 14 mahometan, 5
żyd. (1866).

Łasiewity, wś szl. pow. makowski, gm.
Biele, par. Rożan. W 1827 r. 20 dm., 109 mk.
Łasiewo, wś pryw. nad jez. Szyłowo, pow.

dzisieński, o 26 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 2
dm., 27 mk. (1866). i

Łasin, niem. Lessen, dok. Zansin, Lessin,
Leszyn, Leschin, Lassien, Laschen, Laszin, Iasin,
mko, pow. grudziąski, nad jez. znacznem, zwa-
nem Zamkowem (Schloss-See) al, Łasińskiem,
z którego struga wypływa do rz. Ossy, na bi-
tym trakcie grudziąsko-biskupickim i łasińsko-
kisielickim. Obszaru liczy mr. 7924, bud. 502,
dm. 239, ludności 2342, katol. 352, ew. 492,
reszta żydów. W miejscu jest kościół paraf.
katol. i prot., szkoła kilko-kl. katol., szkoła
luterska, doktor, apteka, st. poczt., st. telegr.,
magistrat, młyny 8, kilka zajazdów, handlów
it.d. Mieszkańcy trudnią się po większej czę-
ści uprawą roli. Jarmarki 4 odbywają się do.
rocznie: kramne, na bydło i na konie. Archi-
wum tutejsze mieści w sobie kilka tomów akt
miejskich, od XVI w. poczynających się, Mia-
sto Ł., na północnym krańcu chełmińskiej zie-
mi ku pogańskiej dawniejszej Pomezanii poło-
żone, w obronnem z natury zbudowane jest
miejscu. Z jednej strony bór obszerny stary
je zasłaniał, z innych stron otaczały tę osadę
bagniska, łąki nieprzystępne i jezioro wielkie.
Gród warowny wraz z osadą oddawna tu ist-
niał, Jak donoszą kronikarze, r. 1014 król
Bolesław Chrobry, podbiwszy Prusaków, kazał
słupy żelazne bić w pobliskiej Ossie, między
Rogoźnem a Łasinem, na znak zwycięstwa. R.
1065 Bolesław Śmiały, fundując klasztor w Mo-
gilnie, zapisał mu 10 m. z Lansin na lepsze
utrzymanie i dziewiątą część swojego dochodu
w Grudziądzu (ob. dr. Perlbach, Preuss. Rege-
sten). Nazwę swoję Ł. otrzymał bez zaprze-
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czenia od wspomnionego lasu, który się tu
wówczas w wielkiej rozległości rózciągał.
W XIII w. dwaj bracia Polacy, Mateusz i Ja:
kób, las ten trzymali, w którym osadę osóbną
zwaną Leśna al. Łasińska wś (ob.) założyli.
Także i pobliska wieś Jakóbkowo od owego
Jakóba porzątek swój wzięła. R. 1298 Mein-
hard von Querfurt, mistrz krzyżacki, wydał
pierwszy przywilej na założenie miasta £., Ja-
nowi z Łasina (po łac, tłumacz. de Nemore),
potomkowi jak się zdaje owych braci Pola-
ków. Obszar ziemi dla miasta przeznaczony
nie był jeszcze rozmierzony, ciągnął się mię-

dzy granicami Rogoźna, wsi Arnolda z Wałdo-
wa, między Mędrzycami, Szczepankami i po-
siadłością bisk. pomezańskiego. Wspomniony
Jan otrzymał na dziedziczną własność 15 włók
z sołectwem i ze zwykłemi dochcdami za są-
dy. Od reszty włók po 15 latach wolnych
płacić nam będą po pół denara i po 2 kury.
Dla kościoła w mieście i w przyległej wsi Szo-
nowie było przeznaczone pa 6 włók roli. Dla
siebie zatrzymał zakon jez. Łasińskie, czynsz
zkarczem i czynsz z jatek rzeźnickich, Od ka-
żdego zabudowania w mieście płacili po 6 de-
narów. Dla sołtysa ustąpione były jedne jatki
rzeźnickie. R. 1806 Konrad $Sack, mistrz pru-
ski, nadał chełmińskie prawo miastu i nowych
10 włók roli przyłączył, z których 1 należała
do sołtysa. Z jatek różnych kramnych, jako
i rzeźnickich, piekarskich, szewskich i innych,
połowę czynszu miesto teraz pobierało, a dru-
gą zamek, Sądownictwo tak w mieście jak i
we wsi łasińskiej wykonywał sołtys Jan i je-

- go następcy. Mieszkańcom wolno było w mie-
ście piwo warzyći sprzedawać, handel płócien
iszat prowadzić, z wykluczeniem jednak cu-
dzego towaru. Pastwisko dla bydła mieli
wspólne z wsią łasińską, Ławników czyli
radców obierało miasto 6, wś 4. R. 1314 Ka-
rol z Trewiru, mistrz w. krzyżacki, zapisał na
własność miastu 26 włók lasu w boru krzy-
żackim zwanym Lansin, ale nie żeby go zni-
szezyli, tylko na swój użytek wciąż zachowy-
wali (Hegewald). Z tych włók były 3 wolne,
od innych płacili na rogoziński zamek po 15
skot. od włóki. Granice lasu tego poczynały
się przy jez. wałdowskiem, przy którem wś
leżała Swięte i Wałdowo, ciągnęły się do tra-
ktu wiodącego z Radzyna do Dzierzgonia (Kisz-
porku) do drogi przy Goryniu, aż do posiadło-
śel bisk. w Pomezanii i do włók szynwałdzkich,
K. 1878 nabyli mieszczanie za 200 m. 2'/, wł.
roli między wsią łasińską, jez, Łasińskiem i
Szonowem leżącej, R. 1390 zanoszą skargę mie-
szczanie, jako wójt krzyżacki w Rogoźnie zmu-
sza ich do ponoszenia różnych ciężarów i szar-
warków od włók 67',, a oni przecież podług
przywilejów czynsz tylko odstawiać na zamek
winni, Pomimo że Konrad Wallenrod, mistrz  
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ówczesny krzyżacki, wziął miasto w obronę,
żeby przy dawnych przywilejach pozostawało,
trwały i później jeszcze te same spory z wój-
tami. R. 1407 Konrad von Jungingen, mistrz
w. krzyżacki, ponownie wydał przywilej, po-
dług którego miasto na zamek rogoziński jedy*
nie tylko czynszu rocznego 16 m. dostawiać
winno, a od wszelkich ciężarów jest wolne.
Także czynsze wszystkie i dochody z roli
(von den Hófen), od domów, jatek piekarskich,
szewskich i innych bud kramnych do miasta
należeć mają, żeby się podniosło, wyjąwszy
jedynie baszty i wieże w murze urządzone,
które nie powinny być na inny pożytek obró-
cone. (o się tyczy rzeźniczych jatek, jedne
jatki są sołtysowe, od innych tych jatek czyn-
szu jednę połowę miasto weźmie, drugą odda

na zamek. R. 1409, kiedy wojska krola Ja-
giełły zbliżały się pod miasto, rada nierozwa”
żna także wszystkie przywileje i papiery wa”
Żne w ziemię schowała, przez co oczywiście dla

wilgoci zniszczały. R. 1411 Konrad von Jun-
gingen, mistrz krzyżacki, na nowo te przywi-
leje kazał z ksiąg wypisać. Szkody poniosło
miasto w wojnie za 8832 m., kościół ś. Mary!
Magdaleny na przedmieściu i wiele zabudował
spalono. Wś Łasin wyliczyła strat swoich za
3710 m. Nastąpiły potem ciche czasy pokoju
aż do wojny 13-letniej, podczas której miasto
Ł. uporczywie trzymało się przy krzyżakach
inie jednę klęskę zadało wojsku polskiemu.

R. 1454 król Kazimierz nadciągnął w miesią-
cu listopadzie z wojskiem do Prus z pod Toru-
nia i rozłożył je w małych oddziałach na kil-
komilowej przestrzeni między Wąbrzeżnem 2
Ł. Zamku tutejszego broniło podówczas około
800 zbrojnych pod wodzą Fryderyka Rabenek.
Tego czasu Mikołaj Wilko z Ł. donosi bisku-
powi pomezańskiemu w Kwidzynie, że wojsk?
polskie rozproszone są po całej okolicy na
mile i łatwoby przyszło uczynić wycieczke:
w Wąbrzeźnie leży 200 konnicy, Także rada
miejska pisała d. 23 grudnia do wójta krzyżać”
kiego w Szymbarku, prosząc, żeby przyby
im na pomoc, bo oddziały polskie aż pod mia”
sto się przybliżają. Droga na Rogoźno byłaby
najbezpieczniejszą. D. 24 grudnia przypuści!
Polacy szturm na miasto, którego jednak, P97
mimo murów jego niskich i słabych, nie zdo”
byli. Król zajął teraz kwaterę w Szczepa””

kach, jak się zdaje, i niedługo potem odcia”
gnął do Polski, W marcu r. 1455 połączone
załoga łasińska i kwidzyńska pod wodzą Ha”
nusza Yon Gleichen splądrowała przedmieści*
grudziąskie i 30 Polaków z lodu na Wiśle ©
niewoli wzięła. Dnia 1 września Fryd. Rabe”
nek napadł z wojskiem swojem łasińskiem mia”
sto Grudziądz, wiele bydła z pastwiska po7%7
bierał, 30 ludzi wybiegłych z miasta na raw”
nek bydła zabił, 103 uwięził. Około połowy



Łas

września po drugi raz król Kazimierz przybył
tu z wojskiem i miasto oblegał. W zamku do-
Wwodził i tą raza mężny Rabenek. Polacy po-

kopali rowy niemal aż do murów, także arma-
ty z Grudziądza, Kwidzyna, Torunia do ostrze-
liwania miasta przywiedli. Napróżno! Armaty
nie dawały ognia, król z wojskiem niemiał
żywności, wiele koni popadało z głodu, a nad-
to udało się krzyżakom ze znacznym oddziałem
przebić do miasta, tak, że obleganie pozostało
bez skutku. D. 4 listop. cofnął się król napo-
wrót do Torunia. Przez 6 tygodni trzymali się
mężnie Łasiniacy. Odtąd różni zaciężnicy trzy-
mali Ł. w swej mocy, którzy, nie otrzymawszy
od krzyżaków żołdu zaległego, postanowili
wraz z innymizaciężnikami zamki pruskie od-
dać Polsce. Polacy zobowiązali się w 8-ch ra-
tach żołd zaległy spłacić. Po każdej wypłacie
zaciężnicy mieli wydać pewną naznaczoną
część grodów; Łasin dopiero po ostatniej racie
miał być zwrócony, tak że dłużej jeszcze po-
zostawał przy krzyżakach. R. 1457 po zdoby-
ciu Malborka znowu się przybliżył król Kazi-
mierz z wojskiem do Ł. Oblegali miasto ospale
po staremu i nie nie osiągnęli. Kiedy potem
król ciągnął pod Kwidzyn, dowódzca miasta
fershaimer napadł wojska polskie, ale z siłą

odparty spiesznie się wycofnął, R. 1460 d. 27
lutego oddział polski w liczbie 1400 chłopa
przybliżył sie pod Ł. i miasto przez jakie 8
godziny zdobywał; został jednak i teraz po 4
raz od mieszczan oddalony. Potem i na fortel
Wojenny odważyli się Łasiniacy. Kiedy bo-
Wiem, jak się rzekło, wojsko polskie, z pod
murów odparte, w dobrym zresztą szyku o0d-
tlągało, także załoga łasińska precz z miasta
Wyszła, jakoby zamek opuścić chciała. O czem
powiadomiony oddział Toruńczan, wraz z czę-
ścią Polaków, postanowili miasto, myśląc że
ezbronne, zdobyć, Tymczasem załoga łasiń-

ską cichaczem znowu powróciła i wpuściła oko-
© 300 Toruńczan w miasto, których bez miło-
slerdzia w pień wycięto. Polacy szczęśliwie
Się ratowali, Nareszcie r. 1461 w dzień Wszyst-
ich 58. znowu oddział polski znienacka nad-

Clągnął pod Ł. Miasto nie było, właśnie dla
ŚWięta, strzeżone, bramy pootwierane, załoga
z zamku rozeszła się: wpadli wtedy do miastai
Za Wszystkie tylekroć poniesione klęski splądro-

ali; mianowicie zdobyli wiele koni zdatnych

0 boju i broni. Załogę, jaką zastali, wzięli do
Mewoli. R. 1520 król Zygmunt I wydał de-
ret, którym spory różne między ststą rogoziń-
skim Pukaszem von Alden a miastem załatwia.
ajprzód żeby nie brał więcej czynezu nad 16

M., chyba że sejm krajowy inaczej rozsądzi;
Mie ma także z miejskiego lasu brać drzewa,
ŚM za wiele podatku żądać od słodu. W spra-
a Y wewn, miasta nie powinien się mięszać,
Mi mieszczan na obrady zwoływać. Do wy- 
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boru burmistrza dość, że mu radni i starsi mia-
sta dwóch najzdatniejszych naznaczą, a on
z niech jakiego chce wybierze. R. 1526 ad. 16
lipca tenże król Zygmunt I wystawił nowy
przywilej Michałowi Kreczmerowi na sołectwo
łasińskie. Podług dawniejszych zapisów po-
twierdza mu 77/, wł. wolńych dziedzicznych,
które prawem chełmińskiem trzymał, trzeci
grosz z sądów i dochody z jednych rzeźn. ja-
tek. Nadto pozwala mu chować 2 psy łowcze
i polowania z niemi śród granie obszaru miasta
odbywać; także mu wolno łowić ryby wje-
ziorze łasińskiem na stołową potrzebę, a gdy
się odbywa wielka rybitwa król. sieómi, za
każdy raz jedna ryba dla niego odpadnie. Ma-
łe jezioro będące na gruncie sołeckim całkiem

do niego należy. Włók liczyło wtedy miasto
90, z pomiędzy których, oprócz wymienionych
powyżej 7'/, sołeckich, wolnych było 6 ple-
bańskich i innych 7 kościelnych. Od reszty
włók dawali czynszu po 2 pr. marki, płużnego
(od pługa) pok. pszen. i żyta ipo 2 kury,
a od leśnych włók po 3 i pół solda. Tegoż r.
1526 d. 19 lipca na prośbę rady miejskiej król
Zygmunt kazał przepisać wszelkie papiery
miasta, przywileje dawniejsze, po niem. pier-
wotnie wygotowane, w języku łacińskim, przy
czem prawa zdawna miastu nadane potwier-
dza. Nadto pozwala urządzać targi doroczne
około 3 niedz. wielkiego postu. Czynszu ze

wszystkiego jak dawniej płacić mają na rogo-

ziński zamek 16 m. Zresztą wolni są od wszel-

kich ciężarów do tego zamku. R. 1562 d. 18
lipca król Zygmunt August pozwala miastu
utrzymywać drugie doroczne targi w sobotę

po Ś. Łukaszu (d. 18 paźdz.). Przy końcu

XVI w. ssta rogoziński Bartł. Tylicki zmuszał
znowu mieszczan do odbywania różnych szar-

warków, czego mu jednak osobnym dekretem

król Zygmunt III r. 1600 ostro zabronił. Tak-

że rozporządził król innym późniejszym de-

kretem z r. 1607, ażeby 3 włóki lasu zabrane

miastu napowrót ssta oddał, R. 1623 skarżą

zię mieszczanie, jako im, wbrew przywilejom

dawniejszym, ssta rogoziński zabrania piwai

wódki sprzedawać po za miastem.  Podówczas

istniały w Ł. tak jak i teraz 4 targi doroczne.
Lustr. sstwa rogozińskiego z r. 1623 donosi:
miasto daje na zamek od 30 wł. miejskich m.

30, od 69 wł. wiejskich fi, 97, leśnego czynszu

fl. 2 gr. 20, płużnego 54 k. pszen. i tyleż ży-
ta, za kury (po 4 soldy już od r. 1592 każdą
licząc) fl. 3 gr. 20; rzeźnicy dają od jatek swo-
ich 11 kawałów łoju al. 44 fl, Na jarmarkach
czterech bierze zamek od każdego główną bra-
mą wjeżdżającego wozu po 1 groszu, miasto

pobiera od wjeżdżających boczną bramą po L
fen. Jezioro jest wydzierżawione za 126 il.

Cechów znajduje się 6 w mieście: piekarzów,

krawców, kołodz., szewców, kuśn. i kowalów.
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Na kowalów skarży się rada, że jest ich obe-
enie tylko dwóch, a kiedy nowy przyciągnie,
tak się z nim drożą, iż wkrótce miasto opuści;
stąd robota kowalska w mieście bardzo droga.
R. 1628 Szwedzi miasto całe wraz z farą spa-
lili, przyczem także zgorzały przywileje. R.
1629 d. 10 paźdz. król Zygmunt III wystawił
przywilej, mocą którego wieś łasińską, tak jak
zdawna była, poddaje miastu, od wszelkich
zaciągów i szarwarków ją wyjmując. R. 1648
star, rogoziński Wład, Konstanty Zycha Wi-
tuski wydał nowy wilkierz dla miasta, w któ-
rym między innemi rozporządzono: Kto miasto
opuści, nie zostawiając nikogo, ktoby straż peł-
nił, podatki płacił i t. d., tego posiadłość ska-
sowaną będzie w 3 latach na rzecz miasta.
Ktoby nocą przez mur wkradał się do miasta,
może go każdy obić i wydalić, Przed naboż.
nie wolno piwa ani wódki sprzedawać; prze-
stępca płaci kary 6 gr. (Cenę piwa rada miej-
ska naznaczy, a ktoby więcej żądał, zapłaci
kary gr. 3. Pod względem narodowości mia-
sta Ł, tyle wiadomo, że począwszy od XVIi
XVII w. akta wszelkie i przywileje miejskie
wyłącznie w polskim języku pisane były,
z czego jasno wynika, że ludność wtedy była
tu polska. Jedyny jeden tylko zapis z r. 1600
zachowany jest w aktach miejskich w języku
niemieckim. Za krzyżaków przeciwnie wszyst-
kie pisma wydawano i prowadzono po niemie-
cku, Do zarządu miasta wybierano w XVIII
w. burmistrza, wiceburm., 4 radnych, 1 sę-
dziego, 6 ławników, 4 starszych (seniores, tri-
buni plebis), 4 do rewidowania kominów (ca-
minatores), 6 do straży granie i płotów (campi
custodes, płotni), 2 rewizorów browaru i2
kamlarzy. Burmistrzami al. prezydentami byli:
r. 1718 Seb. Mich. Godiński, 1729 Wacław
Nowacki, 1735 Jan Kędziorka, 1756 Jan Po-
rzych, 1758 Jam Choroszyński. R. 1766 na-
leżał do rady miejskiej: Adam Lisiński, burm.-
prezydent, Jan Ohoroszyński, radny i wice-
burm., Bartł. Szymański, radny, Jan Porzuch,
radny, Aleksy Nikaszewicz, radny it.d. R.
1710 panowało powietrze w mieście. R. 1719
d. 16 kwietnia po 3 raz zgorzało miasto, z wy-
jątkiem 17 domów przed bramą szynwałdzką.
Dzwony na kościelnej wieży stopiły się. R.
1729 żydzi tutejsi, połączywszy się z gdański-
mi, wykradli srebro i inne kosztowności z ko-
ścioła i w Wiśle zatopili, za co ciężko ukara-
ni zostali, R. 1754 podaje wizyta, kościelna,
że istniały 2 szkoły w mieście, dla dziewcząt
osobna i dla chłopców. Chłopców uczył za
zwyczaj organista, także i wikary, dziew-
częta panna Rozalia, "Tylko majętniejsi rodzi-
ce płacili małe wynagrodzenie od szkoły. R.
1772 miasto Ł., do Prus przyłączone, w bardzo
podupadłym znajdowało się stanie. Ogółem
liczyło domów 77, jeden tylko w pruski mur  
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pod dachówką, reszta z drzewa pod słomą; lu-
dności 472, szewców 6, zdunów 2, kuśn. 1, ko-
wal [, ślusarz 1. Piwo i wódkę tylko podczas
targów szynkowali, Handlu zgoła nie było
żadnego. Potrzeby do żywności kupowali so-
bie mieszczanie w mieście Gardei, o ile własna
rola im nie starczyła. W r. 1801 nie było
jeszcze żadnej studni źródlanej, tylko 3 cy-
sterny wysychające. R. 1833 na własne żą-
danie został Ł. wyjęty z rzędu miast dla zbyt
mizernego położenia swego. R. 1850 otrzy-
mał nowy zarząd gminny. R. 1860 na mocy
reskryptu król. do miast napowrót przyłączo-
ny. R. 1864 liczyło miasto mieszk. 2187, bud.
publ. 7, pryw. 495, dm. 239, młyny 3, stajen
it. d. 253. Ob. Frólich, Gresch. des Kreises
Graudenz, str. 184—196. Parafia i dekanat ła-
siński, Podług szemat. dyecez. z r. 1867 pa-
rafia Ł. liczyła dusz 2619 (w r. 1883 3144);
kościół tyt. 8. Katarzyny, patronatu król., nie
wiadomo kiedy fundowany i konsekrowany;
budowany podobno w r. 1347. Przy nim szpi-
tal dla 8 ubogich i bractwo rożańcowe i trzeź-
wości zaprow. r. 1863. Kościół filialny znaj-
duje się w Szczepankach. Prob, Jan Krebs,
wik. Ignacy Luczny. Wsie parafialne: Łasin,
Błonowo, Szonowo, Ludwichowo, Jakóbkowo,
Widlice, Mędrzyce i Bogdanki. Do filii nale-
żą: Szczepanki, Szczepanki Małe, Hermanowo,
Lipowiec, Lentzwalde, Pęsławice i Słupski
młyn. Szkółki parafialne 4: w Ł. 3-kl, liczy
katol. dz. 255, w Szonowie 73, w Szczepan-
kach 95 i w Pęsławicach 76; dwoje dz. zwie-
dza ew. szkołę w Błonowie, Ob, szemat. dyec.
chełmińskiej, str. 131. Wizyta bisk, Olszow-
skiego z r. 1670 pisze o kościele farnym w Ł.,
że był równocześnie z miastem fundowany,
okazale dawniej budowany, cały w cegłę, wie-
le ucierpiał w różnych wojnach. Mianowicie
r. 1628 na samą Wielkanoc Szwedzi całkiem
spalili go razem z miastem, same tylko gołe
mury pozostały. Przy kościele w stronie po-
łudn. znajdowała się podówczas kaplica fami-
lijna Dulskich, w której pochowana była Bar-
bara de Roznow Dulska; piękny pomnik gro-
bowy wystawił mąż jej Dulski, ssta rogoziń-
ski. Ob. Wizyt. Strzesza, ręk. w arch. w Pe-
plinie. Oprócz fary istniała nadto w Ł. pre-
pozytura św. Maryi Magdaleny przed bramą
malborską, na przedmieściu Motylką zwanem,
połączona z miejskim szpitalem dla ubogich 1
chorych, Osobny proboszcz-praepositus, skąd
nazwa pochodzi prepozytury, miał nad nimi
pieczę. Na utrzymanie szpitala było zapisa-
nych kilka domów pobliskich, kawał gruntu,
który zwali Grodzisko, łąka Rozgart i kilka
ogrodów. Dla prob. zaś, jak słusznie przy”
puszeza wizytator bisk, Leskiego, były prze”
znaczone owe 8 włók, które w r. 1460 sprze-
dał temuż kościołowi niejaki Rudiger: musia
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więc istnieć wtedy kościół ś, Maryi Magdale-
ny, chociaż w wojnie krzyżackiej (jak powy-
żej wspomniano) roku 1410 został spalony.
W czasie reformacyi luter. znowu podupadł,
a co gorsza dochody niemal wszystkie poginę-
ły. Na gruzach starych wzniósł mniejszy już
kościołek, po prusku budowany, zacny funda-
tor Maciej Lisiński wraz z żoną Magdaleną

z Zakurzewskich r. 1592. Za Szwedów roku
1628 kościołek ten szczęśliwie ocalał; parafia-
nie odprawiali w nim teraz przez dłuższy czas

swoje naboż. Następnie jednak coraz bardziej
podupadał; r. 1670 naboż. nie mogło się więcej
odprawiać; dachem popsutym deszcz ciecze 1
wszystko pruchnieje. R. 1745 oddawna leży
w gruzach kościołek $. Maryi Magdaleny, na
cmentarzu nieogrodzonym oznacza miejsce jego
Boża męka murowana. Niektóre fundacye
z tej prepozytury przeniesione zostały do ka-
plicy ś. Rożańea u fary. Oprócz tego posia-
dała kiedyś parafia łasińska 2 kościoły w Szo-
nowie i Błonowie i kaplicę prywatną w Mę-
drzycach. Ob. Utracone kościoły w dyec.
chełmińskiej, str. 105—107. Dekanat łasiń-
ski, w dyec. chełmińskiej, obejmuje obecnie
paraf. kościołów 7: w Grudziądzu, Łasinie, Mo-
krem, Rogoźnie, Szembruku, Szynwałdzie i
Świętem; filie: w Gubinach, Dąbrówce, Woł-
czycąch i Szczepankach, W r. 1867 dusz li-

czył niemal 14000, szkółek katol, po wioskach
i w Łasinie 11, w Grudziądzu 8, nadto semin.
kato]. dla naucz. tamże; 368 dzieci katol. od-
wiedzało szkoły ew. Dawniej aż do okupacyi
pruskiej obok łasińskiego istniał drugi odrę-
bny dekanat grudziąski, który jednak z po-
wodu, że wiele kościołów bądź z czasem upa-
dło, bądź też przez innowierców zabranych zo-
stało, po okupacyi zniesiono i do łasińskiego
dek, przyłączono. Utracone kościoły istniały

kiedyś w obrębie dek. łasińskiego, jak nastę-

puje: w Grudziądzu ś. Jerzego iś. Ducha,

w Tarpnie, Trumieju, Łasinie opisany kościół

Ś, Maryi Magdaleny, w Szonowie, Błonowie,
Jankowicach, Ślemnie, Cyganach, Dolnem Czar-
nem, Biskupiczkach, Kisieleu, Tymawie. Kla-
sztorów liczono dawniej 5, w Grudziądzu 4,
00. jezuitów, pp. benedyktynek, 00. reforma-

tów, szarytek i jeden w Szynwałdzie pp. be-

tedyktynek. Kaplie upadło o ile wiadomo 12:
W Grudziądzu 5, między któremi kaplica Kost-

ków, Działyńskich, w Mędrzycach pryw. Gar-

czyńskich, Szynwałdzie Kostków, Nogacie
alksteinów, Białochowie Dąbskich, Mokrem

dorowskich i 2 zamkowe w Rogoźnie. Ob.
Szem, dyec. chełmińskiej, str. 129—137; Utra-

one kościoły 1. ©. | Kś. F.
„Łasin długi, ob. Ześna wieś,
Łasiniszki, zaśc. szlach., pow. wileński, 1

okr, adm., o 39 w. od Wilna, 1 dm., 8 mk, ka-

tol. (1866).  
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Łasinka, niem. Zasinkafuss, mata struga,

pow. grudziąski. Początek bierze w jeziorze

łasińskiem, z którego wypływa naprzeciwko

miasta Łasina ku południowi. Mija wieś Ja-

kóbkowo, gdzie młyn pędzi, i Bogdanki. Stąd

zwraca się ku zachodowi. Pe za leśn. i wybud.

Hermannsdorf wpada przy Słupskim młynie

do rzeki Ossy. Długość Ł. wynosi tylko oko-

ło półtorej mili. Lewy brzeg po za Bogdan-

kami aż do Ossy jest lesisty, zresztą płynie

Ł. przez otwarte pola. Dziedzice wsi Jakób-

kowa otrzymali prawo rybitwy w strudze Ł.

już za krzyżaków, jazów jednak nie mogli sta-

wiać tak, iżby ryby miały wolną drogę do je-

ziora. R. 1540 wysadzona komisya król. osą-

dziła, że tenuta łasiński posiada prawo rybi-

twy w tej strudze. R. 1604 Jan Lichtenhayn,

dziedzic Jakóbkowa, nie zważając na przeci-

wne dekreta król., uczynił zastaw w Łasince

i ryby wyłowił, czego mu jednak na przyszłość

mocno zabroniono. W nowszym czasie pły-

nąca wielu zakrętami granicą dóbr Jakóbkowa

i Bogdanek struga Ł. w celu większej z obu

stron wygody w biegu swoim sprostowaną z0-

stała. Ob. Frólich, Gesch. des Kreises Grau-

denz, str. 166—167. Kś. F.
Łasińska wieś, ob. Leśna wieś.
Łasińskie jezioro, al. Zamkowe jezioro, niem.

Schloss See, dok. Zessensee, Iesin, Leszyn, Le-

szynsee, jezioro, pow. grudziąski, przy mieście

Łasinie, od którego nazwę dzisiejszą wzięło.

Zamkowem jeziorem zowie się od krzyżaków,

którzy zamek obronny nad niem zbudowali.

Pierwotnie nazywało się oczywiście Lesin, Le-

szyn (tak w dok. z r. 1298) od lasu obszerne-

go, który po nad jeziorem. dawniej się ciągnął.

Długie jest to jezioro około mili; na południe

wypływa z niego struga Łasinka do rzeki

Ossy, na północnym brzegu wiedzie trakt bity

grudziąsko-łasińsko-biskupicki, Obecnie leżą

nad niem, oprócz miasta Łasina, wioski: Szcze-

panki, Hermannsdorf, Jakóbkowo, Szonowo i

Ludwigsort. W XIII w. lasy jeszcze otaczały

jezioro, w którym osadę wiejską trzymali dwaj

jacyś bracia Polacy; r. 1298 powstało przy

niej miasto Łasin. Wszelki użytek z jeziora,

jako i wpadających do niego strumieni zastrze-

gli krzyżacy dla siebie; tylko. sołtysowi łasiń-

skiemu (później także szonowskiemu) wolno

było ryby w niem łowić dla własnej potrzeby.

R. 1422 Michał Kuchmeister, mistrz w. krzy-

żacki, nadaje wolną rybitwę w jeziorze łasiń-

skiem Mikołajowi z Jakóbkowa, dla stołowej

potrzeby. R, 1438 także Paweł von Russdort,

mistrz krzyżacki, nadał rybitwę w temże je-
ziorze Januszowi von Zegendort, dziedzicowi

Jakóbkowa i pobliskich dóbr Mędrzyc, lecz
tylko w stronę strugi wpływającej do jeziora

przy Jakóbkowie dla własnego użytku i małe-

mi narzędziami, Za polskich czasów jezioro
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łasińskie należało do sstwa rogozińskiego, i nie
łatwo dozwalano w niem wspólnego użytku in-
nym sąsiadom. R. 1540 osobna komisya król.
wyraźnie odsądziła od mniemanego prawa ry-
bitwy w jeziorze ówczesnego dziedzica z Ja-
kóbkowa Wojciecha von Lichtenhayn; jedynie
mu dozwolili rybitwę w strudze Łasińce, przy
Jakóbkowie z jeziora wypływającej. R. 1546
król Zygmunt Aug. potwierdza dokum. jako
sołtys z Szonowa także posiadał zdawna pra-
wo łowienia ryb w jeziorze łasińskiem i to sza-
lewnicą i szlębarkiem. Dawniej już r. 1526
król Zygmunt I potwierdza, jako sołtys z Ła-
siną mą prawo łowienia ryb na stołową po-
trzebę, a kiedy odbywają wielką rybitwę król.,
zawsze ryba jedna dla niego odpadnie. R.
1623 dzierżawa jeziora łasińskiego wynosiła
126 fi. Ob. Frólich, Gresch. des Kreises Grau-
denz, str. 166,184, 185,187,215,293. Ks. F.
Łasiocha albo Zasiczka, mała rzeczka

w powiecie łowieckim i sochaczewskim, za-
czyna się z błot puszczy kampinoskiej, prze-
rzyna tylko małą część powiatu łowickie-
go, płynąc około Bud Myszorskich, folwark
Sienna, wsi Tułowice i Łasice, za którą, blisko
wsi Witkowie, wpada do Bzury; kierunek
wschod. ku północy. Długość mil 2. Bieg
wody dość bystry, dno błotniste. Szeroka na
4 stopy, głęboka od 10 do 12 stóp, najpłytsza
przy ujściu. Woda często tak mała, że pod-
czas suszy niekiedy wysycha.

Łask..., por. Zazk..., Hłask,,..
Łask, miasto powiatowe gub. piotrkowskiej j

nad rz. Pisią i Grabówką, leży pod 519 35 3
szerok, 1 37? 49" 5 dług. geogr., w nizinie nad-
rzecznej, Odl. 150 w. od Warszawy, 27 w. od
Sieradza, 15 w. od Szadku, 32 w. od Łodzii
44 w. od Piotrkowa. Połączony drogami bi-
temi z powyższemi miastami. Najbliższa sta-
cya dr. żel. w Łodzi. Ł. posiada kościół par.
murowany katolicki, kościół ewangelicki flial-
ny, synagogę, dom schronienia dła 4 starców
i kalek, szkołę początkową 1-kl. ogólną, zakład
naukowy prywatny (?), sąd pokoju okr. VI
dla Łaskui Pabianie, należący do zjazdu sędziów
w Piotrkowie, urząd powiatowy, urząd miej-
ski, urząd pocztowy, stacyą telegraficzną, fa-
brykę sukna grubego i wyrobów bawełnia-
nych, krochmalnię, mydlarnię (z prod. na 760
rs.), fabrykę cykoryi (z prod. na 500 rs,), mio-
dosytnię (z prod. na 1800 rs.). W 1827 roku
było tu 280 dm.i 1809 mk.; w 1860 r. 331
dm. (58 murow.) i 3776 mk. (2671 żydów);
obecnie 275 dm, (90 murow.), 5095 mk. i 645
mr. ziemi należącej do mieszczan. Starodawne
dziedzictwo możnej niegdyś rodziny Łaskich
h. Korab, za staraniem Jana Łaskiego ze wsi
tegoż nazwiska zamienione na miasto za przy-
wilejem króla Władysława Jagiełły w r. 1422,
który nadał wtedy prawo niemieckie, wyzna-  
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czył targi i dwa jarmarki do roku. EKrekcya
przywiedziona była do skutku w roku 1424.
Aleksander Jagiellończyk, potwierdzając w r.
1504 przywilej ojea, dozwolił Janowi Łaskie-
mu, kanel. w. kor. kan. gnieznieńskiemu, tu-
dzież bratu jego Jarosławowi wojskiemu sie-
radzkiemu, lub ich następcom, miasto rozsze-

rzyć, albo na inne dogodniejsze miejsce prze-
nieść, a nawet i zupełnie nowe założyć, z wol-
nością używania prawa niemieckiego i wszyst-
kich swobód, służących miastom królewskim,
mianowicie zaś Szadkowi i Sieradzowi. Tenże
sam przywilej uwalniał osiadających mieszkań-
ców na lat 20 od pewnych opłat i podatków.
W parę lat potem spaliło się miasto ze szczętem;

ówcześni przeto dziedzice, Hieronim woj. ino-
wrocławski, Jan dziekan gnieźnieński i Stani-
sław Łascy, synowcy kanclerza, wyjednali
u, króla Zygmunta I w r. 1523 przywilej
uwalniający z tego powodu mieszczan od wszel-
kich opłat i ciężarów, a w pięć lat potem ten-
że sam monarcha pozwolił trzeci jarmark dla
podniesienia miasta zaprowadzić. W r. 1564
dziedziczył Ł. Mikołaj Łaski, krajezy koron-
ny, ssta malborski i krasnostawski, który po-
zwolił mieszczanom wystawić na dochód ma-
gistratu łaźnię publiczną. W r. 1586 ówcze-
sny dziedzic Wojciech Łaski, woj. sieradzki,
który się także pisał baronem na Kesmarku,
Łasku, Rytwianach, Dunajcu i t. d., potwier-
dzając wszystkie nadania swoich poprzedni-
ków, dodał do lokacyi na własność miejską
obszerny las Węglisko zwany. Potomek jego
Hieronim, dziedzicząc Ł. na początku XVII w.,
wyjednał u króla Zygmunta III w r. 1618
przywilej na cztery nowe jarmarki; nakoniec
Michał Korybut w r. 1671 pomnożył takowe,
pozwalająe pobór targowy na pożytek miasta
obracać. W późniejszych czasach, po wyga”
śnięciu rodziny Łaskich, przeszłe po kądzieli
w posiadanie Wierzbowskich, potem Załuskich,
którzy się nawet pisali hrabiami na Łasku, A

Wyganowskich; w ostatku było własnością
Czołhańskich i Kręskich. Przy tylu swobo-
dach i przywilejach miasto do pierwszej poło-
wy XVII wieku liczyło się do zamożnych, lu-
dnych i przemysłowych, lecz przez pogorzele,
mianowicie kiedy spaliło się w latach 1624
domów 147, w 1749 dm. 258, w 1821 dm. 266,
w 1847 dm. 122, wreszcie w 1846 dm. 160,
oraz spustoszenia wojenne, morowe zarazy;
a nadewszystko przez nadużycia dziedzieów,
zupełnie podupadło. Jedynym śladem dawnej
jego świetności jest starożytny kościół para-
fialny pod wezw. Poczęcia Najświętszej Panny
Maryi i ś. Michała Archanioła, niegdyś kole-
giatą będący. Założony pierwotnie w r. 1366
przez Jarosława ze Skotnik, arcybisk. gnieź-
nieńskiego, hojnie uposażony przez jego na-
stępców w latach 1494i 1496, z dozwolenia
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stolicy apostolskiej otrzymał odpusty, a w r.
1498 kardynał Fryderyk Jagiellończyk, arcy-
biskup, ustanowił przy nim szpital dla ubo-
gich. W r. 1509 Jędrzej Boryszowski, arcy-
biskup, zamienił to probostwo na prepozyturę
z pięciu mansyonarzami, którzy w Ł. stale za-
mieszkać mieli; świetność jednakże kościoła
łaskiego poczyna się od wstąpienia Jana Ła-
skiego, kanclerza, na katedrę gnieźnieńską.
On rozszerzył i przyozdobił mury, w r. 1525
do stopnia kolegiaty wyniósł, hojnie sprzęta-
mi złotemi i srebrnemi wzbogacił, a probosz-
czowi wolność używania infuły u stolicy apo-
stolskiej wyrobił. Dla zjednania zaś większe-
go poważania kościołowi, sprowadził z Jefuza-
lem ziemię, którą na cmentarzu rozrzucić ka-
zał, wyjednawszy dla chowających się na nim
odpusty, jakie były nadane temu miejscu
świętemu, a stąd wiele osób z pobożności grób
tu sobie obierało. W r. 1529 erygowany zo-
stał przy kolegiacie najpierwszy kanonikat
pod tyt. $. Sebastyana, drugi utworzono w r.
1588 z dochodów wsi Dobra i Witkowie, dwa
następne przybyły w r. J547 z dochodów ko-
ścioła w Sławoszewie, jeden w r. 1650 z lega-
tu biskupa krakowskiego Jakóba Zadzika, któ-
ry także świadczył wiele dla łaskiego kościoła,
a jeden ustanowiono w 1689 na dochodach sa-
mego miastu. Tak więc kolegiata łaska skła-
dała się z 5 kanoników, kolegium wikaryu-

szów do pomocyi6 mansyonarzy. Infułat tu-
tejszy miał prawo używać ubiorów biskupich,
mianować kanoników gremialnych i honoro-
wych kolegiaty, cenzury na podwładnych rzu-
cać, sądy między nimi odbywać i wyroki ogła-
szać, Mógł błogosławieństwo uroczyste udzie-
lać, za zezwoleniem biskupa kościoły, ementa-
rze iinne miejsca święcić i rekoncyliować.
Kolegiata istniała do r. 1819, w którym to
czasie, na mocy buli papieskiej, suprymowana
t zamieniona została na infułacyą i probostwo
z oddzielnie wyznaczonym na uposażenie one-
go funduszem. Kościół w Ł. wystawiony był
w pięknym gotyckim stylu. Zwraca on dotąd
uwagę powagą i majestatycznością swoją, tu-
dzież olbrzymim frontem, Ma po bokach dwie
wieże, a w środku trzecią mniejszą, blachą kry-
te, nadto po bokach dwie okazałe kaplice. Po-
zostałe z dawnej jego budowy części, jako to:
prezbiteryum, zakrystya i niektóre kawałki
nawy dają dziś jeszcze wyobrażenie o tem
czem być musiał kiedy stał w pierwotnej swo-
jej formie, bez żadnych późniejszych dodatków.
Z bogactwa i wykończenia zewnętrznych ozdób
a zwłaszcza też z wymiaru samego kościoła
wnioskować by należało, że to nawet co
w nim zostało najstarożytniejszego sięga nie
dalej, jak Jana Łaskiego czasów. W budowie
tego kościoła zasługują szczególnie na uwagę
łuki i gzymsy, częścią z prostej cegły z dzi-  
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wną układane wytwornością. Wielka pogo-
rzel w r. 1747 zniszczyła część jego sklepienia
i wszystkie sprzęty w popiół zamieniła. Wy-
restaurował go atoli wkrótce ówczesny infułat
Marcin Załuski, wydawszy na ten cel z wła-
snej szkatuły przeszło 40000 złp., a dokończył
następca jego ks. Antoni Narzymski. To je-
dnakże eo za jego staraniem było uskutecznio-
ne przedstawia dziś osobliwszą mięszaninę

ostrołukowego stylu, z popsutym francuskim,
z czasów Ludwika XIV. Wnętrze kościoła
większemu jeszcze uległo przerobieniu, niż sa-
ma zewnętrzna jego postać, Zaledwie parę
załamków sklepienia nad częścią kapłańską
w dawnym pozostało stanie, zresztą wszystko
zmienione. Nawa nie jest nawet zasklepiona,
ale tylko pokryta sklepistym, z tarcie ułożo-
nym pułapem, który podpierają murowane ar-
kady. W wielkim ołtarzu jest obraz Ś, Mi-
chała Archanioła, pędzla włoskiego malarza,
Filipa Castaldi; ma on po bokach cztery kolu-
mny, a między niemi posągi świętych natura|-
nej wielkości, dobrze rzeźbione. Kaplica Naj-
świętszej Panny, od strony południowej wy-
stawiona w pierwszych latach XVIII w. przez
Stanisława Wierzbowskiego, dziedzica miasta,
Ma ona oddzielną zakrystyą i chór, bogato zło-
cone kapitele, pilastry i gzemsy. W ołtarzu
zaś mieści się na złocistej blasze, wyrobiony
z marmuru białego obraz Boga Rodzicy, z dzie-
ciątkiem Jezus, łaskami słynący, do którego
tłumy pielgrzymów i tysiące niegdyś przyby-
wało pobożnych, doznając rozmaitych eudów;
znajduje się dotąd przy kościele księga, opisu-
jąca cuda, jakie tu miały miejsce, Obraz da-
rowany zostął przez Klemensa VII papieża,
Janowi Łaskiemu i przez niego z Rzymu był
przywieziony. Jest on ozdobiony szczerozło-
temi, drogiemi kamieniami, wysadzanemi koro-
nami. Z przeciwnej strony jest druga kaplica
$. Anny, w ostatnich dopiero latach wysta-
wiona, a w r. 1859 wspaniale odnowiona.
W skarbcu tutejszym znajduje się znaczna
liczba bogatych i starożytnych kapi ornatów,
na których złociste herby Korabitów wyszy-
wane świadczą, iż sprawione zostały przez ro-
dzinę fundatorów. "Tamże przechowują tru-
mienkę srebrną z relikwiami śŚ. Juliana z Rzy-

mu przysłaną, bule papieskie i inne dokumen-
ta, tudzież godnych widzenia kilka ogromnych
antyfonarzy i psałterzy, na pargaminie ozdo-
bnie pisanych i miniaturowo malowanych,
a jeszcze przez założyciela kolegiaty, Jana Ła-
skiego, sprawionych. Do osobliwości tutej-

szych należą także ciała kilku pochowanych
w tym kościele osób, które, blisko od półtora
wieku w trumnach leżąc, w całości zupełnej
się dochowały. Drugi kościół w Ł. pod tyt:
ś, Ducha, drewniany, w r. 1811 gminie ewan-
gelickiej oddany został. Opis kościoła z ry-
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ciną podał Tyg. illustr, z 1866 r. N 332. Por.
też Łaski Lib. Ben. I, 4438, 449. Kod. dypl.
pol. I 298 i Pam. Rel.-Mor. 1868 r. t. VI.
Par. £. dek. łaski: 3720 dusz. Dobra Ł. skła-
dają się z folwarków: Ł., Łaska Wola, Wie-
wiórczyn, Wronowice, Poleszyn, Orchów i
Wesółka, miasta pow. Ł. i wsi niżej wymienio-
nych. Kozl. wynosi mr. 5857; folw. Ł.: grun-
ta orne i ogr. mr. 135, łąk mr. 75, pastw. mr.
310, lasu mr. 46, nieuż. i place mr. 34, razem
mr. 600, bud. mur. 10, z drzewa 15; folw. Ła-
ska Wola: grunta orne i ogr. mr. 208, łąk mr.
13, lasu mr. 528, nieuż. i place mr. 20, razem
mr. 774, bud. mur. 3, z drzewa 8; folw. Wie-
wiórczyn: grunta orne i ogr. mr. 289, łąk mr.
39, pastw. mr. 73, lasu mr. 20, nieuż. i place
mr. 18, razem mr, 434, bud. mur. 3, z drzewa
0; folw, Wronowice: grunta orne i ogr. mr,
356, łąk mr. 22, pastw, mr. 160, lasu mr. 912,
nieuż. i place mr. 80, razem mr. 1530, bud.
mur. 2, z drzewa 20; folw. Poleszyn: grunta
orne i ogr. mr. 183, łąk mr. 47, pastw, mr. 15,
lasu mr. 1142, nieuż. i place mr. 26, razem
mr. 1418, bud. z drzewa 12; folw. Orchów:
grunta orne i ogr. mr. 309, łąk mr. 81, pastw.
mr. 194, nieuż. i place mr. 25, razem mr, 609,
bud. mur, 2, z drzewa 12; folw. Wesółka: grun-
ta orne i ogr. mr, 194, łąk mr. 17, nieuż. i pla-
ce mr. 5, razem mr. 216, bud. z drzewa 7.
Nadto w osadach mr. 80, Płodozmian zaprowa-
dzony, młyn amerykański, cegielnia i pokłady
torfu. Miasto powiat. Łask osad 368, z grun.
mr, 646; wś Łask osad 5, z grun. mr. 18; wś
Ostrów os. 30, z grun, mr. 188; wś Wiewiór-
czyn oś, 21, z grun. mr. 232; wś Maurycyn
os. 27, z grun, mr. 278; wś Poleszyn os. 27,
z grun. mr. 229; wś Anielin os. 638, z grun.
mr, 734; wś Wola Łaska os. 21, z grun. mr.
107; wś Wronowice os. 35, z grun. mr, 457;
wś Wesółka os, 6, z grun. mr. 24; wś Wło-
dzimierzów os. 33, z grun. mr. 5381; wś Jano-
wice os. 31, z grun. mr, 258; wś Teodorów
os. 34, z grun. mr. 256; wś Barycz os. 19,
z grun, mr. 200; wś Rokitnica os. 81, z grun.
mr. 872; wś Kalinka os. 11, z grun. mr. 8; wś
Wysieradz os. 23, z grun, mr. 222; wś Jesion-
na os. 31, z grun. mr. 39]; wś Orchów os, 32,
z grun. mr. 199; wś Utrata os. 15, z grun. mr.
24; wś Kazimierzów os. 15, zgrun. mr. 203; wś
Krzucz os. 17, z grun. mr. 81.

Powiat łaski gub. piotrkowskiej utworzony
został w 1867 r.z 17 gmin dawnego powiatu
sieradzkiego i jednej gminy dawnego piotr-
kowskiego powiatu. (Graniczy on od północy
z pow. łódzkim, od którego dzieli go rz. Ner,
od wschodu z pow, łódzkim i piotrkowskim, od
południa z nowo-radomskim i wieluńskim, od
zachodu z wieluńskim i sieradzkim; część gra-
nicy stanowi tu koryto rz, Warty, choć linia
graniczna przechodzi na przemiany z jednego  
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brzegu na drugi wcielając części nizin nad-
rzecznych, to do łaskiego, to do wieluńskiego
powiatu. Obszar powiatu wynosi 25.48 mil
kwadr. Poziom obszaru tego wznosi się w kie-

runku od płn. zachodu ku wschodowi płdn.
i południowi. Szybko się wznoszą szczególniej
brzegi Warty w miarę posuwania się w górę
rzeki. Z 420 stóp pod Sieradzem do 577 stóp
pod Rychłocicami i 646 pod Strobinem. W środ-
ku powiatu Parzno wznosi się na 596 st.; Za-
ry pod Rząśnią w pow. noworadomskim, nie-
daleko granicy połudn. powiatu Ł. mają 663
stóp. W kierunku ku wschodowi przyległy
pow. piotrkowski przy średniem wzniesieniu
1700 do 750 stóp przedstawia wiele punktów
sięgających od 800 do 1000 stóp. Skutkiem
tego wody pow. łaskiego płyną albo ku zacho-
dowi do Warty, albo ku północy do Neru.
Najważniejszą rzeką powiatu jest Widawka,
która, wszedłszy w granice pow. w kącie płdn.-
wschodnim niedaleko Szczercowa, wpada pod
Pstrokoniami do Warty. Zabiera ona w obrę-
bie powiatu z praw. brzegu: Grabicę, która
wielkim łukiem okrąża półnoeną część powiatu

i przynosi wody z okolic Łasku, Chrząstówkę
z pod Zelowa idącą i Pisię z okolie Strzyże-
wie; zlew. brzegu zaś Krasawę płynącą od
Woli Wydrzynej i Chabielic. Szosa łącząca
Łask ze Zduńską Wolą i Pabianicami wskazu-
je w przybliżeniu linią działa wodnego między
Wartą a Nerem, Ten ostatni przyjmuje z ob-
sząru pow. Ł. tylko małoznaczące strumienie.
Powiat Ł. z wyjątkiem okolice bliższych War-
ty posiada dotąd jeszcze dość znaczne obszary
leśne. W 1880 r. było tu 29.049 mr. lasów
prywat. nieurządzonych, 8630 mr. las. pryw.
urządzonych, 10457 mr. zasianych po wycię-
ciu i 8760 mr. nie zadrzewionych na nowo.
Włościanie mieli 423 mr. lasu, a za serwituty
otrzymali 814 mr. Do osad należało 3388 mr.
Ogółem było 61521 mr. obszaru leśnego, a więc
2412 mr. na milę kwadratową. Choć gleba
ziemi przeważnie sapowata i niedoprowadzona
do należytej żyzności, gdyż większą część ob-
sząru ornej roli wydobyto niedawno dopiero
przez wycięcie rozległych lasów, przeważnie
sosnowych, pomięszanych z olszyną i brzeziną,
jednakże obfitość łąk nadrzecznych i powstanie
w bliskiem sąsiedztwie ludnych ognisk prze-
mysłowych wpłynęło na podniesienie rolni-
ctwa, hodowli bydła i owiec poprawnych.
Natura gruntu nie sprzyja uprawie pszenicy;
za to żyto i kartofle obfite wydają plony.
Uprawa łubinu, rozpowszechniona nawet l
u włościan, przyczynia się wiele do postępów
kultury rolnej. Przeważają tu średniej rozle-
głości (1000 do 1500 mr.) folwarki, produ-
kujące żyto, kartofle i wełnę. Przemysł ta-
bryczny na niskim stopniu stoi; jedyne ogni-
sko stanowią Pabianice, osada położona w płd.
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wschodniej stronie pow., w bliskości Łodzii
otaczającego wieńca osad fabrycznych. Zresztą
spotykamy tu tylko mniejszych rozmiarów za-
kłady fabryczne. Prócz gorzelni, istniejących
tu w dość znacznej stosunkowo ilości, których
produkcyi jednak nie możemy podać dla bra-
ku świeższych danych, istnieje wielka ilość
młynówi wiatraków z produkcyą na 1000000
rs., kilka drobnych browarów z produkcyą na
15000 rs., dwie cegielnie i fabryki dachówek
wydające za 7400 rs., kilka smolarni z pro-
dukcyą na 17000 rs., olejarnie wydające za
7600 rs. i kilka drobnych mydlarni, fabryk
octu, miodu, cykoryi, Srodkami komunikacyj-
nemi są: rzeka Warta i dość liczne drogi bite
przerzynające powiat w różnych kierunkach.
Na nieszczęście wiele z tych drugorzędnych
szos czeka od wielu lat na ukończenie, przęd-
stawiając łataninę kawałków zrobionych ze
zwyczajną drogą. Projektowana zdawna kolej
z Łodzi do Kalisza przecięłaby terytoryum po-
wiatu i poszła przez Łask. Pod względem ko-
ścielnym pow. łaski stanowi dekanat t. n. dye-
cezyi włocławskiej i składa się z 21 parafij:
Borszewice, brzyków, Buczek, Dłutów, Do-
broń, Górka-Pabiańska, Grabno, Kwiatkowice,
Lutomiersk, Łask, Marzenin, Mikołajowice,
Pabianice, Restarzew, Rusiec, Sędziejowice,
btrońsko, Szczerców, Widawa, Wola-Więzo-
wa i Wygiełzów. Pod względem sądowym
stanowi VI okręg sądu pokoju dla Łasku i Pa-
bianie i pięć okręgów sądów gminnych: Pabia-
nice, Wrzeszczewice, Buczek, Rembieszów,
Restarzew. Pod względem administracyjnym
ma 18 gmin: Bałucz, Buczek, Chociw, Dąbrowa
Rusiecka, Dąbrowa Widawska, Dłutów, Dzban-
ki, Górka Pabianicka, Lutomiersk, Łask, Prusz-
ków, Widzew, Wodzierady, Wola Wężykowa,
Wymysłów, Wygiełzów, Zapolice, Zelów.
W gminach tych jest 415 wsii kolonij. W pow.
jest 37 szkół początk, 1-kl. ogólnych: Pabiani-
ce (2), Rydzyny (2), Łask, Widawa, Szczer-
ców, Korablów, Polowa, Leśniak, Paproć ho-
lendry, Lutomiersk, Wygoda, Prusinowice,
Bechnice, Chocianowice, Jutrzkowice, Ksawe-
rów, Chechłów, Żytowice, Marków, Mogilno,
Dłutów, Zofiówka, Pożdzienice, Zielęcice, Okup
Wielki, Marzenin, Petrykozy, Szynkielów,
Pawlikowice, Borszewice, Wygiełzów, Kurów,
Buczek, Chorzeszów, Kwiatkowice. Br. Ch.
Łask, wś, pow. pułtuski, gm. Gzowo, par.
zierzenin.
Łask (łuż.), niem. Zaske, ob. Zazk.
Łaska (Boża), zaśc. szlach., pow. dzisieński,

3 okr. adm,, o 28 w, od Dzisny; 1 dm., 7 mk.
(1866).
Łaskarzew, os, miejska, pow. garwoliński,

5m. i par. Ł., dawniej m. w ziemi stężyckiej,
b. własność duchowna, ma os. 266, ziemi mr.
2881, Według Tow. Kred. Ziems, dobra Ł.  
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składają się z folwarków Pilczyn i Wola Ła-
skarzewska, attynencyi Wójtostwo, osady da-
wniej msta £., wsi: Pilczyn, Wola Łaskarzew-
ska, Krupa, Sosenka, Melanów i Kasprówka,
od rz. Wisły w. 12. Rozległość wynosi mr.
1258: folw. Pilczyn grunta orne i ogrody mr.
27], łąk mr. 54, past. mr. 96, zarośli mr. 22,
nieuż, i place mr. 19, razem mr. 461, bud, mur.
1, z drzewa 22; folw. Wola Łaskarzewska
grunta orne i ogr. mr. 81, łąk mr. 67, lasu mr.
540, zarośli mr. 2, nieuż. i place mr. 15, razem
mr. 705, bud z drzewa 7; w attyn. Wójtostwo
I Krupa mr, 85. Dwa młyny wodne; rz. Promik
przepływa. WśPilczyn os, .34, z grun. mr.
618; wś Wola Łaskarzewska os. 24, z grun.
mr. 478; wś Krupa os, 6, z grun. mr. 116; wś
Sosenka os. 14, z grun. mr. 233; wś Melanów
os. 25, z grun. mr. 385; wś Kasprówka os. 12,
z grun. mr, 249. A. Pal,
Łaskarzówka, wś i dobra, pow. toszecko-

gliwicki, par. Rudno, przy drodze z Ujazdu do
Nośniczowie; 61 bud., 60 dm., 746 mk. Dobra
mają 2556 mr. ziemi, w tem 1608 lasu; wś 28
osad, 498 mr. ziemi, młyn wodny i folw. Wy-
dzierów. F, S.
Łaska Wola, ob. Zask m, pow.
Łaskawy, folw., pow. pleszewski; należy

do dom. Klenki; 6 dm., 95 mk.
Łaski, wś, pow. owrucki. Część Ł. posia-

dali w XVII w. Trypolscy.
Łaski, wś rząd., pow. dzisieński, o 36*/, w

od Dzisny, 2 okr. adm., 7 dm., 82 mk, (1866).
Łaski, ob. Uwalica,
Łaski koło Męciny, w pow. gorlickim, jest

to kopalnia nafty, w której znajdują się szyby
p. Fedorowicza i Jankowskiego. H. Walter i
dr. E. Dunikowski (,,Greologiczna budowa ob-
szaru naftonośnego zach. galie. Karpat', Ko-
smos, 1882, str. 281 i 478) wykazują, że w tej
kopalni pod czerwonemi iłami leżą iłołupki,
dalej plastyczne iły i płytowe cienkie piaskow-
ce. Ze względu na iły jest dobywanie bardzo
utrudnionem, gdyż woda, nie mogąc się przeci-
snąć przez nieprzepuszczalne iły, gromadzi się
przy piaskowcach, a stąd powstają zalewy i
skręcenia; nadto po przebiciu menilitów szyb
nie ma warunków dalszego rozwoju, chociaż
jest tu wyjątkowy szyb, który i po przebiciu
menilitów natrafił na warstwy ropianieckie.
Na mapie adm. Kummersberga nie ma oznaczo-
nej tej miejscowości. Mae.
Łaski 1.) Nowe, niem. Neu-Zatzig, folw.,

pow. czarnkowski; 2 dm., 28 mk,; 19 ewang.,
9 katol.; 10 analf. Poczta, tel. i st. kol. żel.,
najbliższe w Wieleniu. 2.) Ł. Stare, niem.
Alit-Latzig, dom., pow. czarnkowski, 4 dm.; 52
mk.; 38 ewang., 14 katol.; 24 analf. Najbliższa
poczta, tel. i st. kol, żel. w Wieleniu.

Łaskie, wś włośc., pow. dzisieński, o 63 w.
od Dzisny, 2 okr. adm., 12 dm., 100 mk. (1866).
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Łaskie, Zazek, Zazok, ob. Komarniki.
Łaskiszki, zaśc. częściowych właścicieli,

nad rz. Miadziolicą, pow. wilejski, o 62 w. od
Wilejki, 3 okr. adm., gm. mańkowiecka, przy
byłej drodze poczt. połockiej; 1 dm., 8 mk.
katol. (1866).
Łaskiszkowo, niem. Schabernack, wś, pow.

złotowski, ob. Scholastykowo,
KŁaskoń, ob. Zaskoń,
Łasków, wś i folw., pow. hrubieszowski,

gm. Mircze, par. Kryłów, ma kościołek pounic-
ki, filią par. Mircze, szkołę początk. 1-klas.
ogólną, 36 osad, 5387 mr. ziemi włośc. R. 1827
dm. 34, mk. 258. Folw. Ł. od Witskich prze-
szedł w spadku przed wiekiem do Rulikow-
skich. Dziś własność Gabryeli z R. Łempie-
kiej. Rozl. mr. 894.
Łaskowee, ob. Zaskowce.
Łaskowice, wś i os. młyn. nad rz. Nerem,

pow. łaski, gm. Widzew, par. Pabianice, Wś
ma 40 dm., 431 mk., 961 mr. ziemi włośc.; os.
karcz. | dm., 4 mk., 4 mr.; os. młyn. 1 dm,,
15 mk., 54 mr. W 1627 r. było tu 31 dm,,
298 mk.; wś rządowa. Młyn i os, karcz, nale-
żą do dóbr Widzew.
Łaskowszczyzna, wś włośc., pow. wilej-

ski, o 74 w. od Wilejki, 3 okr, adm., gm. Sit-
ce, 11 dm., 87 mk. (1866).

Łaskuniszki, zaśc. rząd., pow. wileński, 5
okr. adm, o 45 w. od Wilna, 4 dm., 40 mk.
katol. (1866).
Łaskunka, pot. górski, zwany także Askun-

żo (ob. t. I, str. 50).
Łaśna al. Zazno, niewielka rzeczka w pow.

mozyrskim, lewy dopływ Uborci. W górnym
swym biegu zwie się Bunicą (ob.), zaś od za-
ścianka Łaźnicz— Łaśną. Długość Ł. około 2
mil, kierunek ma zachodni, płynie odludnemi
moczarami. A. Jelski,

Łaśnica, ob. Lanckorona, t, V, str. 68, 69.
Łasochy, wś, pow. tomaszowski, gm. i par,

Tomaszów, odl. od Tomaszowa mil 1/,, od Za-
mościa mil 6, od szosy 2, od granicy Galicyi
mila 1. Grunt piaszczysty śród lasu. Ma 12
dm. 89 mk. Włościanie trudnią się oprócz
uprawy roli, której posiadają 238 mr., zarob-
kiem jako wywózką kamieni do szosy i drze-
wa. W pobliżu tej wsi, w lesie, przy trakcie
z Tomaszowa do Józefowa ordynackiego idą-
cym, znajduje się od 1876 r. parowa fabryka
gątów i posadzek, należąca do ordynacyi Za-
mojskich, Starodrzew wysokopiennych jodeł
dostarcza tej fabryce w obfitości materyału.

Łasociee, niem. Zasswitz, ob. Lasocice.
Łastiwki (rus.), ob. Zastówki,
Łastowce, wś włośc., pow. oszmiański, 3

okr. adm., od Oszmiany ow.32, od Dziewie-
niszek 12, dm. 6, mk. katol. 61 (1866). -
Łastowce, wś, pow. kamieniecki, gm. Rych-

ta, par. Iwaniec, nad rz. Źwańcem, dm, 140,  
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mk. 546; ziemi włośc, 642 dz., dwors. 2620 dz.
(z Isakowcami), cerkiewnej 45 dz. WŚ ta za-
łożona na ziemi darowanej przez Jagiełłę ryce-
rzowi Swyczkowi z Łeczyna w końcu XV w.
W ostatnich latach władali nią Jordanowie;

dziś Komarów. Jest tu cerkiew pod wez. Najś.
Panny z 925 parafianami.
Łastowce, węg. Zastocz, wś w hr. ziemneń-

skiem (Węg.), 233 mk,
Kastowica, wś rząd. nad jez, t. n., pow.

dzisieński, o 58 w. od Dzisny, I okr. adm., 13
dm., 50 mk. (1866). Dawniej Ł. należała do
gm. Głębokie, dziś stanowi osóbną gminę (2071
dusz), do której należą ststwa: Ł., Głębokie,
Korolewicze, Peredoły, Berestecz. Okręg wiej-
ski Ł. obejmuje wsie: £., Ławrynówka, Obrub,
Barany, Szypy, Dziechciary, Matiasy, Kowa-
le, Mojsiejenki, Zapołowje, Zapołowje-Nowe.
Dobra Ł. była własność Sulistrowskich, Łopa-
cińskich, dziś Okuszki. Por. Głębokie i Norzyca.
Łastowiecczyzna, folw. na obszarze dwor-

skim Rolów, pow. drohobycki.
Łastówka, folw. pryw., pow. wilejski, o 79

w. od Wilejki, 3 okr. adm., gm. duniłowicka,
1 dm., 3 mk, prawosł. (1866).
Łastówki, wś pryw. nad rz, Migocin, pow.

dzisieński, o 38 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 8
dm., 63 mk. katol. (1866).
Łastówki (al. Zastówka, Lastówka, po rus.

Łastiwki), wś w pow. drohobyckim, 32 kil. na
płd. zach. od Drohobycza, 14 kil. na płd. zach.
od sądu powiat. w Podbużu, 8 na płd. wsch.
od urzędu poczt. w Turzem. Na płn. zach. le-

ży Świdnik, na płn. Bystrzyca, na wsch. Kro-
piwnik Stary, na płd. zach, Jasionka Masiowa,
na zach, Isaje. Srodkiem obszaru płynie Stryj
krętym biegiem. Wchodzi on tu z Jasionki
Masiowej od płd., płynie na płn. zach., potem
na płn., skręca na wsch., następnie na płd.
wsch. i znowu na wsch., poczem wygina się raz
jeszcze małym łukiem na płn. wsch. wydanym,
a przybierając w końcu kierunek płd. wchodzi
do Kropiwnika Starego. Od praw. i lew. brz.
zasilają go liczne strugi. Zabudowania wiej-
skie leżą nad Stryjem, a mianowicie na praw.
brz. części wsi Łokoteć i Na Ługach, a na lew.
brz. Kniaziów i Hyrka. Na praw. brz. Stryja
wznoszą się: na krańcu płd. Bukowska góra do
807 m., a na płn. od niej Kiczerka do 79] m.;
reszta obszaru opada ku dolinie rz. (do 516 m.
na zach. a do 511 m. na wsch.); na lew. brz.
Stryja wznoszą się wzgórza: Solnice (727 m.)
w środku obszaru, Szczerbin (824 m.) na gra-
nicy płn. wsch. a Kruhła (788 m.) na granicy
płn. Własn. więk. (towarz. dla prod. leśn.
w Wiedniu) ma roli or, 14, łąk i ogr. 6, past.
3, lasn 5 mr.; własn. mniej. roli or. 1081, łąk
i ogr. 1000, past. 1271, lasu 53 mr. W r. 1880
było 1095 mk. w gm. (obrz. gr.-katol., należą”
cych do górskiego rodu Bojków). Par. gr,-kat.



Łaś

w miejscu (dek. staromiejski, dyec. przemy-
ska). We wsi cerkiew, a na cmentarzu kaplica
murowana pod wez, Ś. Łazarza, w której się
niekiedy mszę odprawia. Stara cerkiew spaliła
się w r. 1841. Nową cerkiew poświęcono w r.
1664. Do cerkwi tej zakupiono w r. 1866 sta-
ry ikonostas z monasterskiej bazyliańskiej cer-
kwi w Złoczowie, Za czasów polskich należała
wś do dóbr koronnych w ekonomii samborskiej
a ziemi przemyskiej, krainy zaś wołosiańskiej.
W rkp. Ossol. N 2837, str. 49, podany w stre-
szczeniu następujący dokument: „A. 1528.
Samboriae. Magnifieus Stanislaus Odrowąż

seultetiam in villa Łastówka provido Andreae
vendit, ad quam unam aream integram, more
seultetorum emensurandam, cum molendino, ac
illins emolumentis, cum tertio grosso de Kuni-

ce, et emigratione, et cum tertio porco de fagi-
natione, atque cum columbationibus consuetis,
tortisque adjungit, Oolonos dieto Sculteto, se-
cundum consuetudinem aliarum villarum, quo:
tannis laborare compellit, Katione quorum
tempore hostilitatis grassantis, expeditionem
bellicam subire, amputatis stationibus, per
aliarum villarum seultetos praestare solitis,
dictum scultetum declarat'', W lustracyi ekono-
mii samborskiej z r. 1686 (rkp. Ossol. M 1255,
str. 124) czytamy: „,WŚ ma łanów 10, zosóbna
wójtowski 1, popowskich ćwierci 2. Powinno-
ści tej wsi, to jest roboty, drzew, wyprawa
cieślów, taka jak w Wołosiance. Czynsze na ś.
Michał, Marcin i Wojciech (są wymienione).

 Qwsa czynszowego, kury, gęsi tak dają jak
Wołosianka. Barana kuchennego, baranka wiel-
kanocnego, jajec kopę też tak, albo pieniędzmi
odkupują. Dziesięcinę owczą także płacą, albo

od 20-tej owcy barana jednego, albo od każdej
owcy po gr. 4. Wójtostwo trzyma w tej wsi
JmP. Samuel Brochocki, na które prawa nie
pokazał, Teraz dzierżawca trzyma JmP. Nahu-
jowski od tegoż JmP. Brochockiego w zasta-
wie, W inwentarzu zr. 17/60 (rkp. Ossol.
N 1632, str. 71) czytamy: „„,Wś osiadła na ła-
nach 10, videlicet sianych 7*/,, koszonych
2'/,; zosobna wójtowski I, popowskiego '/ą.
Chlebnika znajduje się ad praesens M 116.
Czynsze tej wsi (wymienione szczegółowo)
przynoszą 288 złp. 281/, gr. Wójtostwa tej
wsi posesorkami JmPanie Oemhen i Hojer,
siostry rodzone, na które prawo pokazały, vi-
gore którego do skarbu wraz z wójtostwem
Strzelbickiem, (ob.) płacą. Prócz tego hibernę
na gardekurów JKMości i inne onera fundi
płacić tenentur. Lasy tej wsi i las od Kro-
piwnika nazwany Łuźki, w którym drzewo
Smereczyna, olszyna i inne drobne; ten na
wsch. leży; Chaszcze od Bystrzycy, olszyna 1
ozina; Chaszcze od Jasionki nazwane Duszyń-
skie. Gromada tej wsi uskarżała się, że JmPP.
Nahujowscy do dóbr dziedzicznych Kropiwnik,  
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których jest ad praesens posesorką JmP, Orze-
chowska, oderwali dwa wierzchy gór nazywa-
jących się Zamielniezne oraz i z lasem na nich
będącym, z których taż gromada powinność do
zamku odprawują i czynsze wypłacają. Więc
zalecamy administracyi tutejszej, aby, po uczy-
nionym 0 to manifeście, agat in foro competenti
o odzyskanie pomienionych gruntów. Zaliły
się także JmPPanie Oemhen i Hojerowa, pose-
sorki wójtostwa, że im także ciż JmPP. Nahu-
jowscy obszar pola Korytoszczyzna nazwany
i z młynem do wójtostwa należącym zabrali,
0 eo tenent wraz z administracyą agere o po-
mieniony obszar i młyn z tymiż Ichmościami.
Skarżyła się jeszcze gromada na JmPP. Jawor-
skiego i Kropiwnickiego, iż używa gruntu gro-
madzkiego, jednego titulo jakowejś sukcessyi,
drugiego dawszy na pojedyńcze grunta chło-
pom po kilkanaście złp. modo obligatorio, a po-
winności żadnych nie pełnia, ani do podatków
się przyczyniają. Więc zabiegając w tym ra-
zie krzywdzie gromadzkiej, zalecamy juryz-
dykcyi zamkowej, aby nieodwłocznie tę spra-
wę za wydanym pozwem przez gromadę osą-
dziła i jeżeli eo juste tym Ichmościom należeć
będzie, salva detruncatione za używanie grun-

tów i niedokładanie się do podatków skarbo-

wych zapłacić nakazać ma pod surową karą,
grunta zaś do gromady post satisfactionem
tymże JmPP. Jaworskiemu i Kropiwniekiemu
subsecutam przyłączone być powinne. Tako-
wąż skargę przeciwko żydowi Markowi, aren-
darzowi łastowieckiemu od gromady zaniesio-
ną, taż jurysdykcya zamkowa samborska osą-
dzić ma. Na ostatek uczyniła skargę gromada,
że płaci 40 złp. do wójtostwa za niereperowa-
nie młyna. Więc ażeby tej kwoty nie dawała,
nakazujemy gromadzie, aby w miejscu przez
zwierzchność wójtostwa upatrzonem inszy mły-
nek postawiła, któren gdy wystawią od płace-
nia pomienionej kwoty wolna być ma, a mły-
nek wystawiony każdego czasu reparować po-
winna, Wedle inwentarza z r. 1768 było
wójtostwo w Ł. w posiadaniu Dąbkowskiego,
cześnika łomżyckiego. W r. 1595 stał w Ł,
Jan Zamojski, hetman w kor. obozem z woj-
skiem polskiem ku obronie kraju przeciw 'Ta-
tarom i Turkom. Lu. Dz.
Łastowszczyzna, dobra w płd. stronie pow.

ihumeńskiego, z praw. strony rz. Usy, przy
gościńcu wiodącym z Siemionowicz do mka
Piaseczna, w okr. pol, użździeńskim, par. katol.
uździeńskiej, własność od r. 1835 Wyszomir-
skich; mają obszaru około 52 włók, łąki obfite,
glebę piaszczysto-kamienistą lecz urodzajną.
Łasza, Ołanga, rz., ob. Bartów, Iłazenpot

(III, 42), Kurlandya (TV, 897). ż
Łasza, rz., lewy dopływ Sokoldy, przyjmu-

je Woroniczę,
Łasza, ob, Zosza,



„ 606 Łas

Kaszanka, ob. Zoszanka.
Łaszanówka, wś, pow. nowogradwołyński,

gm. romanowska, leży przyszosie brzesko-ki-
jowskiej i ma stacyą poczt. Włościan dusz 61,
ziemi włośc, 248 dzies,, ziemi dwors, 141 dzies,
Własność Czapliekich, L. RB.
Łaszczewiec, niem. Zaschwitz, folw., pow.

obornicki, należy do dom. Ludomy; 4 dm.,
89 mk,
Łaszczów, 0s., pow. tomaszowski, gm, Czer-

kasy, par. £Ł. Leży o 120 w. od Lublina, o 24
w. od Tomaszowa. Ma 106 dm,, 1246 mk,,
inel, 1126 izr., kościół, cerkiew prawosł,, sy-
nagogę, 2 dm. modlitwy, szkołę, poczte, apte-
kę, 6 jarmarków. Urząd gm. w Czerkasach,
sąd gm. w Domaniżu. Niegdyś jezuici mieli tu
swoją rezydencyą a zapewne i szkoły niższe.
W XVI w. kalwini mieli tu drukarnię. Dobra

Łaszczów i Małoniż składają się z folwarków
Nadolce i Podhajce, os. £., wsi: Podhajce, Ma-
łoniż, Czerkasy i Domaniż; rozległość wynosi
mr. 2618: folw. Nadolce grunta orne i ogr. mr.
1163, łąk mr. 400, wody mr. 48, lasu mr. 289,
nieuż, i place mr. 52, razem mr. 1952, bud.
mur. 14, z drzewa 12; folw. Podhajce grunta
orne i ogr. mr, 428, łąk mr. 137, past, mr. 7,
wody mr. 31, lasu mr, 37, nieuż. i place mr.
26, razem mr. 665, bud. z drzewa 13. Dwa mły-
ny wodne, pokłady torfu. Os. Ł. os, 158, z grun.
mr. 20; wś Podhajce os. 29, z grun. mr. 350;
wś Małoniż os. 28, z grun. mr. 413; wś Czer-
kasy os. 34, z grun. mr. 585; wś Domaniż os.
38, z grun, mr. 366. A. Pal,
Łaszczowa, wś, pow. humański, nad rz,

Tykiczem, o 3 w. powyżej Hordaszówki. Płd.
część wsi zowie się Białe Młyny i Biały Bród.
Mk. 862, ziemi dzies. 4413. Cerkiew z r. 1848.
Łaszczowa Posada, ob. Posada Zaszczowa.
Łaszczowa Wola, wś i folw,, pow. koniń-

ski, gm. i par. Grosławice. Foiw. Wola Łasz-
- czowa z wsiami: £Ł, Wola, Bielawy, Wieruszew

i Zreki al. Sofienberg lit. B. rozległy mr. 132.
Wś Ł. Wola os, 29, z grun, mr. 52; wś Biela-
wy os. 21, z grun. mr, 505; wś Wieruszew 0s,
31, z grun. mr. 454; wś Źreki al. Sofienberg
08. 4, z grun. mr. 16.
Łaszczówka, wś, pow. tomaszowski, gm.

Majdan Górny, par. Tomaszów, odl. pół mili
od "Tomaszowa i granicy Galicyi. Własność
niegdyś Placyda Kurdwanowskiego, kuchmi-
strzą króla Augusta III, później Hukwiczów;
obecnie właścicielem dóbr Ł. Wojciech Kiwer-
ski. £. miała podobno być miasteczkiem w ze-
szłem stuleciu i posiądać kościół paraf. Ś. Trój-
cy. Dwór £Ł. ma zarazem folw., 494 mr. grun-
tu, 100 łąk, 830 lasu sosnowego; doń należą
2 młyny i stawy ze źródeł utworzone, Grunt
piaszczysty, w części popielatka; na gruntach
dworskich znajdują się kamienie w ogromnych
rozmiarach. Przed 40 laty górnicy sprowadze-  
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ni poszukiwali w pokładach kamiennych sre-
bra; robiono próby, wydobywano części meta-
liczne, lecz dla małej ilości srebra zaniechano
dalszych poszukiwań i dziś pozostały tylko
olbrzymie kamienie wydobyte przez górni-
ków (22), WŚ Ł. ma dymów 33, ludności 371
r. l., ziemi włośc. 384 mr.; ludność rolnicza
zajmuje się przytem przemycaniem okowity
z Galicyi. Według Tow. Kred. Ziems. folw.
Ł. (z wsiami: Ł., Sznury i Majdan Górny),
rozległy mr. 1501: grunta orne i ogrody mr.
364, łąk mr. 209, pastw. mr, 95, wody mr. 9,
lasu mr. 798, nieuż. i place mr. 31, bud, z drze-
wa 19, browar, 2 młyny wodne, dwie rzeczki,
stawy, pokłady kamienia wapiennego i torfu.
WŚ Ł. os. 32, z grun. mr. 417; wś Sznury os.
11, zgrun. mr. 271; wś Majdan Górny os.
126, z grun. mr, 1350. X. 8. S.
Łaszczówka, wś, pow. bałcki, gm. Boho-

pol, par. katol. Hołowaniewskie, Mk. 414
(z Łukaszówką), os. 41, ziemi włośc. 1085,
dwors, 628, cerk, 74 dzies. Cerkiew pod wez.
N.P. Dziedzictwo Potockich, następnie Juna-
kowskich,
Łaszczówka, pow. humański, ob. Zebie-

dynka.

Łaszczyn, kol., pow. rawski, gm. i par. Re-
gnów. Ma 28 dm., 226 mk., 925 mr. ziemi
włośc. i 65 mr. ziemi należącej do dwóch czę-
ściowych właścicieli. W 1827 r. £Ł. kol. miał
25 dm., 171 mk,

Łaszczyn, niem. Zaschine, 1.) wś, pow.
krobski; 29 dm., 175 mk., wszyscy katol.; 41
analf, Kościół paraf. katol, dek, krobskiego.
Poczta, tel. i st, kol, żel, w Rawiczu o 4 kil.
2.) Ł., dom. i gm. tamże, 4 miejse.: a) Ł., dom.:
folwarki: b) Biały Orzeł, e) Stanisławowo:
d) Iźbice, dom.; razem 5455 mr. rozl.; 15 dm.,
247 mk.; 30 ewang., 217 katol.; 54 analf. Wła-
sność Michała Szczanieckiego z Nawry. W XV
i XVI w. £. należał do rodziny wielkopolskiej
Sarnowskich z Sarnowy, którzy tu zapewne
kościół paraf, założyli, gdyż kościół ten wedle
fŁukaszewicza w połowie XV w. już istniał.
Teraźniejszy kościół mur. stanął nakładem i
staraniem Katarzyny z Krzyżanowa Zakrzew-
skiej. Gdy w r. 1788 wieża runęła i kościół
znacznie ucierpiał, podźwignął go ówczesny
dziedzic Mielżyński, pisarz w, kor. W dawniej-
szych wiekach należał do kościoła paraf, łasz-
czyńskiego jeszcze kościół w Szymanowie.
Obecnie kościół katol. w Rawiczu jest filial-
nym łaszczyńskiego. M. St.

Kaszczywiec, ob. Zaszczewiec,
Łaszczyzna, ob. Dębe Wielkie, t. IL, 12.
Łasze, okolica szlach., pow. wileński, 4 okr.

adm,, o 41 w. od Wilna, 4 dm., 33 mk., z te-
go 1 prawosł., 32 katol. (1866).
"Kaszew, ob. Zaszów.
Łaszewko, niem, K/, Zaszewo, wś włości.
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pow. brodnicki, obok Łaszewa; 766 mr. ziemi,
30 bud., 18 dm., katol. 94, ew. 87. Par. Grą-
zawy, szkoła Swierczyny, poczta Bartniczka,
Łaszewo, wś i folw., pow. sierpecki, gm. i

par. Gradzanowo, odl. o 30 w. od Sierpca. Ma
ewang. dom modlitwy, szkołę początk. |-klas.
ogólną, 2 wiatraki, karczmę, 68 dm., 455 mk,,
1700 mr. gruntu, 20 nieuż. Według Tow.
Kred. Ziemsk. dobra Ł. składają się z folw. Ł.,
wsi: £., Chomenć, Ziemiany, Ossowa, Wojcie-
chowo i Julianowo, od rz. Działdówki w. G;
rozległość wynosi mr. 1482: grunta orne i ogr.
mr, 662, łąk mr. 50, wody mr. 3, lasu mr, 570,
zarośli mr. 120, nieuż, i place mr. 27, bud,
mur. 8, z drzewa 20, płodozmian 11-polowy,
gorzelnia, browar i wiatrak. Wś Łaszewo os.
29, z grun. mr, 282; wś Chomenć os. 12, z grun.
mr. 360; wś Ziemiany os, 9, z grun. mr. 225;
wś Osowa os, 12, z grun. mr, 220; wś Woj-
ciechowo os. 20, z grun. mr. 330; wś Juliano-
wo os. 8, z grun. mr, 150. Br, Ch.
Łaszewo 1.) niem. Zaszewo, Laschewo, La-

zewo, dok. Lasschaw, Laschau, Iassew, ILachow,
wś rycer, i leśn., pow. świecki, 1 milę od st.
kol. żel, w Pruszczu, w okolicy lesistej, Par.
Serock, szkoła Korytowo, poczta Świekatowo,
obecnie Pruszcz. Rycer. dobra zajmują obszaru
ornej roli ha. 483, łąk 32, lasu 20, ogółem ha.
586; bud, 48, dm. 13, kat, 157, ew. 8. Do Ł.
należy folw. Stanisławie, liczący obszaru ha.
453. Leśn. także jest przyłączone do ryc. dóbr
w £.; liczy bud. 2, dm. 1, mk. 5. R. 1882 po-
siądacz Leopold Mieczkowski, obecnie niemiec.
Podług zdania Wegnera, Ein pommer, Herzog-
thum i t. d., £Ł. zachodzi pierwszy raz w opisie
granic dóbr cysterskich byszewskich Wieleń
r. 1339. R. 1868 król Kazimierz potwierdza
klasztorowi byszewskiemu między innemi do-
bra Lachów (nasze Ł. ?) i Wilków z łąkami

* przynależnemi między rzeką Dbrą (Brdą) a
Bępolną, zdawna graniczącemi ze wsią Pruschze.
(Wspomniona powyżej rz. Brda i Sępolna zbyt
odległe od naszego Ł., nie bardzo przemawiają
za, przytoczonem zdaniem pana W, Wymienio-
ne Ląchow zapewne inną wś, a nie Ł., ozna-
cza), Zresztą £Ł. oddawna było wsią szlachec-
ką. R.1391 zachodzi pan (Herr) Vilizko von
assow razem z Orliko Drozdow i Arnoldem

Valdov. R. 1421 Jan z Ł. zowie się miles ter-
rae Pommeraniae; r. 1435 Kuncze von Lassew
wspominany. Według ksiąg czynszowych krzy-
zackich dziedzice tutejsi pełnili jednę służbę
wojenną na koniu w zbroi (Platendienst).
2.) Ł., niem. Gr. Zaszewo, wś włośc., pow.
brodnieki, przy trakcie bitym brodnicko-lidz-
arskim, o 1'/, mili od Brodnicy. Obszaru mr.

2523, bud. 172, dm. 58, katol, 301, ewang.
Parafia i szkoła Grązawy, poczta Bar-

tniczka. Kś,F.
Łaszewska Wola, wś, pow. mławski, gm.  
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Ratowo, par. Unieck. W 1827 r. par. Gra-
dzanowo, 10 dm., 73 mk,
Łaszewskie-Budy, kol. i ws włośc., pow.

sierpecki, gm. i par. Gradzanowo, odl. o 22 w.
od Sierpca, ma 7 dm., 79 mk., 1938 mr. grun-
tu, 5 mr, nieuż,
Łaszki 1.) wś, pow. starokonstantynowski,

do Jana Głębockiego należąca. 2.) Ł., wś,
pow. zasławski, par. Butowce, ma cerkiew
drewnianą, należy do Ładów.
Łaszków, wś i folw. nad rz. Prosną, pow.

kaliski, gm. Brudzew kaliski, par. Blizanów,
odl. od Kalisza w. 16. Wś dm. 8, mk. 185;
folw. dm. 8, mk. 138. W 1827 r. 17 dm,, 147
mk, Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. mr.
526: grunta orne i ogr. mr. 354, łąk mr. 98,
pastw. mr. 18, lasu mr. 26, wody mr. 17, nie-
użytki i place mr. 13, bud. murow. 16, z drze-
wa 2; płodozmian 8-polowy; dwa młyny wo-
dne. WŚ Ł. osad 21, z grun. mr. 59.
Łaszkowce, ob. Zaszkowce.
Łaszkowice, ob. Zaszkowice.
Łaszkowo, wś w pow. połockim, z kaplicą

katolicką parafii Horbaczewo-Obytoki na cmen-
tarzu,
Łaszkowo, ob. Horodek,
Łaszkowszczyzna, wś włośc., nad rz. Dzi-

sienką, pow. dzisieński, o 96w. od Dzisny, 2
okr. adm., 7 dm., 72 mk, (1866). |
Łaszmanpomusz, ob. Kławany.
Łaszmiady, pow. łecki, ob. Zaśmiady.
Łaszo, jez, w pow. horodeckim, ma 4.1 w.

kw. powierzchni. M. K.
Łaszów 1.) (rządowy, poduchowny i lit.

A. i B.), kol., folw. nad rz. Wartą, pow, wie-
luński, gm, i par. Mierzyce, odl. od Wielunia
w.12. Ł. rządowy dm, 44, mk, wraz z kol.
£.-poduchowny ma 378; Ł.-porządowy: kol.,
dm. 27, mk, 205; folw. dm, 4, mk. 40; £. lit.
A. i B.: kol., 8 dm., 139 mk., folw., 1 dm., 14
mk. W 1827 r. Ł. wś rząd. 36 dm., 227 mk.
Ł. należał niegdyś do kapituły gnieźnieńskiej.
Ma kościół fil., niegdyś paraf., (Laski, Lib. ben.
II 129) p. w. ś. Jana Chrzciciela. Według
Tow. Kred, Ziems. dobra Łaszew A i B skła-
dają się z folwarków i wsi Łaszew i Jajczaki,
Podług wiadomości z r. 1866 rozl. wynosi mr.
276: folw. Łaszów Ai B mr. 150; folw. Jaj-
czaki mr. 126. WSŁ. osad 37, z grun, mr.
316; wś Jajczaki os. 16, z grun. mr. 99. Folw.
Łaszew lit. B rozległy mr. 571: grunta orne
i ogr. mr. 470, łąk mr. 18, lasu mr. 61, nieuż.
i place mr. 20, bud, mur. 2, z drzewa 10. 2.)
Ł., wśifolw., pow. miechowski, gm. i par.
Pałecznica, W 1827 r. 19 dm. 111 mk, Folw.
Ł. rozległy mr. 293: grunta orne i ogr. mr.
229, łąk mr, 34, pastw. mr. 20, nieuż. i place
mr, 10, bud mur. 2, z drzewa 10; płodozmian

10-polowy, pokłady gipsu i kamienia, WŚ Ł,
os, 20, z grun. mr. 68, Br, Ch,
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Łaszówka, rz., początek w pow. miechow-
skim, pod Pałecznicą, płynie ku wschodowi
przez Łaszów, wchodzi w pow. pińczowski,
płynie na południe Skalbmierza przez Mało-
szów, Boszczynkę, Słonowice i pod Kaźmierzą

Wielką wpada z praw. brzegu do Nidzicy.

Długa 12 wiorst. Na prost Słonowie przyjmuje
z praw. brzegu strugę od Sudołka i Pieczo-
nóg. J. BI.

Łaszuki, wś pryw., nad rz. Kozłówką, pow.
dzisieński, o 82 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 8
dm., 93 mk. (1866).

Łaszyn, ob. Zastn,
Łaszynie, puszcza i folwark, pow. wiłko-

mierski, par. Świadoście, do dóbr Swiadoście,
hr. Morykoniego, należące.

Łaszyszki, wś, pow. rossieński, par. szy-
łelska. >

Łata, wś w pow. borysowskim, w gm. dok-
szyckiej, przy drodze wiodącej z Osowa do
Dokszyc, ma osad włócznych 6, miejscowość
wzgórkowata, grunta lekkie, Al. Jel,

Łatana, niem. Datana, wś, pow. szczycień-
ski, opodal granicy Król. Polskiego, r. 1794
nowo założona w osuszonem i zaludnionem ba-
gnisku, zw. także Łatana. Ob. 'Tóppen, Gresch.
von Masuren, str. 355.  Osadnikami są pruscy
Mazurzy.

Łatana, niem. Latanabruch, nazywało się
osuszone i zaludnione obecnie bagnisko wiel-
kie, w Korpelskim borze położone, pow. szczy-
cieński, na prusko-polskich Mazurach, opodal
miasta Wielbarku, blisko granicy Królestwa
Polskiego, na prawym brzegu strugi Omulew.
Pierwszy zamiar użyznienia i zaludnienia pu-
stego tego obszaru powstał za króla Frydery-

ka, zw. Wielkim. R, 1768i 1769 odbył się
pierwszy dokładny pomiar błót łatańskich.
Wyłliczono wszystkiego obszaru 380 wł.i 17
mórg. Gleba jest tu niemal bez wyjątku lek-
'ka, piaszczysta; łąki bagniste, torfiaste, były
podówczas mokre i mało dostępne. Ponieważ
trzeba było wyciąć wprzód i zużytkować ro-
snące tu i owdzie stare drzewo, zamierzone za-
ludnienie opóźniło się o kilkadziesiąt lat. Do-

piero kiedy uprzątnięto drzewo, liczne rowy
i kanały pokopano celem osuszenia, groble po-
sypano (na co wszystko jako i na szkołę wy-
dał fiskus ogółem 7626 tal.), można było na
dobre pomyśleć o zaludnieniu. Szczęśliwy

pomysł przyszedł do skutku w r. 1794. W ła-
- tańskich oparczyskach powstały następujące
nowe osady: Borki, Łatana, Róbelnau, Schrót-
terau, WagenfeldtiWerder, w których włók
340 między 67 gburów i ogrodn. wydano.
Osadnikami byli z małym nader wyjątkiem
polscy Mazurzy pruscy, wyznania jak zwy-
kle w Prusiech luterskiego, Każdy mieszka
na wybudowaniu swoich gruntów i pastwisk.
Czynszu płacą od wł, 2 tal. i 40 gr, Z czasem  

Łat

więcej osadników przybyło do Łatany. R.
1818 liezono gosp. 87, ogrodn. 10, dusz 698,
włók osadzonych 442. Ob. "Tóppen, Gesch.
von Masuren, str. 384—386. Kś, F.

Łatańce, mylnie Zataniec (ob.).
Łataniee, folw. i wś, pow. stopnieki, gm.

Dobrowoda, par. Chotel Czerwony. Folw, ma
571 mr, rozl., wś 38 osad, 197 mr. ziemi. R.
1527 dm. 19, mk. 192.
Łatanka, pow. grójecki, gm. Kobylin, par.

Worów. |
Łatkowce (po rusku Zatkiwci), wś w pow.

borszczowskim, 38 kil. na płd. wsch. od Borsz-
czowa, 12 kil. na płd. wsch. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Mielnicy, Na płn. zach, le-
żą Babińce, na płn. wsch. Paniowce, na wsch.
Boryszkowce, na płd. Trubczyn, na płd. zach.
Dźwinogród, na zach. Wołkowce. Zach, część
obszaru przepływa pot. Dźwiniaczka (ob.), do-
pływ Dniestru, od płn. zach. na płd. wsch,,
tworzy w obrębie wsi stawek i zabiera kilka

strug małych. W dolinie jego leżą zabudo-
wania wiejskie (cerkiew 198 m.). Własn.
więk. ma roli ornej 404, łąk i ogr. 14, pastw.
28, lasu 27 mr.; własn. mniej, roli ornej 527,
łąk i ogr. 39, pastw. 21 mr. W r. 1880 było
455 mk. w gminie (blisko 80 obrz. rzym.-kat.,
reszta gr.-katol.). Par, rzym.-katol. w Miel-
nicy, gr.-katol. w Wołkowcach. We wsi jest
cerkiew. Lu. Dz.
Łatkowo, ob. Zatkowo.
Łatoryca al. Zatorcza (ob.).
Łatosza, rzeka niewielka na południowym

krańcu powiatu mozyrskiego; kierunek ma
z zachodu na wschód, poniżej wsi Borowe
wpada do Uborci; długość około 3 mil; płynie
bezludnemi lesistemi moczarami; . najdziksza
miejscowość mozyrskiego powiatu.  4ł. Jel,

Łatowicze, folw. szlach., pow. oszmiański,
l okr. adm., o 6 w. od Oszmiany, 1 dom, 28
mk., z tego 14 katol., 9 żydów (1866).

Łatuszki, wś pryw., nad rz, Dzisienką, pow.
dzisieński, o 20 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 4
dm., 48 mk. (1866).
Łatuszkowo, wś rządowa, pow. dzisieński,

o 60 w. od m. Dzisny, ł okr. adm., przy byłej
drodze pocztowej z Wilejki do Dzisny, 5 dm.,
39 mk. (1866). ć

- Łatwele 1.) okolica szlach., pow. szawelski,
gm. i par. wiekszniańska; 14 włók szlach. i 12
dzies. na 11 osad włośc. 2.) Ł., wś, pow. sza”
welski, gm. popielańska, 24 osad, 208 dzies.
ziemi. J. Godl, >
 Łatwełiszki, dwa folw., pow. szawelski,

gm. krukowska; jeden włók 15 hr. Keyserlin-
ga; drugi włók 16 hr. Bystrama. J. G.

Łatwie, wś, pow. wileński, 3 okr. adm.
05] w. od Wilna, 4 dm., 29 mieszk, katol.
(1866).

Łatwieniszki, zaśc. rząd., pow. trocki, 3
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okr. adm., 67 w. od Trok, 2 dm., 24 mk, katol.
(1866). :

Łatwiszki, os. szlach., pow. szawelski, par.
kurszańska, koło Miczajć, 1 włóka, należy do
Szymkiewicza. J. G.
Łatygol, wś, pow. wilejski, 3 okr. adm,,

0 75 w. od Wilejki, 26 dm., 206 mk., z tego 3
prawosł., 203 katol. (1866).

Łatyholicze al. Zatylicze, wś i znaczne do-
bra w pow. borysowskim, w gminie bohdanow-
skiej, nad rzeką Essą albo Jessą, niegdyś wła-
sność Bielikowiczów. WŚ ma cerkiew, osad
włócznych 36. Dobra od r. 1871 należą do
urzędnika Trubkowskiego, mają około 269
włók; łąki wyborne, lasu dostatek, grunta lek-
kie; okr. polic. chołopienicki. . Al. Jel.
Tatysze, rossyjska nazwa Zotyszów, Jednak-

że źródła urzędowe zwykle tak nazywają tylko Ło-
tyszów-katolików a protestanekieh (np. w dynebur-
skim powiecie) niesłusznie liczą do Estów, Ozuchnów,
Czudów. Por. Zotysze.

Łatysze 1.) wś, pow. trocki, 2 okr. adm,,
26 w. od Trok, 3 dm., 48 mk., z tego 30 kat.,
15 żydów. 2.) Ł., os., pow. dzisieński, o 29
w. od Dzisny, | okr. adm,, 1 dm,, 11 mk. ka-
tol. 3.) Ł., os. nad rz, Iłowką, pow. dzisień-
ski, o 30 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 1 dm., 10
mk, katol. 4.) £., wś pryw., pow. dzisieński,
0 49 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 8 dm., 53 mk.
(1866).
Łatyszonki, wś, pow. dziśnieński, gm. i par.

miorska; dm. 2, mk. 40: męż. 22, kob, 18;
gruntów mr. 78; od Balbinowa w. 29.

Łau..., Zaw..., por. Zau....
Łau.... w nazwiskach litewskich obacz też

pod Zam .., Zaw....
Łauciszki, wś, pow. władysławowski, gm.

Syntowty, par, Łuksze, odl. $3 w. od Wła-
dysławowa, ma 14 dm., 111 mk.
Łauckajmie al. Zanckajmie, wś, pow. wył-

kowyski, gm. Kibarty, par. Władysławów,
odl. 18 w. od Wyłkowyszek, na płn.-zach, od
Władysławowa. Ma 37 dm., 455 mk. W 1827
T. wś rząd: 43 dm., 323 mk.
Łaudwory, dwór, pow. rossieński, par, ław-

kowska.
„Łaugole, wś, pow. rossieński, par. Lido-

wiany,

Łaukalnie, wś, pow. rossieński, par. lalska,
Por, Łapkalnie.
Łauki, ob. Zawki,
Łaukiedkiszki, wś, pow. szawelski, gm.

czawlańska, 3 os., 45 dzies. ziemi, Niegdyś
zemiotów. J. G.
Łaukiessa, niem. Zauzen, wś w okr. iłłuk-

„Gdańskim, gub. kurlandzkiej z przysiołkami:
„Uremujża, Ligniszki, Krojniszki i Holender-

Ma. Paraf. kościół katol. ŚŚ. Piotra i Pawła,
jałożony 1710 przez biskupa Wolffa, Parafia
atol, dekanatu semigalskiego: dusz 6819.
Łaukiessa, rz., dopływ Abeli, źródło i uj-
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ście w pow. wiłkomierskim, średni bieg w ko-
wieńskim, gdzie aż do Marciniszek dochodzi.
Przyjmuje Pietraszankę, Mioduksztę, Źweru-
pisi Werupis. Łąki obfite, młynów niema.
Stryjkowski Ł. fałszywie nazwał Zejmianą.
Łaukiessa, niem. Zauzensee, jez. na płn.-

wschód od Nowoaleksandrowska, na lewo od
traktu z tego miasta do Dyneburga, do 2 w.
długie a 1 w. szer., otrzymuje dopływy z jez.
Balta i Gerta, daje początek strudze Łau-
kiesie.

Łaukinie 1.) zaśc. szlach., pow. święciań-
ski, 2 okr. adm., o 16 w. od Święcian, 1 dm.,
10 mk. staroobr. 2.) Ł., zaśc., pow. święciań-
ski, 1 okr. adm., 1 dm., 19 mk, (1866).

Łaukiszki, ob. Zaukischken.
Łaukożemy, ob. Zawkożemy.
Łauksminiszki, wś, pow. rossieński, par.

widuklewska.
Łauksody, ob. Zawkosody.
Łauksodzie, dwór pryw. w pow. poniewie-

skim, nad Bersztupą, o 78 w. od Poniewieża.
Są to dobra rządowe, pojezuickie, 1482 dzies,
gruntu, 48 dz. nieuż. Ob. Poszwityń i Korej-
wiszki.

Łaukstucie, wś, pow. szawelski, gm. kur-
szańska, 18 osad, 238 dzies. ziemi. Niegdyś
starościńska. J. G.
Łaukupa, por. Zankupa.
Łaumaki, wś, pow. szawelski, gm. gruź-

dziewska; 14 osad, 82 dzies, ziemi.  J.G..
Łaumejki, wś, pow. szawelski, gm. kru-

kowska, 5 osad, 22 dz. ziemi. J. G.
Łaumiany, wś, pow. szawelski, gm. kru-

piewska, o 3 w. od Krup, niegdyś starościń-
ska, 57 osąd, 642 dz. ziemi, wiatrak. J.G.
Łaumie, wś, pow. kalwaryjski, gm. Poda-

winie, par. Dauksze, odl. 28 w. od Kalwaryi,
ma 16 dm., 47 mk.
łaumiesta, Zawmiestia, małe jez. w pow.

święciańskim („,„Łaumies-juostas* (?), pas bogi-
ni Łaumy, tęcza).
Łauren, mały zaśc. w płn.-wschodniej stro-

nie powiatu borysowskiego, nieopodal jeziora
Łuszyło, wokr. polie. dokszyckim, miejscowość
dość niska i odludna, ku zachodowi. 41. Jel,
Łaury, zaśc. rząd, nad rz, Szyrwintą, pow.

wileński, 2 okr. adm., 055 w. od Wilna, 2
dm., 11 mk. katol. (1866).
Łauże, folw., pow. rossieński, 2 okr. adm.
Łaużeniki, wś, pow. rossieński, par. woj-

nucka.
Ława 1.) ob. Lokajcie-£. 2.) Ł.-Babia al.

Babia-Pawa, wś, pow. będziński, gm. Olkusko-
Siewierska, Posiada urząd gminny, hutę cyn-
kową, ma 12 dm., 100 mieszk., 54 mr. ziemi
włośc.
Ława, osada i karczma, niem. Zawakrug,

pow. inowrocławski, | dm., 20 mk., należy do
dom. Tarnówka.

39
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Ława, rz., dopływ Szokony.
Ława, Węgrza, ob. Zyna, rz.
Ława $. Piotra, znaczne pasmo wzgórzy-

ste, wznoszące się na prawym brzegu Wisły,
na granicy Bodzowa i Kostrza, w pow. wieli-
ckim; najwyższy punkt wznosi się 262 m. npm.,
podczas, gdy Wisła pod Bodzowem, koło prze-
wozu, 206 m. npm. Czubek północno-zacho-
dni 230 m., północno-wschodni 242 m., czubek
zachodni nad Kostrzem 244 m. Nazwy tej nie
czytamy ani na Kummersberga mapie Galicyi,
sekcyi 7, ani na specyalnej mapie mon. austr.-
węg. Z. 5, Col. XXII, ani też na mapach oko-
licy m, Krakowa w mierze 1:28.000. Krąży
tylko w uściech ludu. Br. G.
Ławaryszki 1.) mko, pow. wileński, w 4

okr. polic., o 24 w. od Wilna, nad rz. Wilej-
ką, gm. Mickuny; 21 mk. ER. 1866 miało
z folw. £Ł. 17 dm., 81 mk., w tem 11 prawosł.,
67 katol., 3 izr. Własność miejscowego pro-
bostwakatolickiego i włościan. Paraf, kościół
katol. $. Jana Chrzciciela, wzniesiony 1644
z drzewa przez Władysława IV, odnowiony
1760 kosztem biskupa Zienkowicza, Parafia
katol. dekanatu wileńskiego powiatowego: dusz
6800. Dawniej miała kaplicę w Mickunach,
choć była o wiele mniejszą. Przed r. 1781
wedle spisów podskarbińskich zaliczały się do
sstwa ławaryskiego: mko Ł. i dobra Madzin-
ny, Mazule i Sedaciszki, W r. 1766 samo

mko z przyległościami posiadaliŁ., wraz z dzier-

żawą Rokaniszki, Zybergowie, opłacając kwar-

ty złp. 2382 gr. 9, a hyberny złp. 1450; inne

zaś dobra stanowiły następnie oddzielne sstwo

madziuńskie (ob.). Por. Zótwa, t, V, str. 888.

Okrąg wiejski Ł. w gm. Mickunach, obejmuje

w obrębie swym wsie: Jesienniki, Słoboda,

Dziedzieniszki, Muchnia, Archanielsk, Adam-

czuki, Niewierzyszki, Bildzie, Puntuny, Pie-

czułanka, Januliszki, Pietruliszki, Bildzie; za-

ścianki: Kazimierzyszki, Buciszki, Bielicie, Bu-

dreliszki, Zagórzyszki, Łabaniszki, Ławrynisz-
ki, Gałkowszczyzna, Podrupie, Bereźniaki,
Ławaryszki, Kołpieliszki, Możejkiszki, Malu-
ta, Muchna, Antopole, Kujaliszki, Siejdaciszki,

Paulukiszki, Burniszki, Gałkowszczy zna, Niedź-
wiadki, Wiżeciszki, Przydatki, QCzyryszki,
Grażuliszki, Niedźwiadka, Sontoki, Czernu-
liszki, Punsztany i mko Ł. 2.) £Ł., zaśc. rząd.
nad rz. Wierchnią, pow. trocki, 3 okr. adm., 38
w. od Trok, 1 dom, 7 mk, katol. (1866). Roku
1850 Laccy mieli tu 215 dzies, ziemi, Koniu-
szewski 382, Januszewski 12 dzies.
Ławcicha, wieś, pow. oszmiański, 2 okr.

adm., 24 w. od Oszmiany, 4 dm, 27 mk. pra-
wosł, (1866).
Ławdyniszki, wieś, pow. rossieński, par.

lalska.
Ławecko al. Zawiecko, wś i £Ł-Nowe, kol.,

pow. kozienieki, gm. Oblasy, par. Janowiec,

ł
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od Kozienice 36 w. Wś ma 610 mr. ziemi
włośc., 32 dm., 266 mk.; kol., 18 dm., 108
mk., 512 mr. obszaru. Ob. Janowiec (t. III,

str. 480).
Ławejkuńy, wś rząd., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 56 w. od Wilna, 12 dm., 109 mk, ka-
tol. (1866). Por. Zitwa, t. V, 888.

Ławejszki, dwór, pow. rossieński, par, szy-
dłowska. Własność Babiańskiego.
Ławek, os. leśna do dóbr Lędziny, pow.

pszczyński,
Ławeki, mała osada w pow. nowogródzkim,

nad rzeką Plisą, gm. wsielubska, okr. po-
lic. 1 niehniewicki, miejscowość piękna, zie-
mia urodzajna. Al. Jelski.

Ławena, niem. Zawen-aa, rz. w gub. ko-
wieńskiej, prawy dopływ Muszy. Bierze po-
czątek około wsi Połujki, niedaleko Ponedela.
Długość jej wynosi około 100 w., szerokość
od 7 do 30 sąż. Przepływa przez błotnistą
okolicę; miałka. Mija Kupiszki, Korsakiszki,
około Poniewieża zbliża się na 4'/, w. do Nie-
wiaży. Ujście poniżej Poswola. Wyłliczają
następujące jej dopływy lewe: Mituwa, Kupa,
Sosa, Wieszynta, Omieta; prawe: Szekszta,
Istra, $wolka. Także Piwesa. Leżące nad Ł.
dobra zowią się najczęściej Poławenie (ob.).
Ławenbork, Zażybór, ob, Lębork.
Ławenie, zaśc. szlach., pow. wileński, 3

okr, adm., o 28 w. od Wilna, 1 dm., 8 mk. ka-
tol. (1866).
Ławeńki, wś wymieniona w XVIII w. ja-

ko należąca do dóbr borszczajowskich na
Ukrainie. |
Ławenów al. Połujki, folw., pow. nowoale-

ksandrowski, dziedzictwo Eysmontów, 741 dz.
rozl.
Ławginy, dwór (własność Dowiata) i oko”

lica, pow. rossieński, par. botocka.
Ławgotyszki, wś, pow. rossieński, par.

szydłowska.
Ławiany, folw., pow. wieluński, gm. i par

Siemkowice, odl. od Wielunia w. 31; dm. 4
mk. 6. Por. Chorzów. I
Ławica 1.) niem. Zawitze, dom, i gm., pow:

międzychodzki, 2930 mr. rozl., 2 miejsc. a)
Ł. dom.; b) Popowo, wś; 19 dm., 255 mk., Ś
ew., 247 katol., 98 analf. Poczta i tel. w Sie”
rakowie (Zirke) o 7 kil., st, kol, żel. we Wron”
kach o 26 kil. Własność Ludwika Rudkow”
skiego. 2.) £Ł., wś i gm., pow. poznański,
dom. 1298 mr. rozl.; 3 miejsc: a) Ł., WŚ; fol-
warki: b) Edwardowo (Eduardsfelde), 982 me
rozl.; c) Marcelino, 311 mr. rozl.; 46 dm., 448
mk., 182 ew., 235 kałol., 108 analf, Pocziś
tel. i st. kol. żel. w Poznaniu o 7 kil. Wła”
sność Nawrockiego. „ Sł

Ławice, niem. Hausdor/, wś włośc. i folw»
pow. suski, w górzystem położeniu nać >
Drwęcą, przy granicy pow. lubawskiego. Pa
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rafia i poczta Rudzicz, dla ewang, parafia Ru-
dzicz, szkoła w miejscu. 1) włośc. wś, obszaru
liczy mr. 1174, bud. 40, dm. 23, katol.25, ew.
241. 2) dobra zajmują obszaru mr. 1544, bud.
38, dm. 10, katol. 11, ew. 223. WŚ Ł., w da-
wniejszej Pomezanii, należała politycznie do
księstwa pruskiego, kościelnie do dyecezyi
pomezańskiej, Od dawna istniał kościół w Ł.,
przyłączony po reformacyi do dekanatu lubaw-
skiego. Tytuł nosił ś. Mikołaja i 6. Marcina;
w XVII w. z drzewa budowany, patronatu
prywatnego; w nim ołtarz jeden; na wieży by-
ły 38 dzwony. Podług pierwotnego przezna-
czenia kościół w Ł, osobną tworzył parafią;
do proboszcza należały 4 włóki, W skutek
reformacyi coraz bardziej podupadał; w XVII
w. dla niedbałości albo i uporu niechętnych
patronów nie miewał już, jak się zdaje, wła-
snych proboszczów. Nabożeństwo też rzadko
tylko i nieregularnie odprawiało się. Podczas
drugiej szwedzkiej wojny został ten kościół
lutrom oddany, którzy kalwińskiego przy nim
utrzymywali ministra, Po połowie XVII w.
jest tu dziedzicem ławickich dóbr Ernst Wolf
von Kreytz, pułkownik król, o którym pisze
wizytator bisk. Olszowskiego, że wiary był
jeszcze katolickiej, ale już słabej i pomięszanej:
ten włóki proboszczowskie do folw. swojego
przyłączył i niemi zawiadywał. Nagabywa-
ny często przez bisk. chełmińskiego Olszow-
skiego pozwalał katolikom odprawiać naboż.
w kościele, także i proboszcza byłby przyjął,
tylko jurysdykcyi i praw biskupich nie chciał
uznać, Od czasu do czasu jeden z 00. bernar-
dynów z Lubawy przybywał tu z nabożeń-
stwem. Potem Ernst Wolf von Kreytz sprzedał
Ł. rodzinie jakiejś polskiej i katolickiej, która
kościół zupełnie oddała na użytek katolikom.
Później znowu Kreycowie wś tę wykupili,
którzy, iż byli już zlutrzeni, kościół wydali
lutrom. R. 1687 wspomniony bisk. Olszow-
ski wniósł zażalenie do sądu pruskiego, ale
Fryd. Wilhelm, elektor, nakazał kościół oddać
 lutrom. Wtedy wezwał biskup interwencyi
kardynała-prymasa Radziejowskiego i tenże
pogroził regencyi królewieckiej, że jeżeli ko-
ściołą katolikom nie oddadzą, wtedy wytoczy
tę sprawę jako pogwałcenie paktów. W skutek
tego nakazuje elektor regencyi swojej, aby się
Pośpieszyła i starała ile możności sprawę
Po dobroci załatwić, Co w tej mierze regencya
uczyniła nie wiadomo; tyle tylko jest pewną,
że dziedzie tymczasem sam sprawę załatwił,
Swałtem obalając kościół i z ziemią równając,
„apewne tegoż jeszcze r. 1687. Potem już ani
Uteranie, ani katolicy o wzniesienie kościoła
die ubiegali się. Ob, Utraconekościoły w dyec.
"iełmińskiej, str, 131; Chotkowski, Rozszerza-
Rie protest. w ziemiach polskich pod rządem
Pruskim, Str. 22. Kś. F.  
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Ławick, wś w pow. pińskim, nad rzeką Sty-
rem w okr. polie, 5 płotnickim; tędy drożyna
do Fiedory i Raczyska; osad 26; rybołówstwo
i flisactwo stanowią główne zajęcie mieszkań-
ców; miejscowość całkiem nizinna, pełna wód
i bagien. Al. Jel.
Ławiczek, wś, pow. lipnowski, gm. ipar.

Skępe, odl. o 11 w. od Lipna, ma 19 dm., 148
mk., 692 mr. roli i 77 nieuż.

Ławiezka, niem, Zawiizke, Iabes-See, jezio-
ro, pow. człuchowski, przy mieście Białoborze
(Baldenburg) i granicy pomorskiej. Na półnoe
leży jez. Tesentyno, na południe Bieliczka; po-
łączone są te 8 jeziora z sobą przez strugę
Białą, która przez nie płynie. R. 1345 Ł.
wraz z dwoma wymienionemi jeziorami, Te-
sentynem i Bieliczką, znajdowała się w grani-
cach obszaru tego miasta; mistrz jednak krzy-
żacki Konrad von Jungingen, nadając wtedy
przywilej miastu, wyjmuje wszystkie 3 jezio-
ra jako do zakonu należące. Ob. Odpisy Dre-
gera, ręk. w arch. w Peplinie, str. 7. Kś,F.
Ławie, zaśc. szlach., pow. wileński, 3 okr.

adm., o 54 w. od Wilna, I dm., 8 mk, katol.
(1866).
Ławiecko, ob. Zawecko,
Ławieczno, folw. i wś, pow. gnieźnieński,

7 dm., 111 mk., należy do dom. Łabiszynka.
Ławki 1.) wś, pow. grójecki, gm. Wągro-

dno, par. Prażmów. 2.) Ł., 0s., pow. kutnow-
ski, gm. Krośniewice, par. Nowe. Należy do
dóbr Wroczyny, ma 1 dm., 10 mk., 1 mr. roli.
8.) Ł., kol., pow. wieluński, gm.i par. Czasta-
ry, odl, od Wielunia w. 21; dm, 1, mk. 6. 4.)
Ł., kol. włośc., pow. piotrkowski, gm. Klesz-
czów, par. Sulmierzyce. Ma 6 dm., 42 mk,,
102 mr. ziemi, Por. Gidle (?). 5.) Ł., wś,
folw.. pow. łukowski, gm, i par, Łuków.
W 1827 r. 16 dm., 111 mk.; obecnie 17 dm.,
184 mk. Jest tu sławna wzorowa pasieka
K. Lewickiego. Folw. Ł. (z wsiami: Ł. i Gro-
łaszyn), rozległy mr. 796: grunta orne i ogr.
mr. 252, łąk mr. 72, pastw. mr. 6, lasu mr.
463, nieuż. i place mr. 23, bud, mur. 1, z drze-
wa 12; wś Ł. os, 19, z grun, mr. 276; wś Go-
łaszyn os, 9, z grun. mr. 141. 6.) Ł., przy-
siołek, pow. konstantynowski, gm. Pawłów,
paraf., poczta i okr. sąd. Janów, rozl, mr. 97.
T.) Ł. rum.i wś włośc., pow. rypiński, gm.
i par. Chrostkowo, odl. 014 w. od Rypina,
ma 10 dm., 65 mk., 322 mr. gruntu. Br. Ch.
Ławki, wś, pow. rossieński, par. Kielmy.
Ławki, rus. Zauki, część Kropiwnika No-

wego, pow. drohobycki.
Ławki 1.) niem. Bankwitz, wś, pow. mogil-

nicki, 2 miejsc.: a) Ł.; b) Ławki budy, osada:
5 dm., 36mk,, 21 ew., 15 katol., 10 analf.
2.) £Ł., dom,, tamże, 1943 mr. rozl., 2 miejsc.:
a) Ł., dom.; b) Ignalin, folw.; 8 dm., 164 mk.,
6 ew., 156 katol., 77 analf. Poczta, tel, i st,
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kol. żel. w Trzemesznie o 9 kil. Własność Igna-
cego Moszczeńskiego, niegdyś $. Mielęckiej.
Tu się urodził Hipolit Cegielski. M. St.
Ławki, niem, Zawken, dok. Lafken, wś,

pow. łecki, nad jeziorem, ćwierć mili od Rynu,
na prusko-polskich Mazurach. Około r. 1512
nadaje Rudolf von Diepoltskirchen, komt. ryń-
ski, Jakóbowi Litwinowi (Littaw) 66 wł. na
prawie chełmińskiem celem lokacyi wsi dan-
niekiej między Rybicalem a jeziorami Auław-

ki, W. i M. Szymon, Koteki Tałto. Sołtys Li-
twin dostaje 6 włók. Ob. Kętrz., Ludn. pol.
w Prusiech, str. 477. Ks. F.
Ławki-Stare, ob. Krzyżańcowice,
Ławkie, dwór, pow. rossieński, par. lalska.

Własność Kaszewskiego.

Ławkieniki 1.) wś rząd., pow. trocki, 4
okr. adm., 78 w. od Trok, 10 dm., 135 mk. ka-
tol. 2.) £., wś, pow. trocki, 4 okr. adm., 78
w. od Trok, 5 dm., 63 mk. katol. 3.) Ł., wś
włośc., pow. oszmiański, 3 okr. adm., od Osz-
miany o w. 38, od Dziewieniszek 6, dm. 11,
mk, katol, 112 (1866).
Ławkintany i Zawkintanki, albo Zowkinia-

ny, wś, pow. kalwaryjski, gm. Balkuny, par,
Mirosław; odl. 44 w, od Kalwaryi. Ławkinta-
ny mają 43 dm., 320 mk. a Ławkintanki 62
dm., 210 mk. Spis z 1827 r. podaje tylko:
Ławkintany, wś rząd., 38 dm., 258 mk. Obe-
enie folw. Ławkintany należy do donacyi Dob-
kiszki (ob.). Br. Ch.

Ławkista, zaśc, szląch., nad rz. Wilią, pow.
wileński, 2 okr. adm., 065 w. od Wilna, I
dm., 9 mk, katol. (1866).
Ławkiszki, wś nad jez, Wysiuny, pow. tro-

eki, 2 okr. adm., 85 w. od Trok, 5 dm., 77 mk.
katol. (1866). | |

Ławkiszki, ob. Czabiszki,
Ławkodemy, wś, pow. rossieński, parafia

Kielmy.
Ławkogoł 1.) folw. dóbr Wodakle; 2.) Ł.,

folw. w par, Szaty, własność Kozakowskiego;
3.) Ł., folw. w par. Traszkuny, własność Kon-
towta; 4.) K., folw. w par. Pogiry, własność
Kulwiecia: wszystkie w powiecie wiłkomier-
skim.
Ławkogole, wś rząd,, pow. trocki, 2 okr.

adm., o 34 w. od Trok, 176 mk., z tego 148
katol., 28 żyd. (1866).

Ławkosody 1.) Zawkosady, mko rządowe
pow. telszewskiego, o 12 w. od Telsz. Ko-
ściół katolicki drewniany, zbudowany 1787
kosztem kapituły, filialny parafii Żorany. 2.
Ł., por. Zauksodzie.
Ławkoteny, wś, pow. nowoaleksandrow-

ski, śród lasów, na zachód od jeziora $zwo-
gina.
Ławków, lit. Zaukawas, mko w pow. tel-

szewskim, o 45 w. od Telsz. Paraf, kościół
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katolicki Zbawiciela zbudowali 1629 z muru
parafianie, którzy 1829 wznieśli też tu kapli-
cę. Obecnie nowy kościół stanął. Parafia ka-
tolicka dekanatu worniańskiego: dusz 5205.
Filia w Pojeziorach, nad jez. Parszezeras, o 45
w. od Telsz, z kość. drewnianym Zbawiciela,
wzniesionym 1771 przez obyw. Zaleskiego.
Granica powiatu idzie mimo samego miastecz-
„ka tak, że grunta leżące po lew. stronie mka
od Rossień należą już do powiatu rosieńskie-
go. ławków dziś jest własnością sukcesorów
Kamińskiego. Samo miasteczko ma zaledwie
kilkanaście domów, parę zajezdnych karczem
i tyleż kramów karczemnych, Do FRetowa
jak również i do Worń jest stąd mil trzy, a
do Kołtynian mil dwie. Osada Ławkowa jest
dosyć dawną, są bowiem o niej ślady w XV
w. R.1788 16 listopada Stanisław August
na prośbę ówczesnego dziedzica £Ł. Wincente-
go Przeciszewskiego, pułkownika wojsk litew.,
nadał tej mieścinie targi w każdy poniedzia-
łek, leczi dotąd nie są one wprowadzone.
Kiermasze zaś dwa są do roku, na św. Apolo-
nią i na M. B. Szkaplerzną. W parafii ław-
kowskiej leży wieś o pięciu chatach, zwana
Szawdów, niegdyś starostwo i główne miejsce
ciwuństwa szawdowskiego. Włość szawdowska
według popisu szlachty osiadłej 1578 r. stawia-
ła 35 koni. Z ustawy 1529 r., nadanej dla
Zmujdzi przez Zygmunta I, Szawdów nale-
żał do dóbr stołecznych w. ks. lit. Dziś Szaw-
dów należy do sukcesorów obywatela Swirtu-
na. Niedaleko dworu szawdowskiego leży
góra zwana Dewajte. Według podań miej-
scowych, sprawowano na niej za czasów po-
gańskich ofiary bogów i stąd dano jej nazwe
Dewajts Kałnas, tojest „Boska góra.* Pod

|mkiem Ł. leży majętność Sarwicie, dawniej
Stankiewiczów, dziś Zaleskich, Ma ona śla-
dy warowni z czasów krzyżackich, na górze
Piłkałnas, A. K. £.
Ławkożemy, mko, pow. telszewski, o 73

w. od Telsz, nad rz. Łaukupis, 10 dm., 194
mk., kościół, browar. Paraf. kościół katol. *
Andrzeja, drewniany, z r. 1642, fundacyi oby”
watela Rozimińskiego. Parafia katolicka dek.
szkudzkiego: dusz 1858.
Ławksodzie, ob. Zauksodzie.
Ławkupis, ob. Okmiana i Zaukupa.
Ławmiaki, folw. z dóbr Gilwicz oddzielo”

ny, nad Wentą, pow. szawelski, par. kurszarwe
ska, 10 włók ziemi. Należy do Oswalda Rym”
gajłły. JU

Ławmiany, ob, Zyngmiany.
Ławmiesta, ob. Zaumiesta,
Ławnica, wś w południowej stronie P9”

wiatu borysowskiego, nad drobną rzeczułką te”
goż nazwiska, wpadającą tu do Bobra, znaczne
go lewego dopływu Berezyny; osad 10, ok": policyjny 1 chołopienieki, miejscowość całkiem
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poleska, nizinna, grunta piaszczyste, łąk do-
statek; tędy droga z Niemieckiej Słobody do
Matałygi iLipy. - Al. Jel,.
Ławnica, drobna bagnista rzeczułka, w

powiecie borysowskim, poczyna się w mocza-
rach około wsi tegoż nazwiska, i niewiele u-
biegłszy wpada do Bobra, znacznego dopływu
lewego Berezyny. Al, Jel.
Ławnikańce, wś nad jez. Dubinki, pow.

wileński, 3 okr. adm., o 50w. od Wilna, 20
dm., 154 mk., ztego 134 katol., 20 żydów
(1866).
Ławno (?), por. Grodno.
Ławnylasek, niem. Zawnilaszek, dobra, pow.

ządzborski, st. p. Peitschendorf,
Ławoczanka, rzeczka górska, wypływa

w obrębie gm, Ławocznego, w pow. stryjskim,
w południowo-zachodniej jej stronie, z pod
Horbu Męczołowskiego (938 m.); płynie z po-
'ezątku na wschód, a dosięgnąwszy górnych
chat wsi Ławocznego, zwraca się na północny
wschód, płynie między domostwami £Ł., potem
na wschód i na granicy Ł. z Tarnawką ucho-
dzi do Oporu. Długość biegu 5Y/, kil. Przyj-
muje z lew. brz. potok Rowinę i potok z pod
Ragoszy (869 m.). Br. G.
Ławoczne (al. Zawoczne), wś w pow. stryj-

skim, 70 kil. na płd. zach. od Stryja, 35 kil.
na płd, zach, od sądu powiat. w Skolem, 10
kil. na płd. wsch. od urzędu poczt, w Tuchołce,
Na pła. zach, i płn. leży Kalne, na płn. wsch.
Tarnawka, na płd. wsch. Wołosianka i Chaśz-
czowanie, na płd. Oporzec, na zach. Wyżłów.
Płd. zach. róg wsi przypiera do granicy wę-

 gierskiej. "Tutaj wznosi się Jawornik Wielki
(znak triangul.) do 11238 m. i wysyła wzdłuż
granicy zach. krótkie ramię górskie na płn.,
opadające do 981 m. Z tego punktu wybiega
drugie ramię na płn. wsch., t. zw. Horb men-
czołowski, ze szczytem 933 m. wys, i rozdziela
się na kilka mniejszych ramion. Wzdłuż gra-
nicy płn. zach. ciągnie się pasmo Obnoha od
płd. zach. na płn. wsch., wybiegając od gra-
nicznego punktu 1111 m. wysokiego. Na płn.
0d niego wznosi się góra Racenowa, a na gra-
nicy Kalnego wznosi się Ragosza werch do
869 m. (znak triang.). We wsch. niższej stro-
Nie obszaru wznoszą się Uście (na mapie szt.
gen. Uszcza, 815 m.) i Błyskówek (847 m.).

płd. wsch. wąskiej części wsi wznosi się
ramię górskie Maradyków, ciągnące się od płn.

_ kach. na płd. wsch., ze szczytem $38 m. wyso-
im. W zach. kończynie wsi nastaje Opóri

Płynie na wsch. do Oporca, gdzie skręca na
Pin. wsch, a potem na płn. i wchodzi znowu
© Ławocznego, a płynąc w tym kierunku

Przez wsch. część obszaru, wchodzi do Tarnaw-
. Do Oporu wpadają od lew. brz. liczne do-

bływy, z których wymieniamy pot. Zakuty,
błynący wzdłuż granicy płd.; Ławoczankę,  
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najznaczniejszy, płynący od zach. granicy a za-
silony licznymi strugami (najznaczniejszy pot.
Rowina i Czerenina, płynący wzdłuż granicy
płn. wsch.); z praw. brz. wpada do Oporu:
pot. Chomiński płynący również wzdłuż gra-
nicy płn. wsch. Zabudowania wiejskie leżą
w dolinie Ławoczanki, Własn, więk, (niegdyś
Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich, dziś
hr. Kinsky'ego) ma roli ornej 15, łąk i ogr. 18,
pastw. 48, lasu 817 mr.; własn, mniej, roli or-
nej 1550, łąk i ogr. 308, pastw. 774, lasu 412
mr. Gleba sprzyja tylko uprawie owsa, jeśli
rok niecałkiem mokry ani też całkiem suchy,
W r. 1880 było 607 mk. w gminie, 8 na obsz.
dwor. (obrz. gr.-katol., należących do górskie-
go rodu Tucholców). Par. gr.-katol. w miej-
scu (dek, Skole, archidyec. Lwów) ma filią
w Tarnawce, We wsi cerkiew i szkoła etat.
l-kl. Cerkiew drewniana w kształcie krzyża
w r. 1800 zbudowana; obok dzwonica, w niej
5 dzwonów, najcięższy waży 7 cetn. Według
podania obchodził założyciel wsi tutejsze pola
iłąki do koła, a kiedy wrócił do swej chaty,
znalazł na niej gniazdo jaskółcze. W miejscu
tem zbudował on cerkiew. Istniejące do dziś
obrazy i carskie wrota mają pochodzić z tej
starej cerkwi, W r. 1785 żył tu pop szyzma-
tycki Andrzej Szepetiuch czyli Szeptyński, ja-
ko miejscowy paroch. Nazwa wsi pochodzi
wedle podania od pierwszego założyciela, któ-
ry przybył tu z Samborskiego i osiedlił się
na miejscu „„Hrobyszcza”, gdzie była stara
cerkiew. A ponieważ tu było dużo moczarów,
bagnisk i potoków, przeto musiał założyciel
wsi kłaść liczne kładki czyli ławki, a stąd po-
szła nazwa. Na uwagę zasługeje nazwa niwy
„Kubajewa dolina albo „„Kubajczata.* Po-
danie głosi, że pewien bogaty mieszkaniec, je-
den z pierwszych w tej wsi, Kostraba, zwykł
był w czasie głodu sprzedawać owies i każde-
mu kupującemu dodawać kubek owsa w przy-
czynku, mówiąc przytem „Daby Hospod so-
chranyw tu dołynu od hradu.* Jakoż doliny
tej grad nigdy nie nawiedzał. A ponieważ
Kostraba owsa kubkiem dodawał, nazwano do-
linę „Kubajczatą* al. Kubajewą, (Czyt. Lit.
Sbor. 1870, str. 72). Lu..Dz,
Ławoż, małe bardzo rybne jezioro, w pół-

nocnej stronie pow. bobrujskiego, w miejsco-
wości gdzie się Berezyna styka z pow. ihu-
meńskim, uformowane z rozlewu rzeczki Jelni-
cy, wpadającej do Berezyny, nieco więcej niż
o milę ku północy od mczka Świsłoczy poło-
żone. Al. Jel.
Ławrajcie, dwór, pow. rossieński, par. no-

womiejska, Własność Kolendy.
Ławrów, wś, pow. łucki, ma kaplicę katol.

parafii Nieświcz.
Ławrów (po rus. Zawriw), wś w pow. sta-

romiejskim, 12 kil. na płd. zach. od sądu pow.
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i urzędu poczt, w Staremmieście. Na płn. wsch,,
wsch. i płd. wsch. leży Lenina Wielka, na płd,
Lenina Mała, na zach. Nanczułka Wielka i
Wołoszynowa. Płd. część wsi przepływa pot.
Lenina, dopływ Dniestru, od zach. na wsch.
Od praw. i lew. brzegu zasilają ją liczne stru-
gi, z których najznaczniejsze od praw. brz. Le-
ninka, płynąca od płd. na płn., a od lew. brz.
pot. Prochir (al. Prochirów, Chirowa), płynący
zrazu wzdłuż granicy płn, wsch. a potem przez
wsch. część wsi. Zabudowania wiejskie leżą
w dolinie pot. Leniny, na praw. jego brz. część
wsi Trościna, na lewym grupa domów Medwe-
dzów, młyn i tartak Rowień. Na lew. brz, Le-
niny leży też monaster bazylianów u stóp
wzgórza, a na płn. zachodniego kaplica czyli
cerkiew ś. Jana. Własn. więk. (klasztoru 00.
bazylianów) ma roli or. 224, łąk i ogr. 37,
past. 46, lasu 27] mr.; własn. mniej. roli or.
120, łąk i ogr. 19, past. 27 mr. W r. 1880
było 232 mk. w gminie, 18 na obszarze dwors
(obrz. gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat,).
Parafia rzym.-kat. w Staremmieście, gr.-kat.
w miejscu (dek. staromiejski, dyec. przemy-
ska), należy do oo. bazylianów, którzy tu tak-
że utrzymują szkołę ludową 4-klas., założoną
jeszcze w r. 1789. Dawniej był tu konwikt
dla szlacheckich dzieci, a w konwikcie tym
przebywali w r. 1775 np. 2 Turkułowie, 4 Fre-
drowie, 2 Manastórscy i Terlecki. Za konwi-|
ktorów płacono po 266 do 300 złp. Przedtem
uczono tu także teologii i filozofii. W r. 1741
np. był tu profesorem teologii o. Slezinkowiecz,
a profesorem filozofii o. $. Kobylański, Między
4-ma ówczesnymi uczniami wymieniony jest ja-
ko „studens philosophiae' Atanazy Szeptycki,
pózniejszy władyka i metropolita, W r. 1771
przeniesiono tu kursa dogmatyki z klasztoru
dobromilskiego. W roku 1775 zaprowadzono
naukę retoryki, a w r. 17838 uczył jej ksiądz
Modest Hryniewiecki, późniejszy prof. teolo-
gii w uniwersytecie lwowskim (zmarły w Ła-
wrowie r. 1828). Klasztor tutejszy pod we-
zwaniem ś. Onufrego, używał aż do końca wie-
ku XVIII tytułu „ducalis* (książęcy). Pier-
wszym jego założycielem miał być litewski
książę Ławr Trojdenowicz, który go po r. 1270
początkowo na górze w lesie wraz z cerkwią 5.
Jana Chrzciciela założył. Od tego to Ławra
wywodzą niektórzy nazwę miejscowości. Zda-
niem innych pochodzi nazwa Ławrowa od grec-
kiego słowa „laura* (monastór). Nieco później.
nadał klasztorowi ks, Lew przywilejemz r.
1291 posiadłości ziemskie, które, zatwierdzane
następnie przez królów polskich, pozostają
przy nim do dzisiaj, W r. 1558 zapisała kró-
lowa Bona klasztorowi wś Nanczułkę z parafią
tamże. Około tegoż roku przeniesiono klasztor
drewniany na wygodniejsze miejsce pod górę
i zbudowano przy nim przed r. 1675 cerkiew  
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ś, Onufrego z kamienia z 7 kopułami i podzie-
mnemi sklepieniami, w których spoczywały
zwłoki 2-ch metropolitów (Antoniego i Jerzego
Winniekiego), jednego biskupa (Hieronima U-
strzyckiego) i wielu z pośród szlachty, a mię-
dzy nimi także zwłoki Pawła Komarnickiego,
wojskiego stryjskiego, jednego z dobroczyńców
klasztoru. Zwłoki te przeniesiono później na
ementarz. W sierpniu r. 1883 widziałem już
tylko w jednym grobowcu jednę trumnę dre-
wnianą, napełnioną kośćmi pozbieranemi z in-
nych grobowców i trumien. Cerkiew zbudo-
wana w stylu bizantyńskim, w kształcie krzy-
ża. Na każdem ramieniu jest kopuła mniejsza,
w środku 5-ta największa; 6-tą przybudowano
zdaje się późniejszemi czasy od strony wiel-
kiego ołtarza nad zakrystyą, a 7-ma znajduje
się na osóbnej wieży mieszczącej w sobie dzwo-
ny. Mury są grube, drzwi małe i zapadłe.
Wnętrze kościoła malowane. Z obrazów wy-
mieniamy portrety czterech Winniekich: Pio-
tra, Innocentego, Jerzego i Antoniego (Piotr
w stroju polskim, rycerskim; trzej inni w za-
konnych habitach i jako władycy z pastorała-
mi w ręku). Malowidła kościelne odnawiano
w r. 1871. Z chóru prowadzą drzwi do biblio-
teki klasztornej, Według katalogu z r. 185%,
jest w tej bibliotece 879 dzieł polskich i nie-
mieckich, a 202 ruskich. Obok eęrkwi stot
piętrowy murowany klasztor, zbudowany w r.
1776 (dawniejszy klasztor ulegał trzykrotnej
klęsce pożaru), W klasztorze tym jest 18 celi,
a mieści się tu także szkoła ludowa 4-klasowa.

W r. 1884 sprowadzono do klasztoru 3-ch ba-
zylianów reformowanych, którzy odbyli nowi-
cyat w klasztorze dobromilskim pod kierun-
kiem jezuitów. Źródła: Szematyzm Bazylianów;
Lwów, 1867, str. 23; Lwowianin z r. 1842
(z ryciną); Peremyszlianyn, misiacosłow na T-
1858, 1854, 1857; Łobeski ,„Monastir OO. Ba-
zylianow we Ł.* Rozmaitości, 1859, Ne 1; Pło-
szczański „„Ławrow, seło i monaster w Nau”
kowym Sbornyku, 1866, str. 318; Rękopisy
w Bibl. Ossol. M 1087, str. 244; 2026 (jest to
pamiętnik Jerzego Winnickiego, metropolity
lwowskiego), i 2865, str. 59. Rycinę klaszto”
ru i cerkwi ob. w zbiorze rycin Pawlikowskie”
go, M 1298. Lu. Dz. |
Ławrówka 1.) wś, pow. winnicki, gm.|

par. Strzyżawka, nad rz. Bohem, Mk. 612,
w tej liczbie 18 jednodwor. Ziemi włośc. 617
dz., dwors, w całym kluczu strzyżawieckim
4951 dz., dm. 99, kamień wapienny. Cerkiew
pod wez, ś. Dymitra z 754 par. i 52 dz. ziem!
Własność ss-rów Grocholskich, 2.) Ł., mała
wioska, pow. jampolski, gm. i par. Dzygówka
nad rz. Trościańcem, mk. 87, osad 19, ziem”
włośc. 42, dwors. 258 dzies, Własność Zwino”
gródzkich. Dr. M.
Ławrowska słobódka, wioska, pow. W”
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nieki, gm. i par. Strzyżawka, niedaleko kolei
żel. K.-O., 11 osad.
Ławry, wś, pow. rossieński, parafia widu-

klewska. |
Ławryk, rz. w pow. skwirskim, uchodzi do

rz. Berezianki a ta do Rosi. E, RB.
Ławryki, wś, pow. skwyrski, nad strugą

t. n., o 6 w. od Bielijówki, ma 617 mk., 1100
dzies. ziemi. Z klucza książąt Wiszniowieckich

kupił Ł. w końcu zeszłego wieku Michałowski
a 1813 r. Porczyński, Cerkiew ś. Michałaz r.
1760, w 1734 już istniała. |.
Ławryków (po rus. Zawrykiw), wś w pow.

rawskim, 17 kil. na płd. wsch. od sądu po-
wiat. w Rawie ruskiej, 8 kil. na płn. wsch. od
urzędu poczt. w Magierowie. Zajmuje ona wsch.
część obszaru, objętego zbiorową nazwą Rudy
magierowskiej, w skład którego wchodzą prócz
Ławrykowa gminy: Okopy, Pogorzeliska Za-
mek. W skład Ł. wchodzą przysiołki: Bubań-
ski, Bahlas, Bilanyki, Biszków Magierowski,
Chymicze, Dachy, Grycale, Kipty, Kopci, Ko-
wale, Litepły, Małdryki, Panczyszyny, Ruda
Lasowa, $mohowy, Swirzyki, Szmygli, Toga-
ny, Wichty, Załużny, Zuczki. Na płd. leży
Horodzów, na zach. Okopy, na płn. Kamionka
Lasowa, na wsch. Bobroidy (część Kamionki
Lasowej) i Dobrosin (w pow. żółkiewskim.
Wzdłuż granicy płd. płynie pot. Biała (al. Bie-
leńska, ob.), dopływ Raty od zach. na wseh.
tworząc moczary i bagniska. Płn. wsch. część
wsi przerzyna gościniec wiodący z Żółkwi do
Rawy. O gruntach ob. Magierowska Ruda. W r.
1880 było 1233 mk. w gm., 40) na obsz. dwors.
(obrz, gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym. kat.).
Par. rzym.-kat. w Magierowie, gr.-kat. w przy-
siołku Kuda Lasowa (dek. potylieki, dyec.
przemyska), ma filie w Okopach i Pogorzelisku.
We wsi jest cerkiew drewniana, zbudowana
w r. 1769 pod wez. Narodzenia N. Maryi P.i
szkoła filialna. Lu. Dz.

_ Ławrykowce 1.) płn. część Trawotłoki,
pow. złoczowski, o 22 kil. na płd. wsch, od
Złoczowa, o 7 na płd. zach. od Zborowa. Por.
Trawotłoki, 2.) Ł., leśniczówka na obszarze
dworskim Koropiec, pow. złoczowski.
Ławryn, al. Zavrin, szczyt w zach. dziale

Rudaw węgierskich, który legł między Nitrą
1 Tureczanką od zach., a Hronem, na środko-
wym i dolnym jego biegu, od wschodu, pod
36" 49/22 wsch. dłg. g. F., a 4874/10"
płn. sz. g., wznosi się do wys. 1036 m. we-
dług pomiaru szt. gener. Według dawniejszych
pomiarów wysokość bezwzględna tego szczytu
962 m. Br. G.
„Ławrynajeie, dwór, pow. rossieński, par.

glrdyska, własność Juszkiewicza.
Ławryniszki, wś, pow. rossieński, par.

chwejdańska.
Ławryniszki 1.) zaśc. włośc., pow. wileń-  
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ski, 1 okr, adm., o 21 w. od Wilna, 1 dm. 17
mk. katol. 2.) Ł., zaśc. szlach., pow. wileń-
ski, 2 okr. adm., o 34 w. od Wilna, I dm.,
16 mk. katol. 3.) Ł., folw. szlach., pow. wi-
leński, 3 okr. adm., o 44 w. od Wilna, | dm.,
11 mk. katol. 4.) Ł., zaśc. rząd., pow. wileń-
ski, 4 okr. adm., o 25 w. od Wilna, 1 dm., 9
mk. katol. (1866).
Ławrynki, okolica szlach. nad bezimienną

strugą, pow. oszmiański, 3 okr. adm., od Osz-
miany o w. 54, od Dziewieniszek 23, dm. 6,
mk. katol. 42 (1866).
Ławrynowce lub Stare Bejzymy, duża wś

nad ogromnym stawem i dopływem rz. Cho-
mor, pow. zasławski, par. Butowce, ma cer-
kiew drewnianą; własność Szymona Konopac-
kiego, autora „Chronologii dziejów Polski.
Ławrynowieze, wś w pow. nowogródzkim,

w gm. darewskiej, ma os. 29, okr. polie. 4-ty
snowski. A. Jelski.
Ławrynowicze, wś, pow. wołkowyski, na

płn. od Łyskowa.
Ławrynowicze, zaśc., ob. Horodek (Wy-

soki).
Ławrynowicze, folw. prywatny, pow. lidz-

ki, 4 okr. adm., od Lidy w. 19, od Wasiliszek
w. 15, dm. 1, mk. 7 katol. (1866).
Ławrynówka, wś rząd., pow. dzisieński,

0 59 w. od Dzisny, 3 dm., 38 mk. (1866).
Ławrynowykąt (Zawrynow kut), część wsi

Załukwi w pow. stanisławowskim. W lustra-
cyi z r. 1572 jest wzmianka o 2 przedmieściach
m. Halicza: Zaparkanie i „Ławrynów kąt*.
Dzisiejszy Ławrynowy kąt w Załukwi leży
między Załukwią a Dniestrem, skąd wynika,
że dzisiejsza wś Załukiew była częścią Hali-

cza. Była tu cerkiew pod wez. ś. Michała,
przy ujściu Łukwi do Dniestru (ob. Petrusze-
wisz, ,„Śwodnaja Litopys* w Liter. Sbornyku,
1872 i 1878, str. 106, 551, 654). Lu. Dz.
_ Ławryszew al. Zawryszewo, dwie wsie nie-
opodal siebie położone, po obu brzegach rzeczki
Trepiaczynki, nad kotliną Niemna, dawniej
w województwie nowogródzkiem, dziś w po-
wiecie nowogródzkim, w okręgu police. |-szym
niehniewiekim, przy drodze wiodącej ze wsi
Lachowa do Gniesicz, w miejscowości bezle-
śnej, lecz w gruntach wybornych, obfitujących
w łąki; obie wsie mają po osad włócznych 19;
lud trudni się rolnictwem i flisostwem. Jest to
odwieczna osada nadniemeńska, wsławiona kla-
sztorem dyzunickim, założonym na początku

w. XIII przez książąt krwi litewskich, kędy
'Wojsiełko Mendogowicz około r. 1260 wstą-
piwszy do zakonu ś. Bazylego, czas długi prze-
bywał. W Ławryszewie przed unią brzeską
było seminaryum prawosławne metropolii brze-

skiej (ob. u Bartoszewicza Dzieje Kośc. Rusk.

w Polsce, str. 356). Około 1600 r. klasztor

został bazyliańsko-unickim; po skasowaniu ba-
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zylianów w r. 1836 zamieniony na parafią
unicką, a od r. 1839 wprowadzono wyznanie
prawosławne, Uczony kś. Ignacy Stebelski,
bazylianin, w szacownem rzadkiem dziele z r.
1781 p. t. „Dwa Wielkie Światła” i t. d.
wbrew Stryjkowskiemu, za Kojałowiezem i na
mocy innych źródeł utrzymuje, iż założycielem
monasteru ławryszewskiego (około r. 1260)
był nie kto inny, tylko błogosławiony EKlize-
usz, według podania syn Trojdena w. ks li-
tewskiego, i że tu życie zakończywszy, spo-
czywa (ob. wydanie drugie lwowskie, t. I, str.
110—117 w przypisach). W innem znowu
dziele tegoż autora czytamy, że w Ławrysze
wie odbyły się dwa generalne synody bazy-
liańskie, pod prezydencyą sławnego metropo-
lity Weliamina Rutskiego, 1-szy w r. 1621,
2-gli w 1626 r. Na tym ostatnim wybrano na
protoarchimandrytę zakonu Rafała Korsaka,
wsławionego cnotą i słodyczą charakteru. Ob.
„Ostatnie prace kś. Stebelskiego, wydane
w Krakowie 1877, przez W. Seredyńskiego,
05—86. Ibidem wiadomość, że w r. 1517 za
Jana archimandryty, Aleksander Iwanowicz
Chodkiewicz, marszałek nadworny i podskarbi
litewski, nadał monasterowi ławryszewskiemu
prawem wieczystem dobra Łyszczyce; tudzież
że Porfiry Kulczycki był ostatnim opatem ła-
wryszewskim; zostawszy bowiem biskupem
pińskim, na synodzie bialskim w x. 1709 zrzekł
się godności opactwa i zapewne dochodów za
siebie i na przyszłość na rzecz monasteru ła-
wryszewskiego. A. Jelski.
Ławryszki, wś wymieniona w XVIII w.

jako należąca do klucza antonowskiego na
Ukrainie.
Ławrze, folw., pow. wileński, 5 okr. adm.,

o 39 w. od Wilna, 1 dm., 11 mk,, z tego 3 pra-
wosł., 8 katol. (1866).
Ławsk, wś i folw., pow. szczuczyński, gm.

Mścichy, par. Wąsosz, o 5 w. na płd. zach. od
Wągsosza, nad rz. wpadającą do Wissy. Posia-
da gorzelnię, młyn wodny, 48 dm. i 734 mr.
obszaru, W 1827 r. było tu 41 dm., 266 mk.
Folw. Ł. z nomenklaturami Okop i Awissa roz-
legły mr. 2586: grunta orne i ogr. mr. 1145,
łąk mr. 409, past. mr. 7, lasu mr. 770, nieuż.
i place mr. 55, bud, mur. 13, z drzewa 13, pło-
dozmian 7-polowy, gorzelnia, browar , dwa
młyny wodne. WŚ Ł. os, 80, z grun. mr. 698.
Ławski-gród 1.) zaśc. szlach. nad rz. Be-

rezyną, pow. oszmiąński, 4 okr, adm., 85 w.
od Oszmiany, 1 dm., 23 mk, katol. 2.) Ł.,
okolica tamże, 36 w. od Oszmiany, 7 dm., 34
mk, katol. (1866).
Ławy 1.) wś, pow. warszawski, gm, i par.

Zaborow. 2.) Ł., kol. i os, karez., pow. piotr-
kowski, gm. Bełchatówek, par. Parzno, ma 33
dm,, 257 mk, i 400 mr. ziemi włośc., a 10 mr.
do osady karcz, 8.) Ł., wś, u zbiegu rz. Ni-  

Łaz

dzicy z Wisłą, pow. pińczowski, gm. i par.
Bejsce. W 1827 r. 8 dm., 54 mk. 4.) £., wś,
pow. konstantynowski, gm. Czuchleby, par.
r. l. Niemojki, r. gr. Chotycze, rozl. mr. 254,
dm. 11, ludn. 200. W 1827 r. 19 dm., 99 mk.
5.) Ł., wś nad rz. Drwęcą, pow. rypiński, gm.
Osiek, par. Radziki, odl. o 17 w. cd Rypina,
ma 3 dm., 15 mk., 9 mr. gruntu. 6.) Ł., folw.,
pow. rypiński, gm. Starorypin, par. Strzygi,
odl. o 2w. od Rypina, ma 1 dm., 28 mk.
T.) £., wś i folw., pow. ostrołęcki, gm.i par.
Rzekuń. W 1827 r. 10 dm., 70 mk.; obecnie
ma 1659 mr. obszaru i 276 mk, Rozległość
folw. wynosi mr. 1475: grunta orne i ogr. mr.
408, łąk mr. 100, lasu mr. 957, nieuż. i place
mr. 10, bud. mur. 3, z drzewa 15, płodozmian
T-polowy. WŚ £Ł. os, 32, z grun, mr. 61; wś
Gaworki os. 10, z grun. mr. 288.
Ławy, folw. pryw., pow. wilejski, o 55 w.

od m. Wilejki, 2 okr, adm., 1 dm., 7 mk, katol.
(1866).
Ławy Drwęcy, niem. Zawidrewenz, 08.,

pow. brodnicki, nad Drwęcą; 197 mr. obszaru,
6 bud., 3 dm., 17 katol. Par. Brodnica, szkoła
Jajkowo, poczta Kurzętnik. Kś. F.
Ławźe, wś, pow. rossieński, par. rossieńska.
Ławżedyszki, stacya na szosie warszawsko-

petersburskiej, w pow. wiłkomierskim. Por.
Laużedyszki,

Łaz..., por. Zas... i Łazy.
Łaz, ob, Zas.
Łaz, wś, pow. przasnyski, gm. Zaręby, par.

Chorzele, odl. o 31 w. od Przasnysza, leży
śród błót, 04 w. od granicy pruskiej, ma 31
dm., 311 mk., 919 mr. gruntu, 684 mr. nieuż.
W 1827 r. wś rząd., 32 dm., 209 mk,
Łaz, część wsi Osław Biały, pow. nadwór-

niański,
Kaz, dwie wsie tego nazwiska na Łużycach.

1.) niem. Zońsa, wś serbska nad Szprewją, na
pruskich górnych Łużycach, w pow. wojerec-
kim. Kościół paraf. ewang. z nabożeństwem
serbskiem. Szkoła element,, st. dr. żel. Falken-
berg-Kohlfurt. Serbów w r. 1840: 358, w r.
1860: 355, w r. 1880: 400. W szkole w r.
1668 szkolnych dzieci 236. Tutaj w latach
1885—1872 mieszkał jako pastor, znakomity
serbsko-łużycki poeta Andrzej Sejler i tutaj
w d. ll paździer. 1872 r. życie zakończył.
2.) Ł., niem. Zaasow, wś w pow. kalawskim
na dolnych Łużycach. Kościół paraf. ewang:
i szkoła element. Pastor Krystyan Ludwik
Zilich około r. 1830 zarzucił serbskie nabo-
żeństwo. Dziś ludność jest zupełnie zniemczo-
na; tylko w niektórych wsiach należących do
parafij, w Husztaniu, Brodkajcach i Brjazem,
w części mówią jeszcze po łużycku. 4.J. P.
Łaza (?), ob. Czarna struga.
Łazanka al. Zozanka, pot., nastaje w obre-

bie Kobylnicy Ruskiej, w pow. cieszanowskim,
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w płn. stronie, na granicy z gm. Łukawcem, u.
zach. stóp lesistego wzgórza Ladowej niwy
(264 m.); płynie na płd. przez obszar Kobyl-
nicy Ruskiej, zwłaszcza jej przysiołki Qiuban,
Fedek, Nabet, Rotysko (al. Rutysko); nastę-
pnie przechodzi na obszar Kobylnicy Woło-
skiej, którą przerzyna w krętym biegu i wresz-
Gie na obszarze gm. Młynów uchodzi do Szkła
z lew. brzegu, przerznąwszy jeszcze raz obszar
Kobylnicy Ruskiej, i to płd.-wschodni jej na-
rożnik, Długość biegu niemal 10 kil. Br. G.
Łazany, wś, pow. wielicki, przy gościńcu

z Podgórza do Gdowa; wś leży na wysokiej
górze, 380 m. npm., w okolicy pagórkowatej,
Gleba jest glinkowata a okolica urozmaicona
małemi liściastemi gajami. Na szczycie wzgó-
rza stoi paraf. kościół murowany z cegły i pia-
skowca z wysoką czworoboczną wieżą, z której

się piękny widok roztacza na Karpaty i dolinę
Wisły. Sam kościół jest założony w kształcie
krzyża i pochodzi z XV w., jakkolwiek parafia
jest dawniejszą, gdyż w aktach grodzkich % r.
1899 znajduje się nazwa Mikołaja, plebana
z Łazan. W XIV w. były £Ł. własnością Kre-
zow (Dług. L. B. I, 255); w r. 12538 posiadał
je Mikołaj Asrecki, który ją 1549 sprzedał
Stamisłowowi Lubomirskiemu. W bocznej ka-
plicy zachowuje się prostopadle w ścianę wmu-
rowany pomnik z piaskowca Stanisława i Ja-
kuba Lubomirskich,* z których pierwszy jest
przedstawiony w pełnej zbroi z buławą w rę-
ku, drugi w stroju kapłańskim. Na początku
XIX w. był właścicielem tej wsi Chromy
(Siarczyński, Słownik geogr. Galicyi. Rkp.
Bibl. Ossol. L. 1824, str. 255) później jenerał
Jan Kruszyński, teraz Jul. Brzeziński. Z 416
mk. rzym.-kat. przebywa 52 stale na obszarze
więk. pos., wynoszącej 467 roli, 18 łąk i ogr.,
17 pastw. i 47 mr, lasu; pos. mniej. 190 roli,
31 łąk i ogr. i 19 mr. past. Jest tu także szko-
ła ludowa l-klas. Par. należy do dyeec, tarn.
dek. wielickiego, ma przyłączone wsie Sławko-
wice, Wolę Podłazańską, Jawczyce i Nizowice
z ogólną liczbą ludności 1491 rzym.-kat. i 22
izrael, Ta wś graniczy na zach. z Dobranowi-
cami, na płd. z Wolą Podłazańską, na wsch.

. z Jawczycami a na płn. z Darczycami, Rysu-
nek kościoła i pomników i ich opis umieścił
Tygodnik ilustr. w roczniku z 1869 r., str. 4.
a gruntach Łazan leżała karczma „Rzym,

do której było przywiązane podanie o Twar-
owskim. . Mac.
Łazarce, wś, pow. wileński, 3 okr, adm,,

063 w. od Wilna, 12 dm., 690 mk., z tego 103
katol., 587 staroobr. Jest tu świątynia staro-
obrzędowa (1866). |
Łazarczyce, ob. Kanżów, t. TLI, 813.
Łazarewka, wś, pow. radomyski, par. pra-

Wosł. Brusiłów, na praw: brz, Zdwiża, o 4 w.
Poniżej Brusiłowa, Ma 1356 dzies, ziemi, 373  
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mk. Dziedzictwo Mogilnickich, Hołowińskiek,
Kozickich, Potockich, dawniej Czackich. We
wsi stare zamczysko, na polach kurhany,
Łazarewszczyzna al. Zucewicze, zaśc, na

płd. krańcu pow. ihumeńskiego, opodal grani-
cy pow. mińskiego, przy gościńcu wiodącym
z Siemionowicz do Prusinowa, w okr. polie,
uździeńskim, parafii katol. uździeńskiej, ma
osad 3, glebę dobrą, 4. Jelski,
Łazarewszczyzna, dawne nazwisko chuto-

ru Teofanii pod Chotowem, pow. kijowski.
Łazarowe, las w płd.-wsch. stronie Sie-

dlisk, pow. jaworowski; od płn. i zach. opływa
go pot. Chorośnica al. Nowy.
Łazarówka, Zazarówka (po rus. Zazariwka),

1.) wś w pow. buczackim, 26 kil. na płd. zach.
zach, od Buczacza, 12 na płd, zach. od sądu
powiat. w Monasterzyskach, 8 kil. na wsch. od
urzędu poczt. w Uściu Zielonem. Na płn, zach.
leży Zadorów, na płn. wsch. Korościatyn, na
płd. Komarówka i Ladzkie, na zach. Niskoły-
zy. Wzdłuż granicy zach. płynie na małej
przestrzeni Złota Lipa od płn. na płd. W zach,
stronie obszaru leżą zabudowania wiejskie, we
wsch. folwark i grupa domów Suchodół. Na
granicy płn. wsch. wznosi się wzgórze Łaza-
rówka do 569 m. Własn. więk. ma roli or. 190,
łąk i ogr. 56, past. 179, lasu 327 mr.; własn.
mniej. roli or. 511, łąk i ogr. 78, past. 34 mr.
W r. 1880 było 561 mk. w gminie, 10 na ob-
szarze dwors. (a mianowicie Żw Ł,, 7 w Su-
chodole) obrz. gr.-kat. z wyjątkiem kilkunastu
rzym.-kat. Par rzym.-kat. w Uściu Zielonem,
gr.-kat. w Zadorowie. We wsi jest cerkiew i
szkoła 1-klas, niezorganizowana. 2.) Ł., po-
łudniowa część m. Halicza w pow. stanisła-
wowskim. Lu. Dz,
Łazarówka, prawy dopływ Wiedrycza,

prawego dopływu Dniepru,
Łazary, wś, pow. rossieński, par, retowska,
Łazaryszki, wś, pow. wileński, 4 okr. adm,,

o 35 w. od Wilna, 4 dm., 57 mk. kat. (1866).
Łazarz święty, niem. Lazarus (Sanct), osa-

da pod Poznaniem, ba gościńcu wrocławskim,
blisko dworca kolei żel.; 11 dm., 213 mk.; 62
ewang., 151 katol.; 80) analf.

Łazarze, wś szlach, i włośc., pow. szczu-
czyński, gm. Bełda, par. Rajgród. W 1827 r.
wś rząd., 19 dm., 115 mk.
Łazdany, ob. Kołup.
Łazdona, lewy dopływ Dubissy, uchodzi

niedaleko Wysokiego Dworu za Czekiszkami,
płynie szybko przez lasy. Przyjmuje Kru-
wondę,
Łazdaniany 1.) wś, pow. rossieński, par.

wojnucka. 2.) £Ł., wś, pow. rossieński, par.
taurogowska.

KŁazduny, mko, pow. oszmiański, w 3 okr,
polie., o 100 w. od Wilna, o 638 w. od Oszmia-
ny, 456 mk., własność po części skarbu, po
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części p. Weroniki Korwin Milewskiej. Miaste-
czko i dobra w r. 1817 własność Józefa Wo-
łodkiewicza, później Samuela Łaniewskiego
Wołka, od którego przeszło do Milewskiej, Ma
kościół filialny par. subotniekiej, pod wez. śś,
Szymona Judy i Anny, drewniany, fundowany
1744 r., odbudowanyw 1852 przez Samuela
Wołka; filia ma dusz 4836.. |

Łazdynie, wś, pow. władysławowski, gm.
Sdyntowty, par, Łuksze, odl. 30 w. od Włady-
sławowa, ma 2 dm., 34 mk.

Łazdyniszki, wś, pow. wyłkowyski, gm.
Kopsodzie, par. Wisztyniec, odl, 80 w. od
Władysławowa, ma 8 dm., 35 mk.

Łaże, uroczysko i os, nad rz. Wartą, pow.
wieluński, gm. i par. Działoszyn, odl. od Wie-
lunia w. 29. Ob. NWiwiska Górne.
Kazek al. Zazkie, część Komarnik, pow. tur-

czański,
Łazek, pot. górski, bierze początek w obr.

gm. Komarnik, w pow. turczańskim, z pod gó-
ry Krokoszej (800 m.); płynie na płn. wsch.
przez Kopczyn, grupę chat w Komarnikach, i
zasiliwszy się licznemi strugami górskimi od
lew. brzegu, wpada do Stryja po 3 kil. biegu.
Łazek 1.) szczycik lesisty, pod 49? 25 307

szer, g., a 40*4' 8” wsch. dłg. g, F., na gra-
nicy Myczkowiec i Bereźnicy niżniej, w pow.
Lisko, przy ujściu Bereźnicy do Sanu. Wysyła
ku płn, i płn. zachodowi połogie ramię wzgó-
rzyste, kończące się nad wsią Zwierzyniem, a
z trzech stron, od wsch., płn. i zach. otoczone
Sanem. Wzniesienie 560 m. npm. 2.) Ł.,
szczyt płn. pasma górskiego breńskiego w Be-
skidach szląskich, w obr. gm, Brenny, w pow.
skoczowskim, odrywającego się od szczytu po-
granicznego Klimczaka (1119 m.), na płn. zach.,
a tworzacego płn. wsch. ścianę doliny strumie-
nia Brenicy. Wznoszą się w nim szczyty: Sto-
łów (1035 m.), Błatny (917 m.), Cisowa Wiel-
ka (872 m.), Czubel (746 m.), Łazek (716 m.),
wreszcie Rzybrzyczka (589 m.) już na obszarze
Górek Wielkich, Płd.-zach. pochyłość tego
pasa, należąca do obszaru wsi Brenny, pokry-
ta lasami i polankami, zwie się Stołówką. Na
śródleśnych polanach znajdują się liczne zabu-
dowania, jak Bukowy groń, Oćrhla, Stypońka,
Stołówka, należące do Brenny. Wody z niego
z jednej strony spływają do Brenicy, z dru-
giej do Jasienicy (al. Jasionka), dopływu Łob-
nicy, uchodzącej do Iłłownicy. 3.) Ł., por.
Jastrzębik, Br. G.

Łazewo ob. Chabowo,

Łazęki, wśi folw., pow. płoński, gm. Sie-
lec, par. Kobylniki, odl. 18 w. od Płońska;
mają 11 dm., 162 mk., 715 mr. gruntu i 20 mr.
nieuż, Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.
rozległy mr. 736: grunta orne i ogr. mr. 535,
łąk mr. 25, past. mr. 89, lasu mr. 122, nieuż.  
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i place mr. 15, bud. z drzewa 19. WŚ Ł. os.
28, z gruntem mr. 97, Br. Ch.

Łaziec, wś, os. karcz., nad rz, Kamieniczką,
pow. częstochowski, gm. Rększowice, par. Ko-
nopiska, leży na prawo od drogi z Częstocho-
wy do Koziegłów. WŚ ma 24 dm., 128 mk.,
545 mr. obszaru; os. karcz. rząd, | dm., 1 '/ mr.
Łazienki Królewskie, tak zwany pałac i

park cesarski w Warszawie, przy ulicy Górnej.
Miejsce to nosi nazwisko od łaźni, która tu od
dawnych czasów istniała; jeszcze bowiem za
książąt mazowieckich, gdzie teraz park rozcią-
ga się, był zwierzyniec jazdowskiego zamku
(Ujązdowa), przy nim dwór ze stajniami, obo-
rami, łaźmią i sadzawką, tudzież ogród i sad
z owoców swoich słynący. Gdy ksiestwo Ma-
zowieckie wcielono do Korony, wś Jazdowo
przyłączono do starostwa warszawskiego i pu-
szczono w dzierżawę, lecz zamek i zwierzyniec
na użytek dworu zostawał; królowie zaś pol-
scy, przyjeżdżając do Warszawy, chętnie w nim
mieszkali, a w zwierzyńcu połowali, W czasie,
gdy królowa Bona, a następnie córka jej Anna
Jagielonka, mieszkały w Jazdowie, tutejsze
ogrody i zwierzyniec były w najświetniej-
szym stanie; tąkim go jeszcze oglądał kardy-
nał Gaetano w r. 1596 do króla Zygmunta po-
słujący, a szczegółowy ich opis podał wr.
1643 Adam Jarzembski w znanem swem dzieł-
ku „o Warszawie. Lecz gdy za pierwszej
wojny szwedzkiej zamek był złupiony i zni-
szezony, odtąd budowle, ogrody i zwierzyniec
pustkami stały, a zaniedbane zupełnie poszły
w ruinę, zwłaszcza iż główniejsze gmachy to
na siedlisko urzędów krajowych, to na war-
sztąty menniczne przeistoczono. Wreszcie Jan
Kazimierz w r. 1668 darował je w dzierżawe
wieczystą Teodorowi Denhofowi, podkomorze-
mu koronnemu, który w r. 1674 prawa swoje
do tej własności odstąpił Stanisławowi Lubo-
mirskiemu, marszałkowi nadwornemu. Ten
wyrobił sobie w r. 1683 uchwałę sejmową, na
mocy której grunta jazdowskie, dotąd emfiteu-
tycznie przez niego dzierżawione, zostały mu
na dziedzictwo darowane. (o otrzymawszy;
sprowadził z Włoch artystów, pałac pysznie
modną strukturą (jak pisze Niesiecki) i wiel-
kim nakładem wystawił, ogrody i zwierzyniec
urządził, tudzież domki w nim śliczne wybu”
dował, pomiędzy któremi na tem samem miej”
seu, gdzie teraźniejszy pałac wznosi się, łazten”
kę ozdobioną stiukiem, rzeźbą i obrazami wy”
murował. Były to pyszne na owe czasy budo-
wle i pod względem sztuki odznaczające 51%
tak przynajmnej utrzymuje poeta włoski Jan
Faggioli w r. 1690 z nuncyuszem Andrzejew
Publicola Santa (roce w Polsce bawiący, leto-
ry w dzienniku swej podróży unosi się 74
okazałością pałacu, najpiękniejszego wtedy
w Warszawie, i powiada, że go stawiał jeden
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z uczniów Michała Anioła, tak bowiem wy-
tworny był styl gmachu i do gustu tego wiel-
kiego mistrza zbliżony; miał ślicznei bogate
wewnątrz ozdoby, malowidła, obrazy złotnicze
i marmurowe ozdoby, Również chwali Włoch
ogrody i domki odosobnione w zwierzyńcu;
o łazience zaś pisze, iż wspaniale i po króle-
wsku była wystawiona. August II, znawcai
miłośnik sztuk pięknych, upodobawszy sobie
to miejsce, zadzierżawił cały Jazdów z przyle-
głościami, łazienką i zwierzyńcem od Teodora
Lubomirskiego, starosty spiskiego, w r. 1720,
a zająwszy się upiększeniem tych ostatnich,
łazienkę jeszcze wspanialej wewnątrz ozdo-
bił, wokoło zaś kazał kopać kanał od Wisły
dla sprowadzenia doń wody, z takim pośpie-
chem, iż nad przywiedzeniem do skutku tego
zamysłu dziennie pracowało po 300 ludzi;
zwierzyniec, wtedy znowu obficie w zwierzęta
opatrzony, często zwabiał monarchę na wielkie
polowania, które on tutaj wyprawiał, godząc
w napędzaną zwierzynę z wielkiej i okazałej
chińskiej altany z ciosu wystawionej, która
jeszcze do r. 1817 na tem miejscu istniała,
gdzie się teraz znajduje okrągły plac przezna-
czony do stawania powozów w alejach. Syn
jego August III mniej był dbałym o Łazienki,
miejsce to zatem znowu opustoszało i upadło,
ogród zaś i park służył tylko za pastwisko dla
hodowanych tam zwierząt, a jeden z łowczych
królewskich, nazwiskiem Montresor, dla przy-
jeżdżających gości utrzymywał w niem gospo-
dę. Zresztą był to las bagnisty, wysadzany
olchami, a kanały i sadzawki w stanie zanie-
dbanym; w samej jednak budowli Łazienek,
wyprawiano niekiedy wspaniałe wieczory la-
tem, przez owoczesną gazetę opisywane i wy-
chwalane. Publiczność bowiem warszawska lu-
biła to miejsce oddawna, a panowie wypra-
wiali bankiety, palili ognie sztuczne i lasek
mnogiem światłem oświecali, co było tak we
zwyczaju, że najmodniejsze bale w Łazienkach
ujazdowskich odbywać się musiały. Gdy przy
końcu panowania Augusta III, rodzina Lubo-
mirskich na przyszłe wybory wplywać zaczę-
ła, Stanisław Poniatowski, jeszcze jako stolnik
w. ks. litew., przed samą prawie elekcyą nabył
od niej w r. 1764 cały Ujazdów z przyległo-
Seiami i parkiem Łazienki za sumę 1,100,000
zlp. Po wstąpieniu na tron, król zamierzał

najprzód przebudować zamek ujazdowski, lecz
wkrótce, zaniechawszy, powziął myśl przero-
bienia Łazienek na letni pałac, zwierzyniec zaś
na park okazały. Jakoż będąc wielkim miło-
śnikiem budownictwa, żywo się tem zajął i po-
dług planu nadwornego swego budowniczego
Dominika Merlini, na początku 1767 r. już
Zaczęto około tego roboty. Lecz rzecz nie była
atwa, gdyż okazała się potrzeba oczyszczenia
Powietrza, zarażonego wyziewami z sadzawek 
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stojących, przez sprowadzenie świeżej wody do
zapleśniałych kanałów. Na zaradzenie tej nie-
dogodności, król wielkie sumy napróżno wyło-
żył, aż dopiero, gdy po kilkunastoletnich pró-
bach skierowano do parku strumień z pod Ra-
kowca, miejsce stało się przyjemnem i zdro-
wem. W tym celu wyrąbano wszystkie stare
spruchniałe olchy, a zastąpiono je rozmaitego
rodzaju drzewem liściowem i iglastem, z któ-
rych klomby i aleje uformowały się. Zrobiono
wszelkiego rodzaju przechadzki i nowe stawy
i sadzawki, popodnoszono miejsca i aleje wil-
gotne, wycięto nowe widoki wychodzące na

przyległe okolice. Jednocześnie zajęto się i pa-
łacem, stary gmach Łazienek został na miejscu,
tylko go naprawiono, nowe skrzydła dobudo-
wano i na mieszkanie przerobiono, a dopiero
w r. 1784 latem dano pałacowi nową wystawę
z ciosu z korynekiemi słupami, następnie zaś i
dalsze boki budowli ozdobione zostały, wysta-
wiono także lub przerobiono mniejsze budynki
dla rodziny królewskiej i osób ze dworu, co
wszystko ukończone było w r. 1788. Właści-
wie więc pałac Łazienki nie jest wcale nową
budowlą, chociaż przez cały ciąg swego pano-
wania bawił się nim Stanisław August, ciągle
go przerabiając, upiększał i dodawał. Niemal
wszyscy znakomici owocześni artyści, w kraju
i za granicą, budowniczowie, malarze, rzeźbia-
rze składali się na ozdobę upodobanego od kró-
la mieszkania, który, ozdabiając go rozmaitemi
w swoim guście przedmiotami, zostawił w nim
cechę swoich myśli i obraz prywatnego życia.
Po śmierci tego monarchy, Łazienki, jako 080-
bista jego własność, w r. 1798 prawem spadku
przeszły na synowca ks. Józefa Poniatowskie-
go, a po zgonie tegoż w r. 1818 na siostrę Te-
resę 'Tyszkiewiczową, która w r. 1817 sprze-
dała całą tę majętność ze wszystkiemi sprzęta-
mi Aleksandrowi I, cesarzowi wszech Rossyi,
za sumę 1,080,000 złp. Odtąd pałac i park, zo-
stawszy własnością najjaśniejszych cesarzów
rossyjskich, doprowadzony do wzorowej świe-
tności ze ścisłem zachowaniem poprzedniego je-
go stanu, służył za pomieszkanie w czasie ich
pobytu w Warszawie, a chociaż w r. 1858
uszkodzony był przez wynikły pożar skutkiem
którego zgorzał dach i części sufitów, wkrótce
jednak wyrestaurowany, przywrócony został
do pierwotnego stanu. Pałac łazienkowski jest
to budowa czworoboczna z dwoma skrzydłami
zukrytym za wkoło idącą kamienną balustra-
dą dachem, na którym w pośrodku wznosi się
belweder, ozdobiony posągami z ciosu, przed-
stawidjącemi cztery pory roku i cztery części
świata. Oały gmach ma 128 stóp długości i
składa się z dołu i piętra. Do wnętrza wchodzi
się przez otwarty przedsionek o czterech ko-
rynckich słupach przez całą wysokość budo-
wli. Na suficie przedsionka są trzy medaliony,
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w środkowym mieści się cyfra króla Stanisła-
wa Augusta, w jednym bocznym napis (Anno)
roku, a w drugim rzymskiemi liczbami 1784;
nad głównemi zaś drzwiami w owalnym meda-
lionie napis łaciński: Haec domus odit, amat,
fundit, commendat et optat; tristitias, pacem,
balnea, rura, probos. W czem autor chciał
wyrazić, że dom ten nienawidzi smutku, lubi
pokój, użycza kąpieli, życie wiejskie zaleca i
pragnie mieścić w sobie poczciwych tylko lu-
dzi. Wewnątrz znajdująca się na dole sień,
Jest pozostałością z dawnej Lubomirskiego bu-
dowli, jak o tem przekonywa cyfra 8. L. (Sta-
nisłąw Lubomirski), odpowiadająca cyfrze kró-
lewskiej naprzemian; dalej idzie okrągły przy-
sionek, latarnią z góry oświecony, mający
w niszach posągi w całej figurze 4-ch królów
polskich: Kazimierza Wielkiego dfuta Jakóba
Monaldi, Zygmunta I Le Bruna, Stefana Bato-
rego trzymającego w ręku tablicę z napisem
poświęconym pochwale rycerza Pękosławskie:
go i Jana III dłuta Franciszka Pincka. Pod
banią w około idzie wielkiemi bronzowemi gło-
skami łaciński napis: Utile mundo editi in
exemplum, myśl wyjęta z Farsali Lukana.
Stąd przechodzi się do przedpokoju fajansowe-
mi kaflami wykładanego, z pięknym na plafo-
nie obrazem Bacciarellego, i do łazienki; oba
te pokoje z czasów pierwotnej Lubomirskiego
budowli pozostały, służyły im za łazienkę;
ściany mają przyozdobione wypukłą rzeżbą
z gipsu, przedstawiają nimfy i satyrów igrają-
cych śród zarośli i trzcin wodnych. Poczem
przechodzi się do pięknej sali balowej, stiukiem
wyłożonej i arabeskami alfresco malowanemi
ozdobionej, która ma widok z jednej strony na
wodę, z drugiej na taras przedpałacowy. W o-
budwóch jej końcach pomiędzy oknami stoją
kominy z białego marmuru, których wieka
podpierają, u jednego dwa posągi wyobrażają-
ce Midasa i Marciasa, a drugiego Centaur i
Cerber. Na pierwszym umieszczony jest Apol-
lo, kopia sławnego Appolina Belwederskiego,
wykonana w Rzymie w r. 1790 przez Anto-
niego d'Este Wenecyanina. Na drugim kopia
Herkulesa Farnezyjskiego, dzieło rzeźbiarza,
Angelini, Dalszy pokój, zwany gabinet zielo-
ny, od barwy ścian, zawieszony jest portreta-
mi kobiet odznaczających się wdziękami za
czasów Stanisława Augusta. Sale galeryi obra-
zów okryto są obrazami, pomiędzy któremi
wiele jest arcydzieł mistrzów włoskich, holen-
derskich, hiszpańskich, niemieckich i francu-
skich. Są tam także szacowne wyroby z mar-
muru, popiersia, stoły mozajkowe, porcelanowe
i marmurowe, pyszne kominki, kandelabry i
t. p, Wspaniała sala Salomona, cała w malo-
widłach z życia tego mędrca monarchy, pędzla
Bacciarellego; tegoż są w innych pokojach pię-
kne plafony i wiele ogromnego rozmiaru obra-  
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zów. Podobneż wytworne przedmioty sztuki
mieszczą się i na piętrze, Z sali balowej dol-
nej, szklane przejście prowadzi do przebudo-
wanej w r. 1846 podług plonu Gołońskiego
kaplicy prawosławnej przybocznej, pod wezw.
ś. Aleksandra Newskiego. Ściany jej są mar-
muryzowane i złoconą rzeźbą przyozdobione,

ołtarz zaś wielki i obrazy malowane przez
słynniejszych akademików petersburskich, Od
strony parku kamienny taras i schody na
wodę prowadzącę, przyozdobione są dwoma
lwami z ciosu i dwoma kopiami posągów Gla-
dyatorów. Stąd piękny otwiera się widok na

staw, w około bujnemi otoczony drzewami, któ-
ry zakończa kamienny arkadowy most, a na
nim wznosi się posąg z ciosu Jana III Sobie-
skiego, na koniu, w rzymskim stroju, tratujące-
go dwóch turków, wykonany w r. 1788 przez
Pincka. Od strony głównego wnijścia do pa-
łacu jest obszerny taras, z 3-ch stron wodą i
kanałami oblany, z resztą parku mostami po-
łączony, na nim zaś blisko brzegu umieszczony
wodotrysk średniej wielkości, z wybornego
źródła wody z pod Rakowca prowadzony. Za
tym jest kompas z marmuru białego z napisem
łacińskim i rokiem 1786. Na tarasie, w porze
letniej drzewami cytrynowemi i pomarańczo-
wemi otoczonym, po obu stronach kompasu
są dwie statuy naturalnej wielkości, przedsta-
wiające: jedna syna Merkurego odpychającego
Salmacys, drugi Satyra podtrzymującego Ba-
chantkę, a nad samym brzegiem sadzawki dwie
leżące statuy wyobrażające rzekę Wisłę i Bug.

Blisko pałacu umieszczony jest z jednej strony
Faun podług antyku z Villa Borghese wyko-
nany, i Bachantka z małym amorkiem, oraz
dwa wielkie wazony z karary ozdobione każdy
dwiema syrenami. Na stawie od przodu jest
wysepka, a na niej śród sztucznych rozwalin,
mających wyobrażać ruiny Palmiry, urządzo-
ny teatr letni. Na przyległym jej brzegu
wznosi się amfiteatr na 1500 widzów, ozdobio-
ny u góry 16 z ciosu figurami w postawie
siedzącej, przedstawiającemi celniejszych mi-
strzów dramatycznych na świecie, dłuta Toma-
sza Rhigiego. W różnych stronach lasku dom-
ki i pałacyki, pozostałe z dawnych czasów,
dotąd stoją w całości; takiemi są pomiędzy in-
nymi obok oficyn kuchennych, Myślewice,
mały pałacyk o parterze i dwóch piętrach,
upodobane mieszkanie ks. Józefa Poniatowskie-
go, zaś przy ogrodzie botanicznym tak zwany
Domek biały, w którym mieszkał król Stani-
sław August, zanim pałac główny ukończono.
Później *za czasów pruskich zajmował go latem
Ludwik XVIII, król francuski, kiedy przeby-
wał w Warszawie. (Zne. Orgelb.).

Łazienki Niemirowskie, ob. Niemirów.
Łazienniki, ob. Zadzienniki,
Łazin, z przyległ. Zaeinek, wś i folw. nad rz.
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Moszczenicą, pow. łowicki, gm. Bielawy, par.
Oszkowice (Łaski, Lib. ben. II, 422), odl. 27
w. od Łowicza, 10 w. od Pniewa. Mają 25
dm., 334 mk. i 1184 mr. obszaru (w tem 76
mr, nieużytków);włośc. 184 mr. (100 mr. past-
wisk i 8 nieuż.), W 1827 r. było tu 18 dm.,
185 mk. Według Tow. Kred. Ziems, dobra Ł,
Wielki i Mały składają się z folw.: Ł. i Łazi-
nek, wsi Ł.-Łazinek i Budy, rozległość wyno-
si mr. 1220; folw. £Ł. grunta orne i ogr. mr.
423, łąk mr. 76, past, mr. 94, wody mr. 3.
nieuż. i place mr, 23, razem mr. 660, bud. 9,
z drzewa 4, płodozmian 11-polowy; folw. Ła-
zinek grunta orne i ogr. mr. 277, łąk mr. 80,
past. mr. 31, wody mr. 2, lasu mr. 128, zarośli
mr. 36, nieuż i place mr. 48, razem mr. 560,
bud. mur. 3, z drzewa 5. Pokłady torfu. WS
Ł.-Łazinek os. 15, z grun. mr. 184; wś Budy
08, 5, z grun. mr. 42.

Łaziń, wś, pow. bydgoski, ob. Zażyn.
Łazińska kolonia, kol., pow. słupecki, gm.

i par. Trąbczyn, odległa od Słupcy w. 19; dm.
105, mk. 820. Ludność, niemiecka po części,
wyznania ewang., należy do par. Zychlin.
Por. Zaży,

Łaziński potok, pot. podgórski, szląski,
wypływa w Beskidach szląskich z pod góry
Rzybrzyczki (589 m.), na granicy Grórek Wiel-
kich z Brenną, w pow. skoczowskim; wkrótce
dostaje się na obszar wsi Grodźca, płynąc la-

- sem u wsch. stóp wzgórza Górki (474 m.), po-
czem na przestrzeni 3/50 m. tworzy granicę
między Grodźcem i Bielowickiem (od zach.), a
Jasienicą (al. Heinzendorf) i Łazami (0d wsch.).
Następnie przerzyna obszar wsi Wieszczontu
(Wieszczont), gdzie na płn. jej granicy zwraca
się na zach. Przepłynąwszy obszar Rostropie,
uchodzi do IMłownicy z prawego brzegu. Dłu-
gość biegu 11 kil. Br. G.

Łaziska, wś i folw., pow. nowomiński, gm.
i par. Jakubów. Istniała juź w XV w. (ob.
Jakubów). Dobra Ł. przed r. 1841 były własno-
Ścią jenerała Aleksandra Rożnieckiego, obej-
mowały przestrzeń 6385 mr. W r. 1841 na li-
tytacyi drogą przymusowego wywłaszczenia
nabyła je Aniela z hr. Jezierskich hrabina del
Campo Scipio za cenę 36,525 rs. Skutkiem
wydzierżawienia gruntów kolonistom wieczy-
stoczynszowym, powstały wsie: Ludwinów (na
polach Gręsianka), Aleksandrów, Budy Kumiń-
skie, Budy Przytockie (czasowo nazywane Ga-
bryelowem), Moczydła, Maryanka, Góry; na-
stępnie na zasadzie ukazów 19 lutego 1364 r.
uwłaszczone. Do Łazisk należały cztery wsie
Wyrobne: Łaziska, Rembiska, Rządza (dawniej
udy Rządzińskie) i Przytoka. Oprócz tego

Na gruntach leśnych, w r. 1839 oddanych pod
utę szklaną (Na szczytniku), powstała wieś

Czynszowa Szczytnik, następnie nwłaszczona;
Tazem wraz z dodatkami zapewnionemi przez 
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urzędy włościańskie mr. 3823. Nadto różnemi
czasy odjęto od głównych dóbr, bądź drogą
sprzedaży, bądź czynszu wieczystego (dziś za-
mienionego na własność dziedziczną) następu-
jące realności: folw. Przytoka; kolonie wieczy-
stoczynszowe: Moczydła, Olechowizna; osady
młynarskie: Krupowizna i Jeżakowizna (da-
wniej Hryniewizna); osada karcz. Budy Przy-
tockie, osada bez nazwiska, dziś Podwitkowi-
zna, i właścicielom cząstkowym sprzedano mr.
208. Razem gruntów niepodchodzących pod
ukaz odseparowano mr. 1175. Obecnie dobra
Ł. w zredukowanym rozmiarze zajmują 1387
mr., wś włośc, zaś osad 38, gruntów 223 mr.
Według Tow. Kred. Ziems, folw. Ł. (z nomen-
klaturami: Jeaki i Olechów i wsiami niżej
wymienionemi) rozległe mr. 1277: grunta orne
i ogr. mr. 445, łąk mr. 138, past. mr. 5, lasu
mr. 622, nieuż. i place mr. 61, nadto w osadach
wieczystoczynszowych młynarskich i innych
mr. 267; bud. mur, 3, z drzewa 1/. WŚ £Ł.
os. 38, z grun. mr. 223; wś Moczydła os. 21,
z grun. mr. 274; wś Przytoka os. 19, z grun.
mr. 66; wś Gabryelów al. Budy Przytockie os,
30, z grun. mr. 3818; wś Rządza os, 17, z grun.
mr. 263; wś Rembiska os, 4, z grun. mr. 354;
wś Ludwinów os. 28, z grun. mr. 430; wś Ma-
ryanka os. 1l, z grun, mr. 125; wś Aleksan-
drów os. 35, z grun. mr. 467; wś Szczytnik os.
18, z grun. mr. 276; wś Góry os. 32, z grun.
mr. 474; wś Budy Kumieńskie os, 11, z grun.
mr. 189. Al. Świętochowski.
Łaziska 1.) wś, pow. sochaczewski, gm. 1

par. Iłów. Należała do dóbr Iłów (ob.) 2.) Ł.,
wś, pow. gostyński, gm. Szczawin Kościelny,
par. Trębki (ob.); 5 dm., 46 mk., 9 mr. ziemi,
3.) Ł., wś, pow. gostyński, gm. Słubice, par.
(?). Ma7 dm., 78 mk., 148 mr. obszaru. 4.) Ł.,
wś, pow. kolski, gm. Sompolno, par. Mąkolno,
odl. od Koła w. 17; dm. 5, mk. 48. W 1827 r.
7 dm., 80 mk. 5.) £., wś włośc., pow. łaski,
gm. i par. Dłutów (ob.); ma 16 dm., 123 mk,,
297 mr. ziemi. 6.) Ł., os. leśna nad rz, Ka-
mieniczką, pow. częstochowski, gm. Rększowi-
ce, par. Konopiska. Są to osady śród lasów
rządowych, przyległych wsi Łaziec. Są tu 2
dm., 11 mk,, 5070 mr. obszaru, w tem tylko
35 mr. ornej ziemi. 7.) £., wś ifolw., pow.
radomski, gm. Wolanów, par. Mniszek, odl. 18
w. od Radomia. Mają 27 dm., 229 mk., 1215-
mr. ziemi dworskiej i 492 mr. ziemi włościań-
skiej. W 1827 r. było tu 28 dm., 282 mk,
W 1825 r. założono hutę żelazną wraz z dru-
tarnią, które dostarczają po 300 cent. żelaza i
tyleż drutu. Według 'Tow. Kred. Ziems. folw.
Ł. z attynencyą Nowy Młyn (wsiami: Ł. 1

Chałupki) rozległy mr. 1278: wś Ł. os. 14,
z grun. mr. 469; wś Chałupki os. 9, zgrun.
mr. 55. 8.) Ł., wś ifolw., pow. iłżecki, gm
Łaziska, par. Wielgie, odl. 19 w. od Iłży, ma
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44 dm., 311 mk., 987 mr. ziemi dwors. i 879
mr. ziemi włośc. W 1827 r. 30 dm., 207 mk,
Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy
mr. 757: grunta orne i ogr. mr. 227, łąk mr.

"49, past. mr. 35, lasu mr. 454, nieuż. i place
mr. 11, bud. z drzewa 9, Folw. ten w r. 1879
oddzielony został od dóbr Bąkowa Solecka.
Gm. £. z urzędem w Czerwonej ma 2350 mk.
i 8627 mr. obszaru, w tem ziemi dwors. 3779
mr., dm. 354; sąd gm, okr. III os. Kazanów,
st. p. Iłża; zakłady przemysłowe: młyn paro-
wy, gorzelnia, browar, 2 smolarnie i młyn wo-
dny. Wskład gm. wchodzą: Antonów, Bąko-
wa, Bieliny, Borowice, Czerwona, Edwardów,
Karczówka, Kunegundów, Łaziska, Maryan-
ki, Maryanów, Mucha, Nowa-Huta, Nowo-
dwór, Podgórze, Przyrwa, Rozdroże i Wielgie.
9.) £.-Grocholickie, wś i folw.; Ł.-Szczegielskie,
folw., £.- Wólka, wś włośc., pow. sandomierski,
gm. Wiśniowa, par. Bogorya. Ł.-Grocholickie
mają 14 dm., 110 mk,, 140 mr. ziemi dwors. i
74 mr. włośc. Ł.-Szczeglickie 109 mr. dwors.
i 4 włośc., 4 dm. 12 mk. £.-Wólka 9 dm,,
95 mk. 96 mr, Ob. Grocholice. 10.) Ł., WŚ,
pow. kielecki, gm. i par. Piekoszów. 11.) Ł.,
cegielnia należąca do wsi Chlewice, pow. wło-
szczowski, przy szosie myszkowsko-jędrzejo-
wskiej,j ma $ mk. Wyrabia się tu rocznie
(1880 r.) 50000 sztuk cegły, wartości 500 rsr.
12.) Ł., wś, pow. nowo-aleksandryjski, gm.
Kamień, par. Piotrowin. W 1827 r. 20 dm,,
190 mk. Jest tu. gorzelnia, która w 1879/80
wyprodukowała za 137,088 rsr. W XV w.
należała do par. Opole (Dług. I, 546). Według
Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają się z fol-
warków: £Ł.i Średnie, wsi: £, i Koszarów, od
rz. Wisły w. 7; rozległość wynosi mr. 3680:
folw. Łaziska grunta orne i ogr. mr. 714, łąk
mr, 223, past. mr. 130, lasu mr. 1785, nieuż, i
place mr, 98, razem mr. 2945, bud. mur. 7,
z drzewa 9, płodozmian 12-polowy; folw. Śre-
dnie: grunta orne i ogr. mr. 705, nieuż, i place
mr. 30, bud. mur. 3, z drzewa 14, płodozmian
12-polowy. Cegielnia. WŚ Ł. osad 30, z grun.
mr. 220; wś Koszarów os. 7, z grun. mr. 98.
13.) Ł., wś i dobra, pow. zamojski, gm. i par.
katol. i prawosł. Skierbieszów, leżą o 13 w. na
płn.-wsch. od Zamościa, między lasami, o 321,
w. od Krasnegostawu, o 477/, w. od Hrubie-

,8ZOWa, 0 44 w. od Tomaszowa i 7 w. od gmi-
ny. Niegdyś Ł. stanowiły punkt graniczny
półn.-zach, kąta wdztwa bełskiego; obecnie
posiadają szkółkę począt. 1-kl. ogólną, młyn
wodny o | kamieniu. Dobra Ł, składają się
z folw, Ł., Sławęcin i Suchodębie, tudzież mły-
na, rozległość których wynosi 1460 mr. t. j.
ziemi ornej urodzajnej przeważnie żytniej 461
mr., łąk 92 mr. i lasu wraz z past. 907 mr.;
liczą 7 dm. Własność niegdyś Skawińskich,
dziś Świdzińskiego, Obszar rozl, włośc, wy-  
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nosi 259 _ar. na 3] osad. Ludności katol. 120,
prawosł, 154, żyd. 3, razem 277 mk. Istniała
tu cerkiew b. unicka niewiadomej erekcyi.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. (z wsiami:
Ł., Sławęcin i Suchodębie) rozległy mr. 1524:
grunta orne i ogr. mr. 669, łąk mr. 142, past.
mr. 74, lasu mr. 609, nieuż, i place mr. 30,
bud. mur. 6, z drzewa 21; są dwa młyny wo-
dne; rzeczka bez nazwy przepływa, formując
dwa stawy. WŚ Ł.os, 29, z grun. mr. 262;
wś Sławęcin os, 9, z grun. mr. 130; wś Su-
chodębie os. 7, z grun. mr. 155.
Łaziska 1.) dawna nazwa wsi Myślca, pow.

sądecki. 2.) Ł., przys, Grębowa, pow. tar-
nobrzeski,
Łaziska 1.) niem. Zaziska lub Johannisgrin,

wś, pow. mogilnieki, 6 dm., 64 mk., 47 ew.,
17 katol., 27 analf. St, poczt, i tel. w Rogo-
wie 0 4 kil., st. kol. żel, Mogilno o 25 kil. 2.)
Ł., niem, Neukausen, wś, pow. wągrowiecki, 33
dm., 257 mk., 35 ew,, 222 katol., 69 analf.
Poczta i tel. w Wągrówcu (Wongrowitz) o 5
kil.; gośc. na miejscu, st, kol. żel. Rogoźno
o 17 kil, Gniezno o 35 kil, Wykopano
przedmioty brązowe pod wsią. 3.) K., niem.
Neuhausen, królewszczyzna, tamże, 1803 mr.
rozl., 9 dm., 1599 mk., 28 ewang., 131 katol.,
78 amalf, 4.) Ł., leśnictwo, pow. inowrocław-
ski, | dm., 6 mk, należy do nadleśnictwa: Wo-
dzek Wielki. M. St.
Łaziska |.) niem. Zazisk, wś ifolw., pow.

rybnicki, o 2,75 mil od Rybnika, w dolinie
Olzy i nad Wodzisławką; 57 bud., 64 dm,, 613
mk. _/WśŚ ma 626 mr. roli, kościół fil. do Gro-
dowa (dawniej do Lutyni Niemieckiej), szkołę,
dwa młyny. Folw. do dóbr Wodzisław nale-
żący ma 1790 mr. rozl. Knie wymienia w £.
tolw. Neuhof al. Teichhof al. Olszynica 2.) Ł.,
niem. Zazisk, wś, pow. wielkostrzelecki, o 1.45
mil od W, Strzelce, pośród lasów; 85 bud., 70
dm., 683 mk., 65 osad, 1350 mr. ziemi, piękne
łąki nad wodą jemielnicką, młyn wodny, szko-
ła; huta do wyrobu drutów i gwoździ, da-
wniejszy tartak, R, 1323 książę opolskida-
rował Ł. klasztorowi jemielnickiemu; później
zniszczyli Ł, husyci, a od 1580 należały one
do klucza wielkostrzeleckiego. 3.) Ł. a)Gór-
ne, niem. Ober-[,., wś i domin., pow. pszczyń-
ski, o 5 kil, od Mikołowa, przy drodze z Miko-
łowa do Orzesza i Żaru; 119 bud., 104 dm,
1201 mk. Do dom. należą tu dwie kopalnie
węgla: Augustenfreude i Brade, oraz os, leśna;
do wsi 77 osad, 2248 mr, ziemi, bogatej WE
dę żelazną i węgiel; szkoła, b) Dolne, niem.
Nieder-I., wś bliżej Mikołowa położona, 4!
bud., 55 dm., 620 mk. Do dom. należy tu za”
niechana od r. 1845 kopalnia węglaHeinrichs-
gliick i $ mr. ziemi; do wsi 37 osad, 1668 mr.
ziemi, ©) Średnie, niem. Mittel-L., przy drodze
z Mikołowa do Orzesza; 0 5 kil. od Mikołowa
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69 bud., 58 dm., 596 mk. Dobra mają tu 1202
mr, ziemi, młyn, wapieniołomy, 5 kopalni wę-
gla: Martha-Valesca, Herzogin-Auguste, Gott-
mituns, Trautscholtsegen i Bonaparte. Wś 38
osad, 858 mr. ziemi, szkołę. F. S.

Łaziska, szczyt w Tatrach niźnich czyli
liptowskich, w północnym ich dziale, w obr.
Lupczy niemieckiej, pod 37? 5' 10” wsch. dłg.
g. F., a 4992 8” płn. sz. g., na prawym brze-
gu Lupczanki, dopływu Wagu, w paśmie Ma-
górą lupczańską zwanem. Wznosi się 871 m.
npm. Ob. Magóra lupczańska. Hin, U.

Łazisko, wś i folw. nad rz. Bieliną, pow.
brzeziński, gm, Łazisko, par. Chorzęcin (Łaski,
Lib. ben. I, 631; II, 179). Leży na prawo od
drogi bitej z Ujazdu do Inowłodza, 36 dm.,
274 mk, i 572 mr. ziemi włośc. Folw. £. nad
rz. Wolborką ma 359 mr. i należy do dóbr
Ujazd. W 1827 r. było tu 25 dm., 159 mk.
Jest tu kopalnia rudy, której pokład rozciąga
się od Temaszowa aż de Łaziska blisko na milę.
Dostarcza rudy ilastej, nieco fosforycznej
w wielkiej obfitości. Odbudowaną jest przez
zgłębianie szybów u spodu chodnikami łączo-
nych i wycinaniem filarów. Rocznie dostar-
cza do 9040 kibli rudy 25? dla wielkiego pie-
ca w Tomaszowie i zatrudnia 40 ludzi. (Grmi-
na Ł. należy do sądu gm. okr, IV w osadzie
Ujazd, st. poczt. i st. kol. żel. warsz.-wied, Ro-
kiciny, posiada 21504 mr, obszaru i 6972 mk.
W gminie są: | szkoła początk., urząd gminny
w os. Ujazd, fabryka żelaza z wielkim piecem
(os, Grustek), piec wapienny (Piekło), trzy ce-
gielnie, dwie fabryki sukna i kortów, 1 folusz,
bibularnia (Komorów), 2 gorzelnie, 1 browar,
1 młyn amerykański, 7 młynów wodnych, 2
wiatraki. Br, Ch.

Łazisko-Kępa, os. włośc, nad rz. Pilicą,
pow. brzeziński, gm. Łazisko, par. Chorzęcin;
ma 2 dm., 14 mk., 28 mr..

Łazisko, las w zach. stronie Mistkowic,
pow, samborski,
Łazisko 1.) niem. Zazisken, wś, pow. sy-

cowski, par. Groszyce, z folw. Będzin i tarta-
kiem Grabeck al. Punizów. 2.) Ł., folw. do

. dóbr Quosnitz, pow. olawski. F. S
Łazistie, por. Dźumóbtr.
Łaziuki, ob. Usowo.
Łazk, dwie wsie tego nazwiska. 1.) niem.

Laske, wś serbska na saskich Łużycach, w pow.
kamjeneckim. W r. 1875 dm. 15, mk. 70,
w tem Serbów 68. 2.) Ł., niem. Łooske, wieś
W zniemczonej części dolnych Łużyc.
Łazki, część Cisowej, pow. przemyski.
Łażki, wś, pow. zieńkowski gub, połtaw-

skiej,

Łazkie, ob. Zazek.
Łażnia 1.) wś, pow. sochaczewski, gm, Mło-

dzieszyn, par, Kamion. W 1827 r. 7 dm., 67 
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mk. 2.) Ł., pow. miechowski, gm. i par. Wa-
wrzelńczyce.
Łażnia Skała, mylnie Zasna Skała, jak

czytamy na Spec. mapie mon. austr. węg., Z. 8,
Col. 23, szczyt we wschodniej połaci pasma gór-
skiego Pienin, wznoszący się pod 49? 24 207
płn. sz, g., a 389 9 45 wsch. dłg, g. F., na
granicy Galicyi i Węgier (Spiża), a gmin
Szczawnicy wyżnniej (Galicya) i Leśnicy
(Spiż); dochodzi wys. 772 m. npm. Na półno-
eny wschód wznosi się Jarmuta (773 m.). Ob.
Jarmuta. Br. G.

Łażnica, niem. Zadziza, wś, pow. mielicki,
nad rz. Schaetzke (?), par. Powidzko.

Łażnie wojskowe, ob. Szkło.
Łażniew, wieś, powiat błoński, gmina

Radzików, par. Rokitno. W 1827 r. 10 dm,,
103 mk., obecnie 240) mk. Według Tow. Kred.
Ziems, folw. Ł., od Brwinowa w. 6, rozl. mr.
490; grunta orne iogr. mr. 459, łąk mr.8,
pastw. mr. 3, nieuż, i place mr. 20, bud. mur.
4, z drzewa 10; płodozmian 11-polowy. WŚ
Ł. osad 17, z grun, mr. 158. Br. Ch.

Łażnik, pot., wpada z lewej strony do pot.
Krzywicy (ob.).

Łażniki, wś, pow. łowicki, gm, Bąków, par.
Zduny (Łaski, Lib. ben. II, 505); odl. od Ł£o-
wieza w. 18, od Zdun w. 6. W 1879r.mk, kat.
517, dm. 73 włośc. Szkoła elementarna i 1681
mr, obszaru, w tem 381 mr. pastw. i 38 mr.
nieuż. Płynie obok rz, Przysowa. W 1827
r. Ł. wś rząd. 66 dm., 424 mk. W 1358 roku
król Kazimierz Wielki, będąc źle poinformo-

wany, jakoby wś Łaźniki, Bąków i inne,
w ziemi łowickiej położone, stanowiły część
królewszczyzny, kazał takowe administrować
na rzecz swoją. Dowiedziawszy się jednak,
że go źle objaśniano, albowiem te wsie od nie-
pamiętnych czasów stanowiły własność arcy-
bisk. gnieźn., sam dobrowolnie, nie czekając na
restytucyą, przywilejem wydanym w Lublinie
d. 7 czerw, 1358 r. wspomnione wsie arcybi-
skupowi powrócił. Ocz.

Łażniki 1.) wś nad rz. Wilenką, pow. wi-
leński, 6 okr. adm., o 4 w. od Wilna, 1 dm,,
30) mk., z tego 6 prawosł., 21 katol., 3 żydów.
2.) Ł., wś gm. mickuńskiej, pow. wileński, 6
okr. adm., o 1l w. od Wilna, 9 dm,, 107 mk.
katol. (1866).
Łażniszcze al. Zaźnicze, mała osada w pow.

mozyrskim, nad rzeczką Łaśną, dopływem le-
wym Uborci, w obrębie gm. bujniewickiej;
miejscowość całkiem odludna, lesista i ni-
zinna. Al. Jeł,
Łazno, ob. Zaśna.
Łazno al. Haźno, niem. Hasznen; wedle

Kętrz, miejscowość w pow. margrabowskim,
której nie ma w spisie urzędowym.

Łaznów, wś, folw., os, karez. i os. prob.,
pow. brzeziński, gm. i par. Łaznów (Kod. dypl.
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pol. II, 577 i Łaski, Lib. ben, II, 95, 181,
252). Leży na południe od wsi Rokiciny,
a na wschód od linii dr. żel. warsz.-wied., przy
drodze bitej z Brzezin do Będkowa, Posiada
kościół par, drewniany, urząd gminny i szko-
łę. W 1827 r. była to wś rząd, miała 74 dm.,
505 mk.; obecnie wś ma 88 dm., 758 mk., 1280
mr.; folw. zaś, majorat M, Brujewicza, 9 dm.,
162 mk.i 2007 mr. (1037 ornej ziemi). Os.
prob. 2 dm., 19 mk,, 6 mr.;os. karcz. i nie osie-
dlona ziemia należące do majoratu mają 2 dm,,
4 mk., 109 mr. (17 ornej). Kościół tutejszy
wraz z parafią założony został w 1431 r. przez
ks. Jana Szafrańczyka, bisk, kujawskiego; obe-
eny z 1750 r. Par. Ł. dek. brzeziński: 3746
dusz. Leśnictwo rządowe Ł. Podług wiadomo-
ści Tow. Kred. Ziems. z r. 1854 rozległość do-
minium Ł. wynosi w gruntach ornych, łąkach
i pastwiskach mr. 700, lasu mr. 803, razem
mr. 1508, nadto: wś Ł. os. 82, z grun. mr.
1280; wś Rokiciny os. 65, z grun. mr. 1163.
Gmina Ł. należy do sądu gm. okr. IV w osa-
dzie Ujazd, ma 6656 mr, obszaru i 2334 mk.
Łaznowska-Wola, Zaznowola, kol. i 0s.

rząd., pow. brzeziński, gm. Mikołajów, par.
Brzeziny. Na zachód od wsi Rokicinyi linii
dr. żel. warsz,-wied. W 1827 r. wś rządowa
ma 82 dm., 732 mk.; obecnie 82 dm., 956 mk.,
1842 mr. (1810 ornej); os. rząd. 1 dm., 9 mk.,
1 mr. Jest tu szkoła początk. 1-kl. ogólna,
Łażny potok, potok podgórski, wypływa

na północno-wschodnim stoku góry Kruhłego
(1029 m.), w obr. gm. Dołhego, w pow. droho-
byckim; płynie na pólnocny wschód jarem le-
śnym i powyżej Dołhego wpada do Stryja
z lew. brz. Długość biegu 3'/, kil, Br. G.

Łazok, ob. Komarniki,
Łazok, wzgórze w płn.-wsch. stronie Kal-

nej, pow. doliński, między potokami Putnąi
Hawryłowcem. Por. Zlemie.

- Łazonek, por. Zączonek i -Gulbiny.
Łazory, wś, pow. biłgorajski, gm. Sól, par.

Puszcza Solska (obrz.-greck, 861), Należy do
dóbr Ordynacyi Zamoyskich. W 1827 r. by-
ło tu 22 dm., 277 mk. |
Łazów 1.) wś nad rz. Widawką, pow. ła-

ski, gm. Chociw (ob.), par. Restarzew (Łaski,
Lib. ben. I, 464); ma 21 dm., 152 mk., 212
mr. ziemi włośc, 2.) Ł., wśifolw., pow. no-
worądomski, gm. i par. Maluszyn (Łaski, Lib,
ben. II, 210). WS$ ma 36 dm., 302 mk, 386
mr.;folw. 5 dm, 40 mk., 1039 mr. (688 mr.
ornej). W 1827 r. 20 dm., 130 mk. Por.
Ferdynandów. Według Tow. Kred, Ziems. folw.
Ł. rozl. mr. 1659: grunta orne i ogr. mr. 280,
łąk mr. 113, pastw. mr. 5, lasu mr. 1214, nie-
użytki i place mr. 47, bud. z drzewa 14, po-
kłady torfu. WŚ Ł. os, 28, z grun. mr. 386.
8.) Ł., wś, pow. biłgorajski, gm. i par, Krze-
szów (ob.). Należy do dóbr Ordynacyi Za- 
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moyskich, 4.) £Ł., wś, folw., i Zazówek, wś,
pow. sokołowski, gm. i par, Sterdyń. W 1827
r. £. miał 61 dm,, 412 mk.; obecnie ma 61
dm., 608 mk., 2165 mr. obsząru, zaś Zazówek
5 dm, 50 mk, 166 mr. W spisie z 1827 r.
Ł. wymieniony jako wieś kościelna. Dobra Ł.,
własność Stanisława Rzewuskiego, mają 1207
mr. obszaru. Według Tow. Kred. Ziems, folw.
Ł. (z nomenklaturą Konstantynów, wsiami: Ł.,
Fadarew i Matejki), odrzeki Buga w. 3, rozle-
gły mr. 1351: grunta orne i ogr. mr. 564, łąk
mr. 162, lasu mr. 598, nieuż. i place mr. 27,
bud. mur. 8, z drzewa 22; płodozmian 4-polo-
wy, wiatrak, cegielnia, pokłady torfu. W$ś
Ł. 08, 78, z grun. mr. 914; wś Padarew os, 10,
z grun. mr. 233; wś Matejki os. 8, z grun.
mr. 206. Br. Ch.
Łażowa, wś nad dopływem Słuczy, pow.

starokonstantynowski, w płd.-wsch. kącie te-
go powiatu, miała w 1867 r. 142 dm.
Łazowce, wś w gm. Możejki Małe, pow.

lidzki, 4 okr. adm., od Lidy o w. 38, od Wa-
siliszek w. 7, dm, 4, mk. wyzn. katol. 35
(1866).
Łazowiec, rz., uchodzi do Uhorskiego Ty-

kicza w pow. lipowieckim,
Łazówki, ob. Kalborno,
Łazowy, część Woli Wysockiej, pow. żół-

kiewski, Por. Dobrosin.
_Łazuczyn 1.) Mały, wś, pow. starokonstan-

tynowski, par. Bazalia, R, 1867 miała 72 dm.
2.) Ł.- Wielki, wś nad rz. Połtwą, dopływem
Horynia, pow. starokonstantynowski, par. Ba-
zalia, ma kaplicę katolicką. Roku 1758 ks.
Ostrogski darował Ł. Sapieże, X. M. O.
Łazurce, wś, pow. kaniowski, par. prawosł.

Pieszczalniki, katol. Rzyszczów, o Ż w. od
Pieszczalnik, 413 mk., 308 dzies. ziemi, wła-
sność Skirgiełłów. Por. Kaniów, III, 813.
Y.azy, były to obszary roli otrzymywane przez

wypalanie pokrywających je krzaków i drzew; zakła*
dane na nich osady zatrzymywały często to na-
zwisko.

Łazy 1.) wś, pow. warszawski, gm. Falen-
ty, par. Nadarzyn. W 1827 r. wś rząd. 19
dm., 133 mk. 2.) Ł., wś, pow. sochaczewski,
gm. Łazy, par. Zawady. Posiada gorzelnię
z produkcyą na 27000 rs., cegielnią. W 1827
r. 21 dm., 178 mk, Według Tow. Kred. Ziems.
dobra Ł. składają się z folwarków; Ł., Gnato-
wice, Paski, Łebków i Pasikonie. (wsie niżej
wymienione). Rozległość wynosi mr. 5060:
folw. £.: grunta orne i ogr. mr. 769, łąk mr.
282, lasu mr. 2130, nieuż. i place mr. 80, ra-
zem mr. 3211; bud. mur. 20, z drzewa 19; pło”
dozmian 8-polowy; folw. Gnatowice: grunta
orne i ogr. mr. 444, łąk mr. 51, lasu mr. 17;
nieuż. i place mr. 18, razem mr. 530; bud.
mur, 7, z drzewa 11; płodozmian 4 i 10-polo-
wy; folw. Paski: grunta orne i ogr. mr, 450;
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łąk mr. 65, lasu mr. 5, nieuż, i place mr. 28,Ta-
zem mr. 549, bud. mur. 4, z drzewa 9; płodo-
zmian 9-polowy; folw. Pasikonie: grunta orne i
ogr. mr. 470), łąk mr. 28, lasu mr. 42, nieuż. i
place mr. 10, razem mr. 550, bud. mur. 2, z drze-
wa 7; płodozmian 5-polowy; folw. Łepków:
grunta orne i ogr. mr. 183, łąk mr. 14; lasu
mr. 3, nieuż. i place mr. 7, razem mr. 217;
bud, z drzewa 4; płodozmian 10-polowy. Go-
rzelnia, dwa wiatraki, rzeczka przepływa i
formuje staw. WŚ Ł. os. 6, z grun. mr. 13;
wś Gnatowice os. 14, z grun. mr. 299; wś Za-
wady 08, 8, z grun. mr. 374; wś Wola Pasi-
końska os. 22, z grun, mr. 495; wś Paski os,
15, zgrun. mr. 2438; wś Karolinów os, 28,
z grun. mr. 380; wieś Bromierczyk os. 19,
z grun. mr. 202; wś Grunt Moskiewski osad
6, z grun. mr. 78; wś Grabinki os. 11, z grun.
mr. 121; wś Famułki os. 11, z grun. mr. 171.
Gmina Ł. należy do sądu gm. okr. II w Kam-
pinosie, st. poczt, w Sochaczewie, posiada ob-
szaru 15140 mr. i 3560 mk. W gminie są
trzy szkoły początkowe. 3.) Ł., wś, pow. ra-
dzymiński, gm. Jadów, par. Kamieńczyk.
W 1827 r. 14 dm., 125 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. Ł, lit. A miał 1866 r. roz-
ległości mr. 640: grunta orne i ogr. mr. 284,
łąk mr. 45, pastw, mr. 14, lasu mr. 281, zaro-
Sli mr. 23, nieuż. i place mr. 43. WŚ Ł. osad
19, z grun. mr. 283. 4,) £., os. karcz., pow.
koniński, gm. i par. Kramsk. Leży na wschód
północny Konina, odl. 16 w. od t. m., ma obszaru
3 mr,, 5 mk,, grunt szczerkowaty; należała da-
wniej do dóbr Kramsk. 5.) Ł., wś, pow. słu-
pecki, gm. i par. Trąbczyn (Łaski, Lib. ben. I,
281); odl. od Słupcy w. 19, dm. 11; wraz z os.
Porąbki 89 mk. 6.) Ł., folw., kol., os. leś, i
arcz,, nad rz, Luciążą, pow. piotrkowski, gm.

zno, par. Milejów (Łaski, Lib. ben. II, 189).
Bolw, ma 4 dm., 48 mk., 591 mr.; kol. 41
dm., 294 mk., 1228 mr.; os. leś, 2 dm., 23 mk.,
6 mr. ziemi rząd, i karcz. rząd. 2 dm., 7 mk.,

7 mr. Kol. Łazy nosi też nazwę: Dąbrówka.
W 1827 r. było tu 31 dm., 235 mk. 7.) £.,
08, ifolw., pow. piotrkowski, gm. Wadlew,
Par. Drużbice; folw. ma 4 dm., 30 mk., 169
WT. os, | dm., 8 mk,, 12 mr. 8.) Ł., wśi os.,
Pow. noworadomski, gm. Kobiele. Wś ma 5
dm., 33 mk., 60 mr., os. | dm., 5mk., 38 mr.
9.) Ł., wśi folw., pow. będziński, gm. Roki-
tno Szlacheckie, par. Ciągowice. Posiada sta-
CYĄ dr. żel. warsz.-wied., odl. 263 w. od War-
wy, 26 w. od Będzina, 12 w. od Ząbkowie,

od Koluszek; zarząd gminny; 7 dm., 46
D „ 8 mr.; os. stącyjna, 3dm., 12 mr. obszaru.
9 wsi Ł. należy kol, Łazowskie Rudy mają-
Aa dm., 38 mk., 26 mr, Folw. £Ł. ma 8 dm,,
śl mk. 60.mr. 10.) £., wśi4olw. nad stru-
w, t. n., pow. będziński, gm. Łosień, par. Sław-
W. Posiada cegielnię z produkcyą na 3000
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rs. W 1827 r. była to wś rząd., 13 dm., 80
mk.; obecnie wś 27 dm., 181 mk., 209 mr. zie-
mi włośc.; folw. 1 dm., 100 mr. 11.) Ł., wś
i folw., pow. olkuski, gm. Ojców, par. Jerzma-
nowice, o 17 w. od Olkusza. Rozl. folw. wy-
nosi mr. 878: grunta orne i ogr. mr. 267, łąk
mr. 7, pastw. mr. 5, lasu mr. 575, nieuż, i pla-
ce mr. 24, bud, mur. 1, z drzewa 11, młyn
wodny. WŚ Ł. os. 32, z grun. mr. 249, 12.)
Ł., os. leśna, pow. opatowski, gm. Piórków,
par. Łagów, od Opatowa 13 wiorst. Grruntu
80 mr. 18.) Ł.-Naklickie, folw., pow. biłgo-
rajski, gm. i par. Krzeszów; otrzymały nazwę
od pobliskiej wsi Naklik, Folw. Ł. łącznie
z folw. Naklik główny zajmuje przestrzeni
ogólnej mr. 1398, w tem gruntu ornego mr.
748, łąk mr. 208; należy do klucza księżpol-
skiego w Ord. Zamoyskich. 14.) Ł.-Malenickie,
wś, pow. biłgorajski, gm. i par, Krzeszów. Na-
leży do dóbr Ordynacyi Zamoyskich Kamion-
ka. 15.) £Ł., wś nad rz. Krzną, pow. łukow-
ski, gm. Grołąbki, par. Łuków. Ma 56 dm,,
523 mk. i 1005 mr. W 1827 r. było tu 43
dm., 285 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. Ł. lit. A, B, ©, D r.1866 miał mr. 2706
rozl.: grunta orne i ogr. mr. 680, łąk mr. 184,
lasu mr. 1031, pastw. i zarośli mr. 269, nieuż.
i place mr. 542. Wś Ł. os. 58, z grun. mr.
812. 16.) Ł., folw. nad rz. Działdówką, pow.
mławski, gm. Rozwozin, par. Lubowidz, odl.
o 32 w.od Mławy. Posiada smolarnię, 3 dm.,
17 mk., 260 mr, gruntu, 6 nieuż. Należy do
dóbr Rozwozin. 17.) Ł., folw., pow. mławski,
gm. Kosiny-Stare, par. Mława, odl. o 5 w. od
Mławy, ma 2 dm., 12 mk., 22 mr. grun. 18.)
Ł.-Sewerynka, os., pow. mławski, gm. Kosiny-
Stare, par, Wyszyny, odl. o 5 w. od Mławy,
ma ] dm., 4 mk., 25 mr. gruntu. 19.) Ł.,
folw., pow. lipnowski, gm. Osówka, par. Czer-
nikowo, odl. o 19 w. od Lipna, ma 1 dm., 29
mk., 185 mr. gruntu. 20.) Ł., folw., pow. ry-
piński, gm. Rogowo, par. Gujsk, odl. o 16 w.
od Rypina, ma 2 dm., 28 mk., 41 mr. gruntu.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy
mr, 118: grunta orne i ogr. mr. 95, łąk mr. 21,
nieuż, i place mr. 2, bud, z drzewa 3; folwark
ten w r. 1877 oddzielony od dóbr Gójsk. 21.)
Ł.-Klewiki, wś, pow. rypiński, gm. i par. Gujsk,
odl. o 19 w. od Rypina, ma 15 dm., 107 mk.,
381 mr. gruntu. Należy do dóbr Gójsk (ob.).
22.) Ł., os., pow. przasnyski, gm. ipar. Krzy-
nowłoga Wielka; I dm., 10 mk. 23.) Ł., wś
nad rz. Orzyc, pow. makowski, gm. Krasno-
sielc, par. Płoniawy, Por. Krasne, IV, 628.
24.) ., wś, pow, ostrołęcki, gm. i par. Ostro-
łęka. W 1827 r. wś rząd. miała 22 dm., 151
mk. 25.) £., ob. Dąbrowa, I, 923. Br. Ch.

Łazy, wś gub, grodz, w b. ziemi bielskiej,
Łazy l.) wś w pow. bocheńskim, nad pot.

Brzeźnicą, uchodzącymdo Uszwicy, pob. Raby,

40
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blisko gościńca rządowego z Brzeska do Boch-
ni, leży w okolicy pagórkowatej, urozmaiconej
lasami liściowemi i szpilkowemi. Zabudowa-
nia więk. posiadłości stoją przy drodze z Brze-
źnicy do gościńca i odnodze tej drogi do Grorz-
kowa, w małej kotlinie, i składają się z muro-
wanej stajni opaśnej, gorzelni starego systemu
i oficyny na mieszkanie dla gorzelnika; dalej
zaś ku wsi jest folw. otoczony sadem, składa-
jacy się z drewnianego budynku mieszkalnego
i kilku dużych stodół. Dawniej prowadzono
gospodarstwo stawowe i było pięć stawów, po
2 do 3 morgi, z których teraz dwa pozostały.
Grunta są glinkowe na podstawie iłów nie-
przepuszczalnych. Najwyżej wzniesione miej-
sca są 229 m. npm. Domy włościan są czę-
ścią rozrzucone nad brzegiem potoku, częścią
ściśnięte w dolinie razem, osłonięte gajami,
przeważnie wierzbowemi. Folwark i przysio-
łok Podjasień leży na wschód od wsi i składa
się zaledwie z kilku domów; na północ zaś od
wsi, przy gościńcu rządowym, są jedynie dwie
karczmy murowane. Ta wieś licząca 701 mk.
rzym.-katol., z których 44 przebywa stale na
obszarze więk. własności, należy do parafii
rzym.-katol. w Brzeźnicy a sądu pow. i urzędu
poczt. w oddalonej o 6.8 kil. Bochni. Nie-
gdyś należały £Ł, do Klemensa z Ruszczy, któ-
ry fundował prebendę łazańską w katedrze
krakowskiej i przeznaczył na nią dziesięciny
z 17 łanów frankońskich i 6 prętów (Długosz
L. B. II, 181) kmiecych, podczas gdy łany
dworskie oddawały dziesięcinę proboszczowi
w Brzeźnicy, W r. 1238 (Siarczyński, Rkp.
Bibl. Ossol. M 1824, str. 255) uposażył tą
wsią Klemens z Ruszczy klasztor pp. benedy-
ktynek w Staniątkach, który dotychczas tę
wieś posiada. Jest tu szkoła ludowa jednokla-
sowa. Własność większa wynosi obszaru 346
mr. roli. 56 mr. łąk i ogr. bardzo odległych,
10 mr. pastw. i 137 mr, lasu; pos. mniej, 673
mr, roli, 156 mr. łąk i ogr., 61 mr. pastw. i 58
mr, lasu. £. graniczą na zachód z Gorzkowem,
na wschód z Jasieniem, na północ z Rzezawą
a na południe z Brzeźnicą. 2.) KŁ, wś w pow.
bialskim, śród lasów, przy drodze z Grójca do
Poręby Wielkiej, należy do parafii. rzym.-kat.
w Grójcu, a urzędu poczt. w odległym o 8.3
kil. Oświęcimie. Liczy 183 mk. rzym.-katol.
Pos. więk, ma 171 mr. roli, 338 mr. łąk i ogro-
_dów i 10 mr. pastw.; mniejsza 135 mr. roli, 14
mr. łąk i 18 mr. pastw.; graniczy na wschód
z Polanką Wielką, na zachód z Grójcem, na
północ przez lasy z Zaborzem a na południe
z Osiekiem. Okolica jest pagórkowatą. 3.)
Ł.-Biegonickie, wś w pow. nowosądeckim, pa-
rafii w Biegonicach, 10.6 kil. oddalone od Sta-
rego Bącza, leżą na lewym brzegu Popradu,
liczą 220 mieszk. rzym.-katol, i mają kasę po-
Żżyczk, gminną z kapit, 236 złr. Więk. pos.  
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funduszu religijnego (dawniej były własnością-
klasztoru pp. klarysek w Starym Sączu) wy-
nosi 12 mr. roli a 130 mr. lasu; mniej. pos. 148
mr. roli, 86 mr. łąk i ogr., 138 mr. pastw. i 68
mr. lasu. Ta wieś graniczy na zachód z Bie-
gonicami, na wschód z Porębą Małą, a na po-

łudnie z Myślcem. 4.) Ł.-Dembowieckie,. wś
w pow. jasielskim, parafii rzym.-katol. w od-
ległym o 3 kil. Dębowcu, leżą nad Twiną, po-
tokiem wpadającym z lew. brzegu do Wisłoki,
255 m. npm, i liczą 489 mk. rzym.-katol. Ka-
sa pożyczk, gminna ma 269 zł. w. a. kapitału.
Na wschód graniczą Ł. z Dębowcem a na za-
chód z Osobnicą. Qzęść domów położoną
bliżej Osobnicy uważają za £. Osobnickie. Po-
siadłości większej niema; pos. mniej. wynosi
529 mr. roli, 40) mr. łąk i ogr., 77 mr, pastw.
12] mr. lasu. 5.) Ł. (z Moszczanami), wieś
w pow. jarosławskim, leżą w piaszczystej ró-
wninie nad Wisznicą, uchodzącą z praw. brze-

gu pod Wysockiem do Sanu, 194 m. npm. i
przy drodze gminnej łączącej Wysocko, Lasz-
kii Bobrówkę. Oddalenie od Radymna wy-
nosi 7 kil. W obudwu miejscowościach jest
1295 mk., z tych 100 rzym,-katol. a 1195 gr.-
katol. Parafia gr.-katol. znajduje się w Ła-
zach i ma cerkiew murowaną, należącą do dyec.
przem. dek. jarosławskiego. Są do niej przy-
łączone Korabniki, Mądre i Łoszczany, Duń-
kowice Wielkie z drewnianą cerkwią, Micha-

łówka i Jamki. Ludność całej parafii gr.-kat.
liczy 1595 gr.-katol. i 48 izrael. Jest wŁ.
także szkoła ludowa. W położonych na pół-
noc od Ł. Moszczanach znajduje się szpital
sióstr miłosierdzia, szkoła i kościół z kapela-
nią rzym.-katol. obrządku. Pos. więk. sióstr
miłosierdzia ma obszaru 385 mr. roli, 154 mr.
łąk i ogr., 31 mr. pastw, i 6 mr. lasu; pos.
mniej. 1399 mr. roli, 88 mr. łąk, 3638 mr.
pastw. i 19 mr. lasu. Ł.i M. graniczą na za-
chód z Wysoekiem, na południe z Duńkowica-
mi, na wschód z Oharytanami, a na północ
z Laszkami. 6.) Ł., przys, do Bezdziadki
w pow. jasielskim, 4.8 kil. od Kołaczyc, leżą
na południe od Bezdziedzy i Bezdziatki, na za”
chodnim stoku Babiej -góry, 388 m. npm.,i skła-
dają się zfolw. i dwóch grup domów, wznie-
sionych 321 m. npm. Od południowego 747
chodu i od wschodu otacza przysiołek las zwa”
uy Wyrębiska, Ten przys. graniczy na po”
łudnie z Kowalowym, a na zachód z Krajowe
cami. 7.) Ł., w pow. krośnieńskim, mały
przys. na południe od Łęk, należy do tej wio”
ski, leży śród lasów i składa się z kilku do-
mów. 8.) £.-Rymanowskie, przys. do Ryma”
nowa w pow. sanockim, leży na północny”
stoku Rymanowskiej góry, 408 m. npm. 7%
północny wschód tego miasta. Prawie cała
osada, składająca się z kilku domów, jest 0t07
czona lasem; graniczy na północ ze Zmysłów”
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ką, przysiołkiem do Ładzina, a na wschód z Be-
skiem. 9.) Ł., cztery osady, każda po kilka
domów, w pow. jarosławskim, na lewym brze-
gu Ńanu; graniczą na zachód z Pełkiniami
i Wólką pełkińską (Mapa Kummersberga).
10.) Ł.-Załuskie w pow. lisieckim, leżą przy
drodze z Liska do Ustrzyk Dolnych i przy to-
rze kolei przemysko-łupkowskiej, Od półno-
cy i południa są otoczone lasami dużemi. Oko-
lica jest górzysta. Ł. należą do parafii gr.-
katol. w Monasterzu i liczą 30 gr.-katol, miesz-
kańców; graniczą na zachód z Glinnem, na
wschód z Uhercami. 11.) £., przys. do Kor-
czyny w pow. krośnieńskim. Ob. Korczyna, 12.)
Ł., przys. do Brzezinki, w pow. bialskim, na
lew. brz. Soły, 239 m. npm., przy gościńcu
z Oświęcima do Biały i torze kolei cesarza
Ferdynanda. Graniczą na północ z Brzezinką,
na południe z Rajskiem, na zachód z Pławami
a folw. Czernichowem, na wschód przez Sołę ze
Ńtaremi Stawami. 18.) Ł., folw. w Zawadce,
w pow. sanockim, leży pod lasem „nad Drwio-
wą, potok, uchodzącym do Sanoczki, wpadają-
cej z lew. brz. do Sanu. Mac.
Łazy 1.) poszczególne domy w Rozpuciu

w pow. dobromilskim. 2.) KŁ., folw. na obsz,
dwor. Bronica w pow. drohobyckim. 3.) Ł.,
część Wojutycz w pow. samborskim. 4.) Ł.
(al. na Zazach), grupa domów i młyn w Hoło-
wiecku w pow. stryjskim. 5.) £., ob. Ropa.
6.) Ł., lesista góra w płd.-zach. stronie Dołżki
w pow. dolińskim, Wzdłuż zach. jej granicy
płynie pot. Żydowice, dopływ Sukiela, od płd.
na płn. Na płd, łączy się ona z Długim Wer-
chem i Poharami. 7.) Ł. lesista góra w Su-
chodole, na lew. brz. Suchodołu, w pow. doliń-
skim, Lu. Dz.
Łazy 1.) wś, pow, frysztacki, na płd.-zach.

od Frysztaku, w par. katol. i ewang. Orłowa,
niedawno od Orłowy jako osobna gmina od-
dzielone, dzieliły długo losy Orłowy, od 1614
do XIX w. własność Błudowskich, teraz baro-
na Matteneloit, Ma szkołę 1-klasową (1879 r.
116 dzieci) polską i niemiecką, 102 dm., 1516
mk,, 1024 mr. rozl. 2.) £., wś, pow. skoczow-
ski na Szląsku austr., par. katol, Grodziec,
ewang. Jaworz, rozl. mr. 606, ludn. 298.
Łazy 1.) węg. Zimsor, wś w hr. bereskiem

(Węgry), 420 mk. Por. Zazi, 2.) £Ł., węg.
Nagy-Taz, wś w hr. użhorodzkiem tamże, 356
mieszk,

Łazy, ob. Lahse,
Łazy 1.) potok, nastaje w lesie na północnej

pochyłości góry Frankowa (534 m.), na obsza-
trze gm. Głojsca, w pow. krośnieńskim; płynie
na północ, zrasza obszar Kobylan i w tejże wsi
wpada do pot. Łękami zwanego; długość biegu
memal 4 kil. Na Kummersberga mapie Gali-
CY1, sekcyi 28, zwie się ten potok Stawiskiem.

Ł., potok, nastaje na północnej -granicy  
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gm. Paniszczowa z gm. Teleśnicą oszwarową,
w pow. Lisko, płynie na południe przez obszar
Paniszczowa i tutaj uchodzi do Paniszczówki
po 8%, kil. biegu. 3.) K., znaczny potok, tak-
że Brzeźnicą zwany, nastaje z połączenia się
dwóch potoczków, na granicy gm. Kurowai
Brzeźnicy, w pow. bocheńskim. Potok półno-
eny wychodzi z lasu wsi Kolanowa i przepły-
wa Iołuszyce a w Kurowie tworzy dwa stawy.
Qd Brzeźnicy Ł. p. zwraca się na północny
wschód, przepływa wś Łazy, następnie na za-
chód przez obszar Rzezawy, a w Krzeczowie
przy stawku Krzeczowskim łączy się z Babicą
czyli Krzeczówką, dopływem Gróbki. (Ob. t.
I, 67, nr. 2). Długość pot. Ł. 14 kil, W Rze-
zawie przyjmuje z prawego brzegu potok od
Jodłówki płynący. Br. G.
Łazy 1.) al. Zazy-Hóhe, wzgórze, w obrębie

gm. Łaz, w pow. skoczowskim, wznoszące się
od strony południowej tuż nad wsią, pod
499 49 15 płn. sz. g., a 86938 380 wsch.
dłg. g. F. Zbocze południowo-zachodnie po-
krywa obszar las Łaziński, spadający aż do
doliny pot. Łazińskiego (ob.). Wzniesienie
391 m. npm. 2.) Ł., znaczne wzgórze, wzno-
szące się pod 49” 3354 płn.sz.g.,a39*13'20"
wsch. dłg. g. F., na granicy gmin Łysej Góry,
Kątów (w pow. jasielskim)i Myscowy (w pow.
krośnieńskim), w rozległem paśmie lesistem,
ciągnącem się od południowego wschodu ku
północnemu zachodowi, na prawym brzegu rze-
ki Wisłoki. U północnych stóp wzgórza Ł.
znajdują się źródła nafty. Wzniesienie 640
m. npm. Od połudn. zach. spływają wody do
Wisłoki, a z północnego zbocza zabiera wody
potok Głojsce (ob.), uchodzący w Zmigrodzie
do Wisłoki. Na połudn. wsch. od szczytu Ł.
wznosi się nad Hyrową, po zachodniej jej stro-
nie, najwyższy tego pasma wierzchołek, Dania
(696 m.). Br. G.
Łażyn, niem. Kleinwalde, wś, pow. bydgo-

ski, 16 dm., 90 mk., 88 ew., 2 katol,, 18 analf.
Poczta, telegr. i st. kol. żel. w Chmielnikach
o 4 kil, M. St.

Łą..., por. Zon... i Zę...
Łąck, wsi folw., nad jeziorem, pow. go-

styński, gm. Łąck, par. Gombin. Posiada
urząd gminny, szkołę początkową 1-klasową

ogólną, gorzelnią parową z produkcyą roczną
na 35000 rs., cegielnią z prod, na 4500 rs.i
fabrykę serów produkującą za 3000 rs. Folw.
należy do majoratu Brwilno Mikołaja Furmana.
Ł. ma 21 dm. (10 murow.), 308 mk., ziemi or-
nej 720 mr., lasu 2700 mr. i 360 mr. wód je-
ziora i błot. Gmina £. należy do sądu gm.
okr. LI w Gombinie, st. poczt. w Gostyninie.
Gmina ma 17052 mr. obszaru i6445 mk. (1866
r.). W skład gminy wchodzą: Brwilno, Budy

Dolne, B.-Nowe, B.-Stare, B.-Ciechomskie,
Ciechomice, Czołownica, Dzierzązna, Góry, Gra-
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bina, Korzeń rządowy, Koszelówka, Kraków-
ka, Fąck, Luizental, Matyldów, Mościska, Po-
płacin, Radziwie, Rumunki Nowe, Wincentów,
Wola Brwileńska, Woła Łącka, Zazdzierz,
Zbęczków, Zdwórz, Zdworskie Rumunki, Zo0-
fiówka. Por. Gostynin, II, 750.
Łąck, ob. Ząkie, Zącko, Ząsk, Koronowo.
Łącka huta, os. ryc., pow. kartuski, o 2'/,

mil od Kartuz. Ob. Zączyńska huta.
Łącka Wola, wś, pow. gostyński, gm.

Łąck, par, Gombin. Ma 19 dm., 135 mk., 240
mr. obszaru.

Łąckie, jeziora przy wsi t. n. w pow. go-
styńskim, na prawo od drogi bitej z Grostyni-

_ na do Płocka, należą do pasa jeziór, ciągnącego

się równolegle z Wisłą od Grombina począw-
szy. Jeziora te leżą śród wyżyny, dochodzą-
cej 400 stóp nad poziom morza a poprzerzyna-
nej licznemi jarami. Brzegi jeziór Ł. w czę-
ści wyniosłe, bezleśne. Stanowiły one wi-
docznie jednę całość z pobliskiem jez. Zdwor-
skiem. Większe z obu jeziór ma 120 mr. ob-
szaru i 11 do 25 stóp głębok., mniejsze 73 mr.
obszaru; łączy je kanał. Na zachod. połudn.
brzegu rozciąga się wś Łąck. -" Br. Ch,
Łącki młyn 1.) niem. Zauknermihl, posiadł.

z młynem, do Łąkiego przyłączona, pow. człu-
chowski, nad strugą Hamer do Brdy idącą.
Obszar przy wsi Łąkie podany, bud. 4, dm.
1, katol. 8, ew, 2. Parafia i poczta Koczała,
szkoła Łąkie. 2.) Ł., niem, Lonckenermihl, 0.
do Łąk, pow. człuchowski, nad strugą do jez.
Łąckiego wpływająca; bud. 5, dm. 2, ew. 31.
Parafia Borzyszkowy, szkoła Łąki, poczta Kre-
merbruch, Kś. F.
Łącko z Wolakami i Zączkami ( Wiesendorf),

wś w pow. sądeckim, w obwodzie sądowym
w Krościenku, leży na lewym brzegu Dunajca
u ujścia do niego potoku zwanego Qzarną wo-
dą, 367 m. npm. o 19 kil, od  Krościen-
ka. Przysiołek Wolaki leży na północny
wschód od tej wsi, a Łączki na południe, przy
drodze z Kamienicy do Starego Sącza. Wieś
zajmuje kotlinę, otoczoną od zachodu, północy:
i wschodu wzniesieniami dochodzącemi od 518
do 550 m. npm.; lasy zaś ma po prawym brze-
gu Dunajca. Samo porzecze jest namuliste i
urodzajne, role zaś na wzgórzach są zimne,
iłowe. £Ł. m4 starożytną parafią rzym.-katol.
(Długosz L. Ben. I, 559i II, 250 ed. Crac.),
szkołę ludową dwuklasową i szpital ubogich
założony 1576 r. przez zakonnice starosąde-
ckie, który ma 1333 zł, w. a. majątku zakła-
dowego i zostaje pod zarządem gminy. Lu-
dność rzym.-katol. liczy 1571 osób. Pos, więk.
Sew. hr. Drohojewskiego składa się z 99 mr.
roli i 129 mr, lasu; pos, mniej. 933 mr. roli,
149 mr. łąk i ogr., 388 mr. pastw. i 184 mr.
lasu. Kościół paraf. murowany, został zbudo-
wanym przed r. 1327 i przechowuje metryki  
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od r. 1786. Prócz niego znajduje się na cmen-
tarzu drewniana kaplica, w której się odpra-
wia msza św. w dni uroczyste. Parafia nale-
ży do dyec. tarnowskiej, dek, łąckiego i ma 11
miejscowości przyłączonych, mianowicie: Łącz-
ki, Czerniec, Maszkowice, Zabrzeż, Zarzecze,
Kicznię, Zaporzyn, Wolę Kosnową, Wolę Pi-
skuliną, Szezereż i Wolicę. Ogólna liczba pa-
raf, 5646 rzym.-katol. i 200 izrael. Ł. grani-
czy na zachód z Qzerńcem, na północ z Zago-
rzynem i Czarnym Potokiem, a na wschód.
z Maszkowicami. Siarczyński w Słowniku
geogr. galic., str. 2438 (Rkp. Bibl. Ossol. we
Lwowie, L. 1825) powiada, że za Długoszem
i inni kronikarze podają, iż Ł. przed r. 1256
było własnością Wydżgi, herbu Janina, który
wyprawił się na wojnę krzyżową. Były tu

w owym czasie kopalnie złota; produkt Wydżga
zabrał z sobą do Grdańska i krzyżakom sprze-
dał. Potem sprzedał i wieś, ale niewiadomo
jakim sposobem ją odzyskano, gdyż później
stanowiła uposażenie klasztoru starosądeckiego
(Morawski, Sądeczyzna I, 114i 198). W pó-
Źniejszych czasach było tam źródło mineralne,
żelaziste, o którego własnościach leczniczych
pisał lekarz Petrycy w r. 1603. Dalej twier-
dzi Siarczyński, że w pobliżu drogi sączą się
obficie skalne oleje; dla tego ludzie stawali i
smarowali niemi wozy. Haquet badał Ł. pod
względem geologicznym i zastał gliniasty łu-
pek, żelazo, margiel, łyszczyk, piaskowiec i
lepiszcze iłu. W swej podróży opisuje on lud
łącki jako uderzająco brzydki, mały i niezgra-
bny, a przytem nadzwyczaj umysławonieroz-
winięty. Porównywa ich z kretynamiw Szwaj-
caryi i utrzymuje, że najmędrszy zaledwie do
złp. liczyć umiał. Opisany przez niego kre-
tyn miał 8 9' wysokości, czoło zaklęsłe,
wolę i był niemową. Był naturalnie wy-
jatkiem i dzisiaj trudnoby było znaleść w tej
wsi kretynów. W £Ł. odbywają się jarmarki
co trzeci tydzień w poniedziałki, jeżeli na ten
dzień nie przypada święto. Mac.
Łąckowa, węg. Laczkova, wś w hr. spr-

skiem (Węg.); płóciennietwo, zdrój doskonałej
wody szczawiowej, 682 mk. H. M.

Łąckowicee, ob. Zączkowice,
Łączany, wś, ob. Zęczany,
Łączany, wś w pow. wadowickim; leży

w urodzajnej nadwiślańskiej równinie, 222 m.
npm., na prawym brzegu Wisły, i należy do
parafii rzym.-katol. w Spytkowicach a urzędu
poczt. w Brzeźnicy, skąd jest o 6 kil. odległa;
liczy 529 mieszk., z których 5 przebywa na
obszarze więk. pos, funduszu religijnego;' 49

jest wyznania rzym.-katol., a 39 izrael. Po8.
więk. ma obszaru 201 mr.: z tych 171 mr. roli,
10 mr. łąk, 6 mr. pastw. i 14 mr. lasu; mniej.
221 mr., a mianowicie: 149 mr. roli, 20 mr. łąk
iogr, i52 mr. pastw. £Ł, graniczą na wsch
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ze Spytkowicami, na zachód z Chrząstowicami,
na południe z Półwsiem a na północ, po dru-
giej stronie Wisły, z Kamieniem, Do fund.
religijnego zostały Ł. przyłączone po zwinięciu
opactwa tynieckiego, poprzednio zaś były
własnością książąt Oświecimskich. Gdy wr.
1250 syn Władysława ks. Oświecimskiego
Włodzimierz wstąpił do klasztoru benedykty-
nów w Tyńcu, dał tę wieś jego ojciec mnichom
na wyżywienie (Siarczyński, Rkp. Bib. Ossol.
1825; Kod. dypl. pol. III, pod r. 1356). Mac.
Łączany, niem. Zankau, wś, pow. namy-

słowski, par. Namysłów.
Łączek, Zączki, ob. Zążek,
Łączewna 1.) wś, pow. włocławski, gm.i

par. Przedecz. Ma 17 dm., 210 mk., 449 mr.
roli ornej i 21*/, mr. lasu; ziemi włośc, 82 mr.
na 31 osad, Grunta folwarczne należą do
trzech właścicieli. 2.) £Ł., wś, pow. włocław-
ski, gm. Pyszkowo, par. Chodecz. Ma 602
mr. ziemi dworskiej. W spisie z 1827 r. po-
daną jest Ł. wś, 13 dm. i 153 mk,, i £.-holen-
dry 14 dm., 93 mk. Br. Ch.

, Łączka 1.) wś, pow. sochaczewski, gm.i
par. Młodzieszyn. 2.) Ł., wś, pow. włocław-
ski, gm. Dobiegniewo, par. Wistka, 3.) Ł,
wś, pow. siedlecki, gm. i par. Żeliszew. Ma 95
dm., 798 mk. i 1524 mr. obszaru, 4.) K., wś
włośc., pow. ostrowski, gm. i par. Długosiodło.
W 1827 r. wś rząd. 14 dm., 80 mk. 5.) b.,
folw., pow. kalwaryjski, gm. i par. Urdomin,
odl. 18 w. od Kalwaryi, ma 3 dm., 15 mk, 6.)
Ł., wś, pow. władysławowski, gm. i par. Bło-
gosławieństwo, odl. 41 w. od Władysławowa,
ma 3 dm., 30 mk. Br. Ch.
 Łączka 1.) niem. Zonceka, wś, pow. sko-

czowski, na Szląsku austr., par. katol. Ogro-
dzona, par. ewang, Skoczów, rozl. mr. 384,
ludn. 135. 2.) Ł., niem. Zautsch, wś na Szlą-
sku austr., pow. oderski (Odrau), ze szkołą lu-
dową, 396 mk. 3.) £., niem. Klein- Wiese,
przedmieście Cieszyna, 142 mk.

_ Łączka, niem. Zoneske, leśnictwo w dobrach
Borzesławice, pow. kozielski,
Łączka al. Obroki, niem. Zuczka, według

Knie (p. 385) folw. do Załęża, pow. by-
tomski, |
Łączka, nazywało się jezioro przy wsi

Swernigac znajdujące się, w pow. chojnickim,
wspominane r. 1382 jako granica posiadłości
karczmarza swornigackiego. Ob. Przywileje
sstwa tuchol., ręk. w Belnie, str. 56. Por. Zu-
ań przy Swornigacu.

Łączka, góra w Beskidach szląskich, na
granicy gmin Bystrzycy, Gródka i Nidka,
W pow. jabłonkowskim, wznosi się 835 m. npm.
Wschodnie jej stopy opłukuje rz. Głuchowa;
ze stoków zachodnich spływają wody licznemi
potokami, jak Komparzowem i Rogowcem do
Olszy, a Suchym do Głuchowej. Br. G.  
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Łączki 1.) wś, pow. niesżawski, gm, Rusz-
kowo, par. Połajewo. W 1827 r. holendry
11 dm., 78 mk. 2.) £., wś, pow. lubelski, gm.
i par. Bełżyce. 3.) £.-Zopatki, wś, pow. no--
wo-aleksandryjski, gm. Drzewce. 4.) B., kol.,
ob. Brzeźno, pow. lipnowski. 5.) £., wś, pow.
kolneński, gm. Turośl, par. Myszyniec. Leży
tuż przy linii granicznej od Prus, śród błot
nad [uroślą, ma 83 dm, 759 mk. i 2035 mr,
obszaru. W 1827 r. wś rząd. 72 dm., 489
mk, Należała do dóbr rząd. Kolno (ob.). 6.)
Ł., por. Zeszczydół i Łączka.
Łączki 1.) Kucharskie al. Majewskie, wś

w pow. ropczyckim, nad Wielopolką, uchodzą-
cą z praw. brzegu do Wisłoki, leży w równi-
nie, 262 m. npm., przy drodze z Wielopola do
Ropczyc. Od Ropczyc jest odległą o 8 kil.
Na wschód rozciągają się rozległe lasy, pokry-
wające niewielkie wzniesienia, dochodzące od

201 do 374 m. bezwzględnej wysokości. Z ogól-
nej liczby mieszkańców 204, przebywa 23 sta-
le na obszarze więk, własności; według szemat,

duch. dyec. tarn. jest 126 wyznania rzym kat,
Kościół parafialny murowany został wzniesio-
nym na miejscu spalonego w 1851 dopiero
w 1869; ale parafia jest dawną, chociaż o jej
erekcyi niema wiadomości; metryki znajdują
się od r. 16/7. Do parafii (dyec. tarn dek.
wielopolski) są dołączone wsie: Łopuchowa,
Broniszów, Glińsk i Niedźwiada. Ogólna licz-
ba mieszkańców w całej parafii składa się
z 3460 rzym.-katol. i 95 izrael. Jest tutaj
fundusz ubogich pod zarządem gminy, mający
grunta i papiery wartościowe. Pos. większa
p. Michal. Sokołowskiej ma obszaru 179 mr.
roli, 39 mr. łąk, 16 mr, pastw. i 194 mr. lasu;
pos. mniej. 120 mr. roli, 17 mr. łąki 15 mr.
pastw. Ł. graniczą na północ z Łopuchową,
na południe z Niedźwiadą, na zachód przez la-
sy ze Stasiówką, na wschód są również lasami
oddzielone od Zagórzyc. 2.) Ł.-Brzeskie, wś
w pow. mieleckim, leży w równinie, 212 m.
npm., nad nieznacznym, bezimiennym dopły-
wem Brenia. (Od wschodu otaczają tę wieś
duże, przeważnie sosnowe lasy. Ł. należą da
parafii rzym.-katol. w Przecławiu a do urzędu
poczt., sądu pow. i notaryatu w odległym o 8.2
kil. Radomyślu, 7 864 mieszk. przebywa 53
stale na obszarze więk. pos. Miecz, Brzeskiego
wynoszącej 741 mr. roli, 64 mr. łąk i ogr., Ż2
mr. pastw. 1 392 mr. lasu. Pos. mniej, ma
1069 mr, roli, 161 mr. łąk i ogr., 54 mr. past.
ill mr. lasu. Podług szem. duch. dyec. tarn.
z r. 1880 było 655 rzym.-katol. Ł. graniczą
na południe z Nagoszynem, na wschód z Dą-
brową i Rudą, a na półnoe z folwarkiem nale-
żącym do Wytowa. 3.) Ł., wś w pow. jasiel-
skim, na prawym brzegu Wisłoka, 246 m. npm.,
zaj muje namuliste porzecze w dolinie ściśnię-
tej od zachodu i południa wzgórzami, docho-
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dzącemi od 370 do 377 m. bezwzględnej wyso-
kości, "Te wzgórza są pokryte lasami. Ku pół-
nocy i wschodowi roztaczają się urodzajne ró-
wniny. £. mają parafią rzym.-katol., szkołę
ludową jednoklasową i kasę pożyczkową gmin-
ną z kapit. 342 zł. w. a. isą przyłączone do
sądu powiat, i urzędu poczt, w odległym o 9
kil. Frysztaku. Z 426'mieszk. przebywa stale
38 na obszarze więk. własności, 308 jest wy-
zmańia rzym.-katol., 100 gr.-katol. i 18 izrael.
Więk. pos. kilku współwłaścicieli ma obszaru
180 mr. roli, 17 mr. łąk i ogr, 17 mr. pastw.
i Il mr, lasu; mniej. pos. 284 mr. roli, 25 mr.
łąk, 100 mr. pastw. ill mr. lasu. Ł. nale-
żały dawniej do dyec. krakowskiej, ale parafia
była w Łękach, tutaj zaś aż do zaboru Galicyi
był kościół filialny. Ponieważ kościół filialny
był obszerniejszym i lepiej utrzymanym, prze-
to rząd austryacki zamienił go na parafialny,
a w Łękach na filialny. Jest on murowanym,
zbudowanym 1750 r. a poświęconym 1756 r.
Parafia należy do dyec. tarn. dek. frysztackie-
go, ma dołączone Łęki z kościołem filialnym,
Przybówkę, Widacz, Wojszówkę, Wojkową,
Wysoką, Rzepnik i Pietruszą Wolę z ogólną
ludnością 2569 rzym.-katol. i 48 izrael. Ł.
graniczą na zachód i południe z Wojszówką,
na wschód z Rzepnikiem, a na północ z Łęka-
mi. 4.) £., niem. Wiesendorf, kol. niemiecka
z czasów Józefa II, pow. sądecki, par. Łącko,
na płd. od Łącka, po lew. brz. Dunajca, przy
drodze z Kamienicy do Starego Sącza. Uro-
dzajne porzecze, mieszk, 234 katol., zupełnie
spolszczonych. 5.) Ł., przys. na wschód od
Wremenia (rus, Weremin), pow. Lisko, na lew.
brz, Samu, przy drodze z Liska do Baligrodu,
0.8.7 kil. od Liska. Ma 11 mk. rzym.-katol,
Liczba gr.-katol. nieznana. Mac.

Łączki, niem. Zonsk, Lontzki, wś włośc.,
pow. kartuski, o 2.25 mil od Kartuz, założona
r. 1920 na wykarczowanych lasach, r. 1837
powiększona, leży między dwu strumieniami:
Osusznicą i Warznicą, dopływami Łeby, w o-
kolicy lesistej, Obszaru mr. 298, gbur. 8,
zagr. 7, katol, 70, dm. 11. Parafia i poczta
ierakowice, szkoła Szopa. K, F.

Łączki, niem, Zonschken, dobra ryc. i folw.,
pow. gierdawski, st, p. Abeliszki,
Łączki, niem. Zauisch, ob. Zączka.
Łączki, ob, Zążek,
Łączki, strumień, zwany także Bętkówką

(ob.), dopływ Rudawy. Por. Kobylany,
Kączkowice 1.) koi, i os, leśna, pow. brze-

ziński, gm, (iosny, par, Budziszewice. W 1897
r. było tu 19 dm,, 118 mk,; obecnie 23 dm,,
192 mk,, 401 mr. (272 mr, ornej ziemi) ziemi
włośc, Jest tu szkoła pocz, 1-kl, ogólna, Por.
Janków. 2.) £., wś i folw. z os, leśną, nad rz.
Pilicą, pow. noworadomski, gm, Masłowice,
par, Chełmo (Łaski, Lib, ben. 2201 204).
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WśŚ £. i os, leś, Szreniawa, mają 33 dm., 275
mk, Dobra Ł, składają się z folwarków: Ł.i
Kawenczyn; wsi: Ł. i Szreniawa, Rozległość
wynosi mr. 968: folw. Ł.: grunta orne iogr.
mr. 184, łąk mr. 116, pastw, mr, 99, wody
mr. 8, lasu mr, 166, nieuż. i place mr. 25, ra-
zem mr. 598, bud. mur. 4, z drzewa 11; płodo-
zmian 8-polowy; folw. Kawenczyn: grunta or-
nei ogrody mr. 349, łąk mr, 4, nieuż, i place
mr, 17, razem mr, 370, bud. z drzewa 10; pło-
dozmian [2-polowy. Pokłady torfu i kamie-
nia łupku wapieanego. Wś Ł, osad 2], z grun.
mr, 188; wś Szreniawa os. 3, z grun, mr. 20.
Łączna 1.) wś na prawym brzegu Wisły,

pow. warszawski, gm. Gróra, par. Nowydwór.
Leży przy drodze bitej z Warszawydo Modli-
na,o2w. od twierdzy iprzy linii dr. żel.
warsz.-nadwiśl. W 1827 r. 10 dm., 98 mk.
Por. Góra. 2.) £., wś, pow. kielecki, gm. Su-
chedniów, par. Wzdół. Posiada kaplicę filial.
par. Wzdół, W 1827 r. wś rząd 134 dm., 884
mk. iezęść prywatna I dm., 8mk. 3.) Ł,
obręb leśny w samsonowskim urzędzie leśnym.
4.) E., ob. Zączka.
Łączna, przys. na płd, od Harmenzów, pow.

bialski, na granicy Galicyi i Szląska, na wsch.
od Rajskiego. 5

Łączna, Zącznianka, Żeleźnianka (m. hydr.),
Jasłana, rz, w pow. kieleckim; poczyna się pod
wsią Łączną, płynie ku północy pod Ogono-
wem, Berezowem, Suchedniowem, Rejowem
i w pow. koneckim, pod Bzinem, wpada z praw.
brzegu do Kamienny. Długa 11 w. W Ene.
Org. XXIV, 42, przy wyliczeniu rzek ucho-
dzących do Kamienny wymieniona Łączna
„z Zeleźnianką i Łosieńcem,* Pierwszą jest
drugą nazwą samej Łącznej; co do Łosieńca
może nią być rzeczką wpadająca z lew. brzegu
pod Berezowem. J. BI,
Łączne, przys. do Łososiny dolnej, pow. są-

decki, nad Łososiną, przy drodze z Lipniey
mur. do N.-Sącza, 259 m. npm. Jestto obszar
więk. pos. w „„Ortsverzeichniss* nazwany Zacz,
który razem z drugim obszarem dwor. Sadwią
ma 192 mk, rzym.-katol., załączonych do par.
w Jakubkowicach, Mac.
"Łączne błota, wspominają się w dokum.

lokąc. zr. 1882, jako przy wsi Swornigacu
leżąće, w pow. chojnickim, Tegoż r. 1382 Hen-
ryk Bullendorf, komt. tucholski, nadał łąkę
koło Łącznych błót karczmarzowi w Sworni-
gacu. Ob. Przywil. sstwa tuchol., ręk. w Bel-
nie, str. 56.

Łącznianka, rz., ob. Zączna,
Łącznica, por. Zaznicz.
Łącznica, dok. Zancenica, nazywała sic

kiedyś struga pod Kiszewą w pow. kościer-
skim; r. 1288 wspominana jako granica wsi są-
siedniej Polaszek. Wyjmujemy tu odnośny.
ustęp z dokum.: ...ad fiuvium Verisham (Wie-
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rzyca) cum utroque littore, in ascensu fiuvii ad
metas Slupanini, ibi exeunt de Verisha et
transeunt per silvam ad rivum Lancenicam,
cujus prima pars cum clausura prima, quae de
Sitno lacu procedit, spectat ad Pelescowiz (Po-
laszki). Ob. Perlbach, Pommer. Urkunden-
buch. Obecnie struga ta pod starą swoją na-
zwą nie jest zapewne znana. Ks. F.

Łącznik, niem. Zonischnig, r. 1584 Zunie-
niekh, wś, pow. prądnicki, przy. drodze z Biały
do Chrzcielic; 100 bud., 136 dm., 879 mk., 81
osad, 2695 mr. ziemi, szkoła i kościół, Par.
Ł. dek. bialskiego 1869 r. miała 4450 katol.,
25 ewang., 5 izrael,
Łącznów, ob. Krzyżańcowice.
Łączny 1.) potok, nastaje w obrębie gm.

Ostrowa, w północno-zachodnim jego narożni.
ku, na granicy z Wańkowicami, w pow. rude-
ckim, płynie na wschód łąkami przez obszary
Ostrowa, Koniuszek Sieniawskich, Chłopczye
i Nowosiółek, gdzie wpada do Wiszenkiz praw.
brz. Długość biegu 10 kil. Źródła leżą 294
m., ujście 269 m. 2.) £., potok górski, nasta-
je w obr, gm, Łopianki, w pow. dolińskim,
w lesie z pod góry Klewy (777 m.), w płdn.
stronie tegoż obszaru; płynie ku płn.-wscho-
dowi, z początku lasami, potem łąkami ku
wschodowi, a przybywszy na granicę Łopian-
ki ze Spasem, płynie znowu na północny
wschód, tworząc aż do swego ujścia granicę
tych dwóch gmin. Wpada do Maniawkizpraw.
brz. Długość biegu 4 kil. Br. Q.
Łączny Młyn, niem. Zontschmiihle, młyn,

pow. poznański, należy do gm. wiejskiej: Ko-
menderyi (Commenderie); 2 dm., 17 mk. W po-
bliżu wykopano srebrne naszyjniki, pierścienie
i kolczyki; wiele monet arabskich z VIII i IX
wieku. Niektóre z tych przedmiotów posłano
do muzeum berlińskiego. M. St.
„Łączonek al. Zazonek, wś i folw., pow. ry-

piński, gm. Płonne, par. Trąbin, odl. o 9 w.
od Rypina, ma 9 dm., 95 mk., 541 mr. gruntu,
10 nieuż. Folw. należy do dóbr Gulbiny (ob.).
Łączówka 1.) kol., pow. kolski, gm. Kło-

dawa, par. Bierzwienna długa, odl. od Koła w.
22, dm. 3, mk. 32. 2.) K.-Miejska, kol., pow.
kolski, gm. i par. Kłodawa, odl. od Koła w.
22, dm. 4; ob. Kłodawa. |
Łączyk 1.) Zacik, Zacno, niem. Latzig, WŚ,

ościelna, pow. wałecki, przy granicy pomor-
skiej, Obszaru mr. 1867, bud. 65, dm. 20,
ew. 178, katol. (?). Parafia i szkoła w miej-
Scu, poczta Grostomia. 2.) KŁ-W., niem. Gr.
Lonczig al. Gr.Lonzig, chełm. dobra prywatne,
Pow. szczycieński, st, poczt. Pupy, dokąd odl.
wynosi 5.5 kil. ma areału 166 ha.; 117 ha.
roli orn. i ogr., 46 ha, łąk, 1 ha. lasu, 2 ha.
Nieuż.; gorzelnia parowa; 1857 r. 75 mk. 8.)
-M., niem, Kł. Lonczig, dobra prywatne, pow.

szczycieński, st. poczt, Rańsk (Rheinswein).  
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Łączyk, niem. Zonzig, jez., pow. szczycień-
ski, ciągnie się od południa na północ; nad
niem leży wieś tejże nazwy. Ks. F.

Łączyn al. Łączyno, według taryfy poboro-
wej z r. 1717, niem. Lonczyn al. Lonschin, do-
bra ryc. w pow. kartuskim, do których należy
folw. Wygoda (niem. Wigodda) i młyn (niem.
Lonczyner-Mihle). (Cały ten majątek ma are-
ału 2239 mr. Mieszk. było 1868 r. 176; 89
ew., 137 katol. (1857 r. 1138 mk.), dm. mieszk.
16; paraf. ew. Mirachowo, katol. Chmielno,
sąd okręgowy Kartuzy, dokąd odl. wynosi 3
mile; szkoła dla Łączyna: Kamienica, dla Wy-
gody: Borzystowo, st. poczt. Sierakowice, odl.
11 kil. Własność Teodora Zelewskiego. Ł. na-
leży do starych osad; od r. 1381 za czasów
krzyżackich stólica wójtostwa (Pflegeramt) mi-
rachowskiego które płaciło | grzywnę czynszu
(Ob. „„Gesch. des Karthauser Kreises von
Hirsch, w. Zeitschr. des westpreuss. Ge-
schichtsvereins. Heft VI, 1882, str. 30, 56).
Według taryfy poborowej na symplę wyra-
chowanej z r. 1717 płaci Łyśniewski z Łączy-
na 6 groszy, Muchlińska wdowa z Młyna 15
groszy. Kś. F.

Łączyno |.) Stare, wś, nad rz, Orzyc, pow.
przasnyski, gm. i par. Dzierzgowo, odl. o 29
w. od Przasnysza, ma 11 dm., 82 mk,, 274 mr.
gruntu, 19 nieuż, W 1827 r. było tu 6 dm.,

62 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.-

Stare, rozl. mr. 236: grunta orne iogr.mr.117,
łąk mr. 11, pastw. mr. 3, lasu mr. 20, nieuż.
i place mr. 85. WŚ Ł.-Stare osad 15, z grun.
mr, 57. 2.) K.-/Vowe, wś nad rz. Orzyc, pow.
przasnyski, gm. i par. Dzierzgowo, odl. o 30

w.od Przasnysza, ma 12 dm., 94 mk., 208
mr, gruntu, 12 nieuż, W 1827 r. było 8 dm.,
68 mieszk. = Br. Ch.

Łączyńska huta, niem. Zonczynskakuita al.
Lonschinskahutta, dobra ryc., pow. kartuski,
mają arcału 242.64 ha.; mianowicie 175 ha.
ogr. i roli ornej, 20 ha. łąk, 10 ha. pastw., 35
ha, lasu, 2.64 ha. nieuż.; leży o 7 kil. od Mie-

chucina, gdzie jest st. poczt. i telegr.; 78 mk.,

42 katol., 31 ew. (r. 1868); 5 dm, mieszk.;
paraf. katol. Chmielno, paraf. ew. Mirachowo,
szkoła Borzystowo; odl. od Kartuz wynosi 2,
mili. Za czasów krzyżackich należała ta osa-
da do wójtostwa mirachowskiego. _Kó. Fr.

Łączyńskie jez., por. Zączyn 1 Kartuzy.
Łączysko, Zążyska (?), niem. Zontsehisko,

folw. nad Brdą, pow. bydgoski, 1136 mr. rozl.,

5 dm., 68 mk., 57 ew., 11 katol., 23 analf.

Poczta w Koronowie nad Brdą o 11 kil, st.

kolei żelaznej w Kotomierzu lub Bydgoszczy

o 14 kil.

Łączysko al. Zącysko, grupa chat w Porąb-

ce, w pow. bialskim. |
 Łądzino. Nader staranna wizytacya ko-
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ścielna Olszowskiego z r. 1670 zapisuje, że tak
się zwała wś Łążyn, pow. toruński. X.F.
Łąg, ob. Zęg. |
Łągiew, wś, pow. szczuczyński, gm. Pru-

ska, par. Bargłów. :
Łąk (Kętrz.), pow. chojnicki, ob. Łęg.
Łąka, ob. Zęg.
Łąka 1.) Koszelowska, kol., pow. słupecki,

ob. Koszelewska łąka. 2.) Ł., wś, pow. wło-
cławski, ob. Łąkie, 3.) EB. (Chrapicka), £.- Wi-
limiusa tolw., £.-Dominikańska al. Dominikanka
i £.-Drągowszczyzna, pow. maryampolski, gm.
Aleksota, par, Godlewo. Drobne osady, odl.
50 w. od Maryampola, mają po 1 dm.i 24 mk,
w ogóle. 4.) £., por. Zęka, 5.) £.-Dębienka,
ob. Dębiany, pow. pińczowski,
(Łąka, folw. pryw., pow. dzisieński, o 3 w.
od Dzisny, 1 okr, adm,, gm. Mikołajów, 1 dm.,
13 mk. prawosł., kaplica prawosł, drewniana.
Własność gen. Frołowa (1811 r. 180 dusz).
Okrąg wiejski £Ł, w gm. Mikołajów ma
w swym obrębie wsie: Mazuryno, Jankowo,
Kołatuszkowo, Moniakowo, Podwinie, Atrosz-
kowo, Kowalewo, Mikołajewo, Załoniecka;
zaśc, Zagórze,
Łąka 1.) rus. Zuka Wroblowiecka, mała wio-

ska nad Dniestrem, pow. kamieniecki, par.
Kitajgród, gm. Bahowica, 25 dm. Ob. Wró-
blowce. 2.) ., las nad rz. Studenicą, pow.
uszycki, gm. Łysiec, par. Zwańczyk. Należy
do Jackowiec (Kościelskich).
Łąka 1.) Horoszkowa, część wsi Łukowy,

pow. łańcucki, leży na lewym brzegu Sanu i
składa się z podmokłych łąk, wystawionych na
wylewy (Mapa adm. Kummersberga). 2.) Ł.,
wś, pow. rzeszowski, leży w równinie, między
starem a nowem łożyskiem Wisłoka, 206 m,
npm., nad małym bezimiennym potokiem. Od
Rzeszowa jest ta wieś oddaloną o 10 kil.; ma
parafią rzym.-katol., szkołę jednoklasową, ka-
sę pożyczkową gminną z kapit. 3800 zł. w. a.
i zakład dła sierot. Gręsto zabudowana, w uro-
dzajnej glebie rozłożona, wieś liczy 1387 mk,,
prawie wyłącznie rzym.-katol., z których 118
przebywa stale na obszarze większej posiadło-
ści, należącej do ordynacyi łańcuckiej hr. Alf.
Potockiego. Obszerny murowany dom zakła-
du sierot znajduje się w pobliżu folwarku, we
wschodniej części wsi, murowany zaś kościół
po stronie północnej, Więk. pos. ma obszaru
464 mr. roli, 933 mr. lasu i 88 mr. łąk i ogr.;
pos. mniej. 1068 mr. roli i 118 mr. łąk. Pa-
rafią założył w r. 1409 Feliks Rzeszowski,
dziedzic Przybranówki i Łąki, a teraźniejszy
kościół wymurował 1748 r. Paweł ks. San-
guszko. Oprócz kościoła paraf. jest jeszcze
kaplica na cmentarzu, w której się czasem
msza św. odprawia. Proboszcz zarządza także
funduszem dla 4 ubogich, składającym się
z gruntów i obligacyj. Parafia należy do dyec. 
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przemyskiej, dek, rzeszowskiego, i obejmuje wsie
Łukawiec, Palikówkę i Terliezkę z ogólną licz-
bą ludności: 4281 rzym.-katol. i 94 izrael.
Zakład sierot utworzyła Zofia z hr. Potockich
ks. Dietrichstein w r. 1858. Celem zakładu
jest wychowanie osieroconych dziewcząt wiej-
skich i wykształcenie ich na wzorowe gospo-
dynie wiejskie. Tę pilną i racyonalną insty-
tucyę, jedyną w tym rodzaju w Galicyi, za-
opatrzyła wspaniałomyślna fundatorka domem
z ogrodem i kapitałem 105000 zł. w. a. Za-
rządem i wychowaniem sierot zajmują się sio-
stry reguły Opatrzności Boskiej, Dochód rocz-
ny z r. 1882 wynosił 5250 zł. w. a. Łąka
graniczy na zachód z Terliczką, na wschód
z ukawcem, a na południe z Krasnem. 3.)
Ł-Mała i Wielka, grupa chat włościańskich
w Bolechowicich, w pow. krakowskim. Mac,
Łąka szlachecka i rustykalna (po rusku Łuka),

wś w pow. samborskim, 24 kil. na wsch, od
Sambora, 8 kil. na płn. wsch, od st. kolej, Du-
blany-Kranzberg. Na płn. leży Bilina Wiel-
ka, na wsch. Majnicz, na płd. Dorożów i Orty-
niec, na zach, Tatary, Wieś leży na nieznacz-
nem wzniesieniu (274 m. na płn., 280 i 289
(znak triang.) na płd.) między Dniestrem.od
płn. a Bystrzycą od płd. rodek obszaru zaj-
mują zabudowania wiejskie. Płn.-wsch. na-
rożnik Ł. szlacheckiej zajmuje przysiołek „,F0-
roszcza' i przypiera do wielkich błot naddnie-
strzańskich. Część Łąki szlacheckiej zwie się
Szeremetą. Własn. więk. ma roli orn. 348,
łąk i ogr. 521, pastw. 1, lasu 102 mr.;. własn.
mniej. roli orn. 709, łąk i ogr. 588, past. 422,
lasu 58 mr. W r. 1880 było 695 mk. w £Ł.
rustykalnej, 349 w Ł. szlacheckiej, a 66 na
obsz, dwor. (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem kil-
kudziesięciu rzym.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Dublanach, gr.-katol. w miejscu (dek. Mo-
krzany, dyec. Przemyśl.). Cerkwie są dwie:
w Wołoszczy pod wezw. św. Piotrai Pawła,
i w Łące pod wezw. św. Mikołaja, W tej
ostatniej znajduje się metryka chrztu z roku
1731 z następującym ruskim napisem: „ZA
pryzwołeniem jeho myłosty Oteca Ironima
Ustryckoho, Episkopa peremyskoho, sambor-
skoho w zemli sanockij, i za derżawy weły-
koho korolia Awhusta, szezastływe nam pa”
nujuszczoho w zemły polskoj i naszoj małoj
Rosii, a za kolatorow Łuckich, sija metryka
jest seła Łuky, chramu św. Nykołaja; knyhu
siju dał zrobyty Świaszczenno-jerej Stefan
Struszewycz, paroch Łuky, r. B. 1731.4 We-
dług inwentarza stała stara cerkiew dłużej niż
140 lat. W r. 1866 zbudowano nową na 0d-
powiedniejszem miejscu, darowanem przez oby”
watela ziemskiego Pawła Łuckiego i jego żone
Annę z Bilińskich. Starą cerkiew przeniesio”
no do Wołoszczy w r. 1868. W £Ł. jest szk.
etat, |-kl., zakład dla sierot, urząd pocztowy”
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i sąd powiatowy, w obrębie którego leżą gmi-
ny: Bilina Wielka, Bilinka, Byków, Dorożów,
Dublany, Grlinne, Hordynia, Horodyszcze, Kor-
natowice, Kranzberg, Łąka, Majnicz, Nowo-
szyce, Ortynice, Ozimina, Prusy, Siekierczyce,
Tatary i Wołoszcza (18352 dusz).. Za czasów
polskich należała wieś do dóbr koronnyeh
w ziemi przemyskiej. Według inwentarza z r.
1768 była połowa wsi w posiadaniu Tekli Tur-
kułowej, a druga połowa w posiadaniu Kazi-
mierza Jagniątkowskiego, podczaszego żyto-
mierskiego, z prow. 806 złp. 16 gr., z czego
kwarta 203 złp. 4 gr. Zajęta przez rząd au-
stryacki w r. 1789, przyłączona potem do
klucza dublańskiego i sprzedana w r. 1862.
W obrębie wsi jest mogiła nad stawiskiem
szlacheckiem, oraz okopy niedaleko tego sta-
wiska, Powiadają, że niegdyś stał tu gród
(horod) Łuckich. Niedaleko wsi jest mogiła
„w polu zwanem „Na Mogile'* przy drodze do
Wołoszczy. Lu. Dz.

Łąka, ob. Sokołów,
Łąka, Ząki, niem. Zonkau, wś, pow. frysz-

tacki, należąca do klucza Roj, na lewym brze-
gu Olzy, o godzinę od Frysztatu, z dwu fol-
warkami: Dorfhof w Ł. samej i Obora czyli
Neuhof. Ma kościół paraf., niegdyś filialny
cieszyński, szkołę katolicką polską |-klasową
(1879 r. 146 dzieci), 119 dm., 917 mk., 1810
mr. rozl., zarząd dóbr i lasów barona von
Beess. Par. kat, Ł. dek, cieszyńskiego ma
136 katol., 44 ew., 5 żydów. F. S.
4pra pruska, pow. toruński, ob. Pruska

Łąka, ob. Ząkie i Łęg.
Łąka 1.) niem. Zonkau, wś i dobra, pow.

pszczyński, o pół mili od Pszczyny; 264 bud.,
120 dm., 1188 mk, Wś ma 6098 mr. rozl.,
kościół z r. 1660. Folw. 300 mr. ziemi i wiel--
ki staw, Par. Ł. dek. pszczyńskiego 1869 r.
miała 1493 katol., 86 ewang., 4izr. 2.) Ł.-
Mleczko, w obrębie poprzedzającej gminy, osa-
da, 4 bud,, 8 dm., 56 mk. 3.) Ł.-von-Lossau
tamże; 7 bud., 10 dm., 65 mk. 4.) £.- Wa-
wrzyczek, sołectwo tamże; 5 bud., 3 dm., 29
mk. 5.) Ł.-Paschek, sołectwo nad Wisłą, tam-
że; 3 bud., 4 dm,, 36 mk., 350 mr. pięknych
łąk, F. S.
Łąka, niem. Zenke, Lenki, 15384 r. Lanka,

08,, pow. olesiński; por. Radawie.
Łąka, niem. Krakerort-Lank, dużejez.wpow.

Szyłokarczemskim, tuż nad zatoką kurońską,
obejmujące 3206.58 mr.; do niego uchodzą 2
Tzeki: Augstumal i Kurpswe, dwie odnogi
Większej rzeki Atmat zwanej, z którą się po-
tem jezioro to także łączy. (Ob. A, Weiss:
Preuss. Littauen und Masuren, 1878, II,
Pag. 41). Kś. F.
, Łąka, dok, Zanke, nazywało się dawniej
dezioro przy wsi Królówlesie leżące, w pow.  
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starogrodzkim. Podług dokum. zr. 1342 sta-
nowiło granicę pomiędzy Królówlasem a kom-
turyą gniewską i osiecką. Odnośny ustęp
dokum. brzmi jak następ.: Od narożnika dóbr
peplińskich (opactwa), Grogolewa i komturyi
gniewskiej do znaczonego dębu, do drzewa nad
jez. Lanka, do drogi z Peplina do Nowegoit.d,
Ob. Akta graniczne opactwa pepl. w archiw.
w Peplinie, Kś. F.
Łąka, struga, ob. Janusz i Drwęca.
Łąkać, ob. Dębiny w pow. lubartowskim. -
Łąki 1.) Nadbrzeże, os., pow. warszawski,

gm. Jeziorna, par. Powsin, o 2 w. od Wisły,
45 mr. rozl, 2.) KŁ. Małe, wś, pow. łowicki,
gm. i par. Bolimów, odl. od Łowicza 27, a od
Bolimowa 11 w., ma 11 dm., 37 mk., 8 osadi
164 mr. ziemi, w tem 42 mr. pastwisk. 3.) Ł.,
wś, pow. garwoliński, gm. i par. Wilga, 8 dm.,
63 mk., 105 mr. Wchodziła w skład dóbr Ce-
lejów. 4.) Ł., wś, pow. garwoliński, gm. i
par. Górzno, Ma 33 dm., 483 mk. i 608 mr.
obszaru. Według Tow. Kred, Ziems, folw. Ł.
rozległy mr. 421: grunta orne i ogr. mr. 281,
łąk mr. 20, past. mr. 4, lasu mr. 109, nieuż. i
place mr. 8, bud. z drzewa 9. Folw. ten w r.
1879 oddzielony od dóbr Samorządki. 5.) Ł.,
por. Jasionowo i Łąkie, 6.) £. Oskie, attyn.,
ob. Dębiny, pow. lubartowski. Por. Ząkać,
Łąki 1.) zaśc. pryw., pow. dzisieński, o 37

w. od Dzisny, I okr. adm,, I dm., 7 mk. katol,
2.) Ł., wś pryw., nad rz. Siemiutycą, pow.
dzisieński, o 42 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 6
dm., 83 mk. (1866).

Łąki, wś, pow. starokonstantynowski, par.
Kupiel, na wsch. od Ożohowiec, R. 1867 mia-
ła 52 dm.

Łąki, wś, pow. kamieniecki, par. podomini-
kańska w Kamieńcu Podolskim.
Łąki 1.) część Potylicza, pow. Rawa Ru-

ska. 2.) Ł. Czerieckie, grupa domów w zach.
stronie Ułazowa, na płd. od grupy domów Ko-
ziejówki (al. Koziówki), w pow. cieszanowskim.
8.) £. Małe, ob. Zanki Małe. Por. Kamionka
Wołoska.
Łąki pod Niestronnem, pow. mogilnicki, wy-

mienia Łaski, Lib. ben. I, 332.
Łąki 1.), niem. Zonk, dok, Lobnic, wś i kla-

sztor, pow. lubawski, po obu stronach rzeki
Drwęcy, do której tu opodal wpada struga
Wel (dawniej Wkra), na bitym trakcie lubaw-
sko-nowomiejskim, '/, mili od Nowego Miasta,
Aż do Łąk mniej więcej i do Nowego Miasta
zamierzają Drwęcę uczynić spławną dla stat-
ków za pomocą kanalizacyi, któraby się cią-
gnęła do Iławy i stała w związku z kanałem
elbląsko-mazurskim. a) włośc. wś, po lewym
brzegu Drwęcy, obszaru liczy mr. 169, bud.
28, dm. 14, kat. 104, ew. 29. Par. i poczta
Nowe Miasto, szkoła Bratyan. b) Klasztor da-
wniejszy 00. reformatów, ze sławnym obrazem
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cudownym N. Maryi Panny, w uroczem poło-
żeniu na praw. brzegu Drwęcy, niemal naprze-
ciwko Bratyana, przyłączony do gminy w No-
wem Mieście; dopóki istniał klasztor, liczono
w nim katol. (t.j. zakonników i'osób do kla-
sztoru należących) 60, bud. 10, dm. 5; obecnie
jest ten klasztor zniesiony przez pruski kultur-
kampf, a kościół niedawno od pioruna zgorzał.
Par., szkoła i poczta w Nowem Mieście. Łąki
nazywały się zdawna po prusku (?) Lobnic,
może Lubnica. Jak donosi w księgach kościel.
przechowane podanie, Ł. już pogańskim starym
Prusakom były święte, którzy tu przychodzili
ofiary składać na cześć bogini swojej Majumy.
Później istnieje legenda, że obraz Matki Bo-

skiej, Drwęcą po kilkakroć naprzeciwko wody
płynący, w jasności ukazał się pasącym tu na
łąkach bydło dzieciom. Pobożny i bogaty krzy-
żak, zapewne Polak, bo z Sandomierza pocho-
dzący, bratJan, z zamku swojego pobliskiego
Bratyanem nazywanego, kościół na tem miej-
seu wystawił. Odtąd z dalekich stron czynili
pielgrzymki wierni do Ł. po wszystkie czasy.
Także szlachta i biskupi z serca polubili miej-
sce to święte. Roku 1639 zbudował tu prze-
zacny Paweł Działyński, wojew. pomorski,
star, bracławski, wraz z najenotliwszą małżon-
ką swoją Jadwigą z QCzarnkowskich nowy kla-
sztor przy starym kościołku i na mieszkanie
00. reformatów go oddał. Od tego czasu całe-
mi kompaniami przychodzili wierni do Ł.; sa-
mych komunikujących podczas odpustu liczono
zwykle około 15,000 do 20,000. Główny
odpust odprawiał się na Narodzenie Matki
Boskiej przez całą oktawę. W drugiej połowie
XVII w. biskup chełmiński Kazimierz Opaliń-
ski wzniósł przy starym jeszcze kościele nową
kaplicę ozdobną, którą znaczną relikwią $. Ka-
zimierza udarował. Nadto wystawił drugą ka-
plicę czyli kryptę podziemną przy grobach
klasztornych, w których 00. reformaci chowali
się. Sam też pragnął na tem miejscu spoczy-
wać. Kiedy umarł w r. 1693 na dworze swo-
im w Turowie, ojcowie go tu przewieźli i uro-
czyście go chowali. Na początku XVIII w.
Tomasz (i Teresa z Bielińskich) Działyński,
wojew. chełmiński, zbudował familijną kaplicę,
w której ciała zasłużonej rodziny Działyńskich
spoczywają. R. 1719 d. 18 sierpnia pochowa-
ny tu Stan. Działyński, ststa kiszewski; po-
grzeb odprawił biskup Szczuka, sufragan cheł-
miński; mowę miał Fran. Heintze, tow. Jezus,
R. 1752 d. 4 czerwca cudowny obraz tutejszy
koronował Wojciech Leski, bisk. chełmiński,
z nadzwyczajnym udziałem tak wiernych jak
szlachty i duchowieństwa, W rocznikach kla-
sztornych czytamy, jako mianowicie bisk. cheł-
miński Andrzej Bajer, rezydujący zwykle na
pobliskim lubawskim zamku, wielkie okazywał
do tego obrazu nabożeństwo. Za pruskich czaą- 
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sów po okupacyi, klasztor łąkowski skasowany
został, a ojcowie przeznaczeni na wymarcie.
Ponieważ jednak nie wymierali tak prędko i
przetrwali aż do konstytucyi, dzięki nowej
nadanej wolności nadal się utrzymali aż do
czasu kulturkampfu. R. 1875 d. 27 września
zamknięto klasztor i kościół z niemałą żałością
i płaczem ludu; zakonników z kraju wydalono.
R. 1881 zgorzał kościół łąkowski, obraz cudo-
wny szczęśliwie uratowano i umieszczono tym-
czasem w Nowem Mieście. Rząd pruski naj-

chętniej położyłby koniec pobożnym piel-
grzymkom łąkowskim; pisano, że zamierza
zakład obłąkanych albo więźniów umieścić
w klasztorze. Kościoła także, jak dotąd, nie
okazuje woli pobudować. Dlatego na tem wię-
kszą zasługują pochwałę niezamożni zresztą
parafianie nowomiejscy, którzy własnym ko-
sztem zobowiązali się, jak słychać, kościół łą-
kowski wznieść na nowo i utrzymywać, Ob.
Obrazy cudowne i miejsca w dyec. chełmiń-
skiej, str. 32; Utracone kościoły, str. 117. Do-
daje się tu, że zgorzały kościół w miejsce pier-
wotnego drewnianego pobudowano ze składek
w cegłę r. 1785. Por. Bratyan, 2.) Ł., niem.
Loncken, dok. Lankyn, szlach. wś, pow. człu-
chowski, nad jez, Łąkie, przy granicy Pome-
ranii, w okólicy piaszczystej. Obszaru liczy
mr. 11514, bud. 145, dm. 69, kat. 542, ew.
119. Par. Borzyszkowo, szkoła w miejscu, pocz-
tą Kremerbruch. Ludność polska na samym
krańcu Kaszub. R. 1354 Winryk von Knipro-
de, mistrz w. krzyżacki, zapisuje prawem cheł-
mińskiem na dziedziczną własność 16 włók we

wsi Lankyn położone Mikołajowi (Clawes),
prusakowi, braciom i synom jego Piotrowi
Kunke, Mikołajowi Walterowi Miken i Hau-
ekin. Za to służyć nam będą w wojnie na ko-

niu zbrojno, także do budowy zamków dopo-
mogą, kiedy potrzeba i t. d. A że rola tam
skąpa, dadzą nam od włóki obsadzonej płużne-
go 1 korzec owsa. Pozwalamy imw jez. Łąkie
łowić ryby ku swojej potrzebie małemi narzę-
dziami. Ob. Odpisy Dregera w arch. w Pepli-
nie, str. 26. 3.) £., niem. Zonkż, os. do Brodni-
cy, pow. kartuski. 4.) Ł., os. do Trzepowa,
pow. kościerski. 5.) Ł., ob. Łąka. Ks. F.
Łąki |.) niem. Zenkau, wś i dobra, pow.

kozielski, o pół mili od Leźniey, par. Rokicz;
67 bud., 80 dm., 6438 mk. WŚ ma z kol. Ku-
zówką 71 os., 1581 mr. ziemi; dobra 842 mr.
ziemi, 2.) Ł., niem. Zunke, wś, pow. mielicki,
par. Żuława. PS.
Łąki 1.) ob. Ząka, pow. frysztacki. 2.) b»

niem. Wiese, wś, pow. kiernowski, 745 mk.
Łąki al. Ząkie, niem. Loncken, Laneken, Lan

kener-See, dok. Lankyn, jez., pow. człuchowski,
przy wsi Łąki, i przy granicy pomorskiej,
w par. borzyszkowskiej, Brzegi z trzech stron
górzyste, tylko przy wsi Łąki są niskie.
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W przywileju dla tej wsi r. 1354 mistrz w,
krzyżacki Winryk -von Kniprode pozwala mie-
szkańcom łowić w jez. ryby ku stołowej po-
trzebie małemi narzędziami. R. 1310 jezioro
Ł. wspomniane jest w dokumencie jako leżą-
ce na granicy ziemi wschodnio-pomorskiej a
słupskiej, AMIE
Łąkie 1.) Zwiasiowe, Ł. Wielkie i £. Mar-

kowe, pow. włocławski, gm. Pyszkowo. Dwie
pierwsze w par. Boniewo, trzecia w par. Cho-
ceń. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. Zwia-
stowe z nomenklaturą Zołdek rozległy mr. 326:
grunta orne i ogr. mr. 245, łąk mr. 58, wody
mr, 10, nieuż. i place mr. 9; w os. młyn. Zoł-
dek mr. 4; bud. mur. 6, z drzewa 4, płodozmian
10-polowy, wiatrak, jezioro, pokłady torfu.
W$ Ł. Zwiastowe os. 9, z grun. mr. 9. Folw.
Ł. Wielkie rozległy mr. 575: grunta or. i ogr.
mr, 430, łąk mr. 62, wody mr. 7, lasu mr. 64,
nieuż. i place mr. 13, bud, mur. 8, z drzewa 5.
Wś Ł. Wielkie os. 19, z grun. mr. 20. Folw.
Ł. Markowe rozległy mr. 406: grunta or. i ogr.
mr. 313, łąk mr. 74, past. mr. Ż, nieuż. i place
mr. 17, bud. mur, 7, z drzewa 3, pokłady tor-
fu. WŚ Ł. Markowe os. 16, z grun. mr. 20.
2.) Ł., wś nad jez. t. n., pow. lipnowski, gm. i
paraf. Skępe. Ma ziemi włośc. 206 mr., w tem
183 ornych, 20 os., 13 dm., 233 mk., szkołę
pPocząt, 1-kl. ogólną. Ł. i rumunki tegoż imie-
nia ma 948 mr. w tem 312 ornych, 4 dm., 20
mk, Karczma. Os. z młynem wodnym ma 5
mk. 3.) Ł., kol., inaczej Huta, w par. Karn-
kowo, ma ziemi włośc. 1524 mr., w tem 924
ornych, 76 osad, 73 dm., 585 mk. We wsi
ewang, dom modlitwy i szkoła element. Folw.
nad jez. Łąkie ma 7 mk., 8 dm., karczmę i

dom zajezdny. Według Tow. Kred. Ziems. do-
brą Ł. al. Łąck składają z folwarków: Ł. i Ru-
munki Łąkie, wsi: Ł., Nowe Łąkie i Rumunki
Łąkie; rozległość wynosi mr. 991: folw. Ł.
grunta or. i ogr. mr. 203, łąk mr. 75, past, mr.
26, wody mr. 156, lasu mr. 279, nieuż. i place
mr, 27, razem mr. 766, bud. mur. 3, z drzewa
17; folw. Rumunki-Łąkie grunta or. i ogr. mr.
109, łąk mr. 70, past. mr. 41, nieuż. i place
Mr, 4, razem mr. 224, bud. z drzewa 12, młyn
Wodny. WŚ Ł. os. 20, gruntu mr, 214; wś
owe Ł., os. 4, mr, 27, mk. 22; wś Rumunki-

Ł. os, 67, mr. 1715. Br. Ch.
Łąkie, niem. Zonkie 1.) wś, pow. inowro-

cławski; 28 dm., 265 mk , 181 ew., 84 kat.; 56
amalf. Najbliższa poczta i tel. w Strzelnie, st.
tol. żel, w Inowrocławiu. 2.) Ł., wś i gm,,
Pow. babimoski, 2 miejsc.: a) Ł. Stare, b) Ł.
Nowe; 52 dm., 561 mk.; 4 ew., 557 kat.; 126
walf. Najbliższa poczta i tel. w Restarzewie,
St. kol, żel, w Zbąszyniu. 23.) £., miejscowość
ZIS nieznana, w byłej parafii 8, Michała pod
nieznem. M. St.
Łąkie 1.) niem. Zonk, 3 miejsce. w pow.  
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świeckim: a) £. polskie, niem. Poln. Lonk, dok.
Lanke, od r. 1878 Gr. Tank, wś włośc. para-
fialna, nad jez., w znacznej już części, jak
mapy podają, osuszonem, w okolicy jeszcze
lesistej. Podług starych dokum. jezioro znaj-
dujące się między Ł. a Sierockiem zwało się
Piaseczno. Obszaru liczy mr. 3680, bud. 77,
dm. 28, kat. 67, ew. 167. Paraf, kościół i szkoła
w miejscu, poczta "Terespol. £Ł. wś prastara,
do książąt pomorskich niegdyś należąca. Jak
czytamy na obrazie, w kościele sióstr miłosier-
dzia w Uhełmnie po nad organami znajdującym
się, wś tę r. 1295 darował ks. Mestwin II pp.
benedyktynkom w Chełmnie (po których sza-
rytki kościół ten i obrazy stare hist. z napisa-
mi otrzymały). Wspomniony napis brzmi jak
następuje: Virginibus Mestwine sacris quia
Łąkie sacrasti Vivat in aeternam nomen in or-
be tunm Anno 1295. Podczas reformacyi wś
ta przeszła znowu w ręce prywatne, kościół
zamienili dziedzice na śpichlerz. Dopiero gor-
liwa ksieni chełmińska Magdalena Mortęska

napowrót wś tę odzyskała: r. 1615 wykupiła
jednę cześć od Jakóba Ostrowieckiego za 3000
zł., a w r. 1616 drugą od pani Łąckiej, której
zapłaciła 15,000 zł. Następnie kościół swoim
kosztem odnowiła, rolą przynależną, jak było
od początku, uposażyła i zapisała tak wś jako
i kościół na fundacyą nowego klasztoru pp.
benedyktynek w Bysławku. Po okupacyi rząd
pruski zabrał tę wś i wydał na własność osa-
dnikom. Ob. Klasztory żeńskie w dyee. cheł-
mińskiej, str. 112, 115, 124. Par. Polskie Ł.
w dekan. świeckim liczy dusz 731, kościół tyt.
$, Bartłomieja, patronatu kiedyś pp. benedy-
ktynek w Chełmnie, niewiadomo kiedy fundo-
wany. System parafialny, zdawna zaniechany,
przywrócono tu 1862 d. 19 kwiet.. Nowy bu-
dowany r. 1864—1865 kościół jest poświęco-
ny 25 czer. 1865. Szpitala ani bractwa przy
nim nie masz, Także proboszcza dotąd nieusta-
nowiono; tymczasowo zarządza parańą pleban
z Przysierska. Wsie paraf. Polskie Ł., Rożan-
no, Grołuszyce, Strońsk, Stanisławie, Branice,
Korytowo i Gawronice. Szkoła katol. w Ro-
żannie liczy kat dzieci 27; 10 dz. zwiedza ew.
szkołę w Łąkiem, 40 w Korytowie, 18 w Ba-
gniewie. Ob. Szem. dyec. chełmińs, z r. 1867,
str. 245. b) £. niemieckie, niem, Deut. Lonk,
włośc. wś w okolicy lesistej po nad jez., bli-
sko granicy pow. tucholskiego. Obszaru liczy
mr. 3129, bud, 58, dm. 28, kat. 65, ew. 167.
Par. i poczta 5wiekatowo, szkoła w miejscu.
c) £. młyn, niem. Deut.-Lonk-Maihl, posiadłość
z młynem, między dwoma jez., z których stru-
ga przechodząc młyn pędzi, należy do wsi Nie-
mieckie £.; bud, 9, dm. 3, ew. 29. Par.i t. d.
jak wyżej. 2.) £., niem. Zanken, dok. r. 1413
Lanke, 1560 Zankir, włośc. wś, pow. złotow-
ski, po nad jez. Łąkie, przy graniey pow. człu-
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chowskiego, w okolicy lesistej. Obszaru liczy
mr. 6786, bud. 279, dm. 98, kat. 238, ew. 574.
Par. Zakrzewo, szkoła w miejscu, poczta Pr.
Frydląd. Wś £. należy do obszernych dóbr
złotowskich, własności niegdyś hr, Potulickich,
Grudzińskich, Działyńskich i innych; obecnie
panującej familii pruskiej. R. 14138 w czasie
wypraw wojennych ks, szczeciński napadł wś
Ł. i zrabował. Po nim wkrótce przybył Ar-
nold von Waldow z zastępem zbrojnym i do
reszty wś zniszczył. Ob. Schmitt, Gesch. des
Kreises Flatow, str. 55, 278. 8.) Ł., niem.
Lanken, dok. Lancke, włość. wś, pow. człucho-
wski, w okolicy piaszczystej, nad jez. Łąka,
przy granicy Pomeranii, Obszaru liczy mr.
"mr. 9112, bud. 109, dm. 44, kat. 300, ew. 79.
Par. i poczta Koczała, szkoła w miejscu. R,
1374 Winryk von Kniprode, mistrz w. krzyż.,
zapisuje Piotrowi (Petzen) z Brzeźna. prawem
chełmińs. na dziedziczną własność dobra Ł.
wraz z prawem patronatu nad kościołem (Kir-
chenleen). Za to pełnić nam będzie służbę wo-
jenną w zbroi na koniu, zamków budować do-
pomoże i t.d. Aże tam rola nieurodzajna,
dadzą nam co rok zamiast płużnego 1 k. owsa
od obsadzonej włóki, a na uznanie naszego pa-
nowania l funt wosku i 5 den, Ob. Odpisy
Dregera, rkp. w arch. w Peplinie, str, 26. Ja-
ko z przytoczonego powyżej przywileju widać,
kościół od dawna tu istniał przed reformacyą;
przyłączony był jako filia do par. w Koczale;
proboszcz posiadał przy nim 2 włóki roli. W r.
1617 kościół łącki jest umieszczony w spisie
kościołów nowo utworzonego dekanatu czar-
nieńskiego (hamersztyńskiego). Rychło potem
zaginął, ponieważ*w późniejszych aktach ko-
ścielnych nie bywa wspominańy; tylko owe
2 włóki pozostały, z których dochody brał
proboszcz w Koczale. Ob. Utracone kościoły
wdyec. chełmińskiej, str. 340. 4.) Ł. Nowe,
niem. Neu-Lanken, os, pow. złotowski, w okoli-
cy lesistej, 496 mr, ziemi, 17 bud., 7 dm., (?)
kat., 57 ew. Par. Zakrzewo, szkoła Nowe Wi-
śniewko, poczta Złotowo. Kś. F.
Łakie 1.) al. Łąka, Zączka (?), dok, Lancka,

nazywało się dawniej jez. w pow. kartuskim,
opodal wsi Klonowa, Strzepowa i Grabowa.
Należało do dóbr obszernych Polusino, daro-
wanych przez księcia pomorskiego Sambora
00. cystersom w Łeknie, którą to darowiznę
ks, Mestwin II potwierdził r. 1291. Granice
dóbr polusińskich ku wschodowi w związku
stojącemi z jez, Ł. tak się wyrażają: A via et
valle cireum lacum Sambercho (dziś Ząbrze) a
dextris tramite directo per medium inter Olo-
nowe et paludem, quae Tritablota vocatur, su-

per lacum Lancka, ipsum lacum cum suo rivu-
lo usque ad viam circa vallem magnam, quae
est inter Strepowe et Grabowe, Ob. Perlbach,
Pomnmer, Urkundenbuch, 2.) £., niem. Zancke,  
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jez., pow. człuchowski, w granicach wsi Łąkie.
R. 1374 Winryk v. Kniprode, mistrz w. krzy-
żacki, nadając przywilej tej wiosce, o jeziorze
nie wspomina. 3.) ., niem. Zanke, nazywało
się kiedyś jez. przy wsi Ogorzeliny (Gerhards-
dorf, teraz Górsdorf), położonej w pow. chojnic-
kim. Podług przywileju z r. 1388 posiadaczom
wioski wolno było w jez. ryby łowić małemi
narzędziami ku własnej potrzebie. Ob. Odpisy
Dregera w arch. w Peplinie, str. 19. 4.) b.
por. Głodowo.

Łąkietka, wś, pow. włoszczowski, gm. Irzą=
dze, par. Nakło, na lewym brzegu Pilicy, śród
lasów sosnowych w nizinie piaszczystej poło-
żona. Ma 5 dm., 27 mk., 28 mr. roli ornej, 16
mr. łąk, 4 mr. pastwisk, 2 m. nieuż. Gleba
piaszczysta, miejscami mocno wilgotna, torfia-
stą. Nad Pilicą piękne łąki, Znajdują się tu
również młyn i piła, należące do dóbr Siedli-
ska. Pierwszy z produkcyą roczną 300 rs.,
druga z produkcyą 450 rs. Dr. E. B.
Łąkoć, wś, pow. nowoaleksandryjski, gm.

Kurów, par. Markuszów. i
Łąkocin, ob. Krotoszyn, pow. odolanowski

i Zękocin,
Łąkorek al. Zqkorek, niem. Lonkorrek, Lon-

korreck, dok. Kl. Linker, Ionker, Linkorn, król.
domena, pow. lubawski, nad znacznem jeziorem,
w okolicy lesistej., Obszaru roli ornej liczy
ha. 287, łąk 56, pastw, 35, nieuż. 10, wody
175, ogółem ha. 561; bud. 23, dm. 9, kat. 86,
ew. 69. Par., szkoła i poczta Łąkorz, W miej-
seu jest gorzelnia, wyprzedaż tuczonego bydła
i owiec. Ł. pierwotnie był dobrami prywatne-
mi. R. 1414 donoszą księgi krzyżackie strat
wojennych, jako Januszowi z Ł. wszelkie bu-
dynki spalili, 30 ludzi ze wsi uprowadzili;
strat poniesionych ogółem za 1000 m. Za pol-
skich czasów Ł. był królewszczyzną, w XVIII
w. do ststwa łąkorskiego należącą, którą na-
stępnie zamieniono na król. domenę.
Łąkorz al. Ząkorz, niem. Lonkorz, Lonkors;

Lonkorsz, dok. Grosse Linker, Lonker, Longkorn,
Linkorn 1.) włośc, wś kościel., pow. lubawsk
milę od dworca kol. żel. w Biskupicach, w ok9-
licy lesistej, Obszaru liczy mr. 4892, bud. 134,
dm. 64, kat. 534, ew. 91. W miejscu jest ko”
ściół filialny do Lipinek, szkoła i poczta. Da"
wniej odbywały się tu o przepisanych czasać
roki sądowe (Grerichtstage). Opodal wsi w Je”
ziorąch i torfowiskach natrafiano na różne gli”
nianó, bronzowe i kamienne przedmioty, n47
prowadzające na domysł, iż mogły one pocha-
dzić z mieszkań nawodnych. Ob. 6. Ossowsk%
Mapa archeol, Prus zachodnich, str. 3. R. 1413
zapisują księgi krzyżackie strat wojennycć!*
Z 64 włók, które wś Ł. posiada, jest teraz
pustych, wszystkie zabudowania spalone, WY”
jawszy kościół; włościanie mają strat 2000 1
kościół 50 m., stu ludzi stąd uprowadzono alb0



Łąk

zabito. R. 1435 Paweł von Russdorf, mistrz w,
krzyżącki, rozporządza na życzenie Henryka
Marszałka, komtura radzyńskiego (widać stąd,
że wś Ł. wtedy do radzyńskiej komturyi na-
leżała), jako osadnicy tutejsi, wrazie gdyby
nie była potrzeba zwozić końmi swoimi siano
d» budy w Suminie, gotowi są zawieść je do
dworu krzyżackiego w Świeciu albo do Baba-
lie (Paulsdorf), R. 1439 tenża Paweł von
Russdorf zeznaje, jako Janusz von Kaszlo (?)
wielkie przysługi oddał zakonowi w wojnie,
gdzie nogę utracił i miał prawo wolnego utrzy-
mania na zamku radzyńskim, ale teraz prosi,
aby mu wzamian za to prawo zapisano we wsi
Ł. 7 włók roli na użytek, co też mistrz ów
krzyżacki niniejszem czyni, dodając, że tylko
do śmierci włóki te dzierżyć będzie, a jeśliby
się ożenił, wtedy ani żona, ani dzieci nie będą
po nim dziedziczyli, tylko włóki znowu przy-
padną do zamku. Także otrzymał Janusz wol-
ną rybitwę w jez, Płowęż (mit 6 Sicken und 1
Fusswathen) do stołowej potrzeby. Ob. Gresch.
des Culmerlandes, str. 93, 94, 147, 150. Roku
1608 Samuel Łaski, h. Korab, tenut. dóbr Ł.,
sprawił wielki ołtarz nowy w tutejszym ko-
ściele jako i wszelkie przybory do nabożeń-
stwa. R, 1695 pobudowany nowy kościół w Ł..
R. 1759 istniało ststwo łąkorskie (r. 1771
w posesyi Czapskich Tomasza i Maryanny),
przy którego granicy leżało pustkowie Zachar-
czyzna, do wsi Rywałda należące, własności
biskupa chełmińskiego, Ob. Inwentarz dóbr
bisk chełm. z r. 1759. Kościół w Ł. oddawna
był parafialnym, w XVII w., jak się zdaje, do
par. w Lipinkach przyłączony; tytuł ma Ś. Mi
kołaja, patronatu rządowego. Należą do niego
wioski, Łąkorz, Łąkorek, Wielgrób, Iwanki,
Robotno, Partęczyn, Ładnówko, Przybyszewo,
Głowin, Wronki, Rosochy, Mieliwo, Sosno,
Koń, Gaj, Borki, Mrówisko i Ciche. Szkoły
katol. istnieją: w Łąkorzu dzieci kat. 73, w Ci-
chem 107. 2.) Ł., król. nadleśn., obszaru |i-
czy mr. 24671, bud. 7, dm. 2, kat. 1, ew. 17.
Parafia, szkoła i poczta, jak wyżej.  Kś F.
Łąkoszyn, wś, pow. kutnowski, gm. Kutno,

par. Łąkoszyn, odl. o 1 w. od Kutna, posiada
kościół paraf, drewniany, szkołę początk. 1-kl.
ogólną, 22 dm., 374 mk., 791 mr., w tem 207
mr. ziemi włośc. Kośc, tutejszy, założony wraz
Z parafią przez kanoników regularnych z Trze-
Meszna, istniał już w 1400 r. Obecny 1758 r.
Par. Ł. dek, kutnowski 170% dusz, (Czyt. Kod.
dypl. pol. II, 556 i Lib. ben, Łaskiego, I, 396,
II, 483, 481). Według Tow. Kred. Ziems. do-
rą Ł, składają się z folwarków i wsi Ł., Liesz-

Czynek i Piwki; rozległe mr. 1627: folw. Ł.
Srunta orne i ogr. mr. 393, łąk mr. 128, nie-
Użytki i place mr. 27, razem mr. 548, bud.
mur. 10, z drzewa 14, płodozmian 6 i 10-polo-
Wy; folw. Leszczynek grunta orne i ogr. mr.  
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592, łąk mr. 55, past. mr. 8, lasu mr. 137,
nieuż, i place mr. 30, razem mr. 821, bud. mur.
3, z drzewa 9, płodozmian 13-polowy; folw.
Piwki grunta orne i ogr. mr. 232, łąk mr. 18,
past. mr. 5, nieuż. i place mr. 8, razem mr.
258, bud, mur. 6, z drzewa 1, płodozmian 10-
polowy; dwa wiatraki; rzeczka Ochnia prze-
pływa. Wś Ł. os, 23, z grun. mr. 217; wś
Leszczynek os, 19, z grun. mr. 17; wś Piwki
os. 5, z grun. mr. 6. W..W
Łąkowiee, wś, pow. wejherowski, ob. Zę-

towice, ł
Łąkowo, niem. Zankau, nazywała się wś

w pow. kwidzyńskim, wspominana w dokum,.
zr. 1451. Narożnik tej wsi stykał się z gra-
nicami Luchowa (Mały Swierkocin) i Pieniąż-
kowa. Także Lalkowy, Ostrowite, W. Swier-
kocin (?) i Omętowo zachodzą w owej okolicy.
Czy teraz jeszcze Ł. jako osada istnieje i jaką-
by wś oznaczało, trudno odgadnąć; pod tą sta-
rą nazwą przynajmniej zdawna nie jest znane.
Dla lepszego zoryentowania dodaje się, że do-
kument, opisując granice Lubichowa i Smaźe-
wa, wspomniał narożniki dóbr tych a Kolmagi
i Ostrowitego, następnie narożnik dóbr tych
z Ostrowitego i Pieniążkowa i tak dalej cią-
gnie: a loco graniciali poro (t.j. ostatni na-
zwany narożnik) supra montem usque ad lapi-
dem qui situs est ad fossam, ut ibi sit loeus
granieialis inter Penczkau (Pieniążkowo), Lan-
kau et parvum SŚwierkoczyn (t. j. Luchowo),
porro a loeo graniciali ad lapidem in via Lal-
kowiensi quae etiam est locus granieialis inter
„Lelekau (Kalkowy) et magnum Swierkoczyn
atque etiam paryum Swierkocin (t. j. Lucho-
wo), in eadem via usque ad pascua, quae sunt
ad fossam i t. d. Ob. Varia acta, str. 23, rkp.
w arch. w Peplinie. Kś, F.
Łąkowo, dok. Zanknau, nazywało się jezio-

ro przy wsi Mędromierzu, w pow. tucholskim,
r. 1856 wspominane jako na pograniczu tej
wsi leżące. Ob. Przywileje ststwa tucholskie-
go, rkp. w Belnie, str. 2. Kś. F.
Łąkowy potok, pot. źródlany Grodziskiego

potoku (ob.), wypływa w płd.-zachodnim na-
rożniku gm. Wólki Grodziskiej; płynie przez
nią na wsch. Ii we wsi łączy się z lew. brze-
giem z Wsiową Wodą, tworząc Grodziski pot.
Długość biegu 5 kil, Br. G.

Łąkta 1.) Dolna, wś, pow. bocheński, od
drogi powiatowej 3 do 4 kil., od Wiśnicza 12
kil., od Bochni 20 kil, odległa, według osta-
tniego spisu ludności ma 703 katol., 26 żyd.;
obszaru około 500 mr., w tych dwors. 200 mr.
Należy do par. w Rzegocinie. Jeszcze przed
rokiem 1868 Ł. Dolna stanowiła wraz z Rze-
gocinem i Gierczycami własność ss-rów hr.
Ilińskiego, którzy te dobra sprzedali Abelar-
dowi Mondererowi, a ten w r. 1869 odprzedał
znów Rzegocinę swemu propinatorowi Szmulo-
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wi Rosenblumowi, £Ł. Dolną innemu spółwy-
znawcy, aGierczyce dla siebie zatrzymał, Lud
przeważnie trudni się rolnictwem, wyrobem
płótna, siejąc len i konopie, i naczyń gospodar-
skich jak wideł, niecek, koryt, dłubiąc jez li-
py lub osiczyny. Szkoły nie posiada żadnej
na miejscu, tylko posyła dzieci do Trzciany,
o pół mili odległej. 2.) Ł. Górna, wś, pew.
bocheński, odległa od Bochni 18 kil., od Wi-
śnicza 10 kil. a od Limanowy 18 kil. przy
powiatowym gościńcu z Bochni przez Limano-
wę do Sącza, stamtąd do Węgier prowadzącym
położona, znajduje się pomiędzy górami, pod-
górze Tatr stanowiącemi. Według ostatniego

spisu ludności liczy 1082 mk. katol. i 22 żyd.,
posiada 160 dm. i należy do par. w Rzegocinie.
Obszaru zajmuje 1480 mr., z tych dwór 630
mr., glebę ma glinkowatą, przy starannej upra-
wie wszystkie rodzaje zbóż, a przeważnie psze-
nicę wydającą. W r. 12938 Zbigniew Żegota
dziedzie Ł. ufundował kościół w Rzegocinie.
Mieszkańcy przeważnie trudnią się rolnictwem;
jednak i rzemiosło nie jest im obce. Według
zapisek tabuli krajowej lwowskiej Ł. Górna
należała aż po koniec XVIII w. do klucza dóbr
Wiśnicz, którego właścicielem był podtenczas
Stanisław ks. Lubomirski; w r. 1819 figuruje
jako właścicielkaŁ£. Górnej Konstancya z ks,
Lubomirskich hr. Rzewuska, po której w roku
1622 wskutek ogłoszenia sądowego upadłości
nabył Wincenty Skrzyński, po nim w r. 1843
objął Ludwik Skrzyński na podstawie działu
familijnego, a w końcu przechodzi w r. 1845
na własność Adelajdy ks. Ponińskiej, ur. hr.
Dohna. W r. 1869 nabywają drogą kupna do-
bra Ł. Górna, Kunica i Bytomsko Feliks i Wi-
ktorya Armołowicze i do dnia dzisiejszego po-
zostają w ich posiadaniu. Przez lat przeszło
24 dobra te zostawały w rodzinach niemiec-
kich, bo i ks, Adolfa Ponińskiego do nich zali-
czyć należy, a przecież prócz wytępienia lasów
i zniszczenia dóbr, żadnych po sobie nie pozo-
stawili śladów godnych do zapamiętania. Szko-
ła istnieje w Ł. Górnej dopiero od r. 1876, a
to przeważnie w skutek starania obecnych
właścicieli, którzy bezpłatnie wydzielili z ob-
szaru dworskiego grunt pod budynek szkolny
iogród i wyznaczyli z lasów swoich potrze-
bny materyał, Dawniej posyłano stąd dzieci
do szkółki w Rzegocinie, blisko pół mili lub
więcej odległej, i to tylko podczas lata. Do Ł.
Górnej należy folwark Kunica al. Kunice, nie-
gdyś stanowiący osobne ciało tabularne jak i
Skrzydłówka, po której tylko karczma dwor-
ska tem mianem obdarzona pozostała; obecnie
zlały się w jedno i tworzą z Ł. Górną nieroz-
dzielną całość. . F.A.
Łąkta, niem. Zonkta, wś blisko rz. Orli, pow.

krobski, 30 dm., ŻL6 mk,, wszyscy katol.; 63
analf, Pocz., tel,i st, kol, żel. w Rawiczu o 10 kil.  
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Łąsk 1.) niem. Zonsk, dom., pow. inowro-
eławski; 2047 mr. rozl., 10 dm., 156 mk.; 26
ew., 130 kat.; nie masz analf. Poczta i teleg.
w Pakości o 4 kil.; st. kol. żel. w Inowrocła-
wiu o 11 kil. Klucz £Ł. był do okupacyi pru-
skiej własnością biskupów kujawskich; sta-
nowiły go wsie: Szawłowice, Murzynowo,
Perkowo, Chlewiska, Mleczkowo, Biachowiee,
Brodnia, Opoki Wielkie, Wąsosze, Parcha-
nie, Łagiewniki, Sikorzewo, Dulsko, Sławsko,
Dźwierzno. Por. Koronowo. Czyt. Kod. dypl.
pol. I, 124; II, 02. 2.) KŁ. Wielki, niem.
Lonsk-QGross, wś, pow. bydgoski; 8 folw.: a) ma
38 mr. rozl., b) 483 m, c) 320 m.; 58 dm.,
525 mk.; 23 ew., 493 kat., 9 żyd.; 114 analf.
Kościół kat. paraf. należy do dek. bydgoskie-
go.. Poczta w Mąkowarsku o 7 kil.; st. kol.
żel. i tel. w Kotomierzu o 21 kil. 3.) Ł. Mały,
niem. Lonsk Klein, wś, pow. bydgoski; 28 dm.,
269 mk.: 538 ew., 216 kat., 66 analf. Poczta
najbliższa w Mąkowarsku, st. kolei żel, i tel.
w Kotomierzu. M. Śt.
Łąskie al. Ząckie, jez. przy wsi Łąkie, leży

oŻ w. na płn. od Skępego. Ciągnie się wą”
skim pasem ('/, do 1 w.) w kierunku od zach.
ku wsch. na długość 4'/, w.; brzegi wyniosłe;
suche, w części lesiste. Na płn. brzegu leży w$
Łąkie. Obszar jego wynosi przeszło 50 mr.
Łąskie piece al. Ząski piec, niem. Zonskipiec,

08. przy wsi Łążku, pow. świecki, nad strugą
do Brzeziny wpadającą, w okolicy lesistej. Ob-
szaru liczy mr. 1520, bud, 119, dm. 53, kat.
259, ew. 6. Par. i poczta Śliwice, szkoła Łążek.
Łątczyn 1.) wś, pow. jędrzejowski, gm.

Raków, par, Jędrzejów. Leży przy trakcie b:
tym z Kiele na Miechów do Krakowa idącym;
odl. 2 w. od Jędrzejowa. W 1827 r. wś podu-
chowna, 10 dm., 98 mk. (Kod. dypl. Małop:
str. 168). Por. Jędrzejów, II1, 590. 2.) £»
wś, pow, ostrołęcki, gm. Troszyn, par. Klecz-
kowo. Ma 2069 mr. obszaru. W 1827 r. było
tu 35 dm., 252 mk. Folw. Ł. r. 1871 oddzie”
lony od dóbr Ostrołęka. Br. Ch.
Łążek 1.) kol., pow. kolski, gm, i par. Kło”

dawa (Łaski, Lib. ben. II, 453), odl, od Koła
w.321; dm. 10, mk. 67. W 1827 r. wś rząd:
12 dm., 938 mk. Por. Kłodawa. 2.) Ł. **
nad rz. Wartą, pow. noworadomski, gm. i pa”:
Brzeźnica, ma 10 dm., 63 mk., 199 m. ziem.
włośc. Należała do dóbr Jajki. 3.) Ł., ws na
rz. Wisłą, pow. sandomierski, gm. i par. Ło”
niów, odl. 19 w. od Sandomierza. Ma 6 dm
34 mk., 5 0s., 25 mr. ziemi włośc. i 3838 m"
folw.; płodozmian 7-polowy. 4.) KŁ. Ordyna”
ki, wś, pow. janowski, gm. Kawenczyn, pa”
Janów, o mil 2 od m. Janowa. Do 18677:
stanowiła część ordynacyi hr. Zamojskich. W*
ta w zapadłych lasach na granicy Galicyi 4u7
stryackiej położona, nad rz. Bukowną, kiwee
połączywszy swe wody pod: wsią Mamota”



Łąż

z rzeczką Branwicą, tworzy pod Ł. obszerny
kilkunastomorgowy staw, porosły trzciną i ob-
fitujący w ryby i wodne ptactwo. W 1880 r.
wś tą miała dymów włośc, 50, ludnosćci męż.
254, kob. 260; lud dorodny, wyznaje wyłącz-
nie religią katolicką, Grrunta piaszczyste, nie-
urodzajne, stąd też utrzymanie ludności daje
głównie przemytnictwo. W £Ł, jest posterunek
straży pogranicznej. R. 1827 dm. 26, mk, 262,
par. Biała. 5.) Ł. Zaklikowski, wś, pow. ja-
nowski, gm. i par. Zaklików, stanowi część ob-
szernych dóbr zaklikowskich, będących obeec-
nie własnością spółki obywatelskiej pod firmą
A. Przanowski i siedmiu innych. WŚta, śród
lasów i gruntów piaszczystych rozłożona, na
pograniczu galicyjskiem, w 1880 r. miała dy-
mów włośc. 28, oraz dwors, 6, ludności ogól-
nej 241 dusz. Jest tutaj posterunek straży po-
granicznej i przykomórek celny; tędy prowadzi
trakt główny handlowy do Gralicyi austryac-
kiej, od której oddziela £, tylko rzeczka Sanna,
wpływajaca pod Łążkiem do Galicyi i formu-
jąca w swym przepływie obszerny staw kilku-
morgowy, środkiem którego przechodzi idealna
granica państwowa. Lud utrzymuje się z prze-
mytnictwa lub z zarobków przy przewozie
zboża do Galicyi. R. 1827 dm. 18, mk. 84.
6.) Ł. Załklikowski, folw. do dóbr Zaklików
należący, stanowi własność spółki obywatel-
skiej Przanowskii inni, 250 mr. ziemi piasz-
czystej, mało urodzajnej, dm. dwors, 4; główny
zarząd leśny dóbr zaklikowskich. Młyn na rz.
Sannie, która zarazem tworzy staw dworski,
obficie zarybiony; odległy od miasta powiat.
Janowa mil 4, od os. Zaklikowa w. 4. 7.) b.,
ob. Zężek. 8.) Ł., wś, pow. mławski,- gm.
Niechłonin, par. Sarnowo, odl. 16 w. od Mła-
wy. Ma 20 dm., 252 mk., wiatrak, grunta
żytnie. Na gruntach dworskich znajduje się
zdrojowisko, z którego wypływa rzeczka Przy-
lepnica. Gorzelnia zamknięta od 1877 r. Od
Ł, oddzielono w ostatnich czasach cztero-włó-
kowy folwarczek Zagajek, własność Szumskie-
go. Do Ł. należy nowy, w 1880 r. erygowar
ny folwark Sadykierz, zawierający około 10
włók ornej ziemi i 38'/, włók lasu. W lesie
znajdują się modrzewie. Ogólny obszar wynosi

1699 mr. i 29 mr, nieuż, w tem os. 24, ziemi
Włościań. mr. 245. 9.) Ł. Skrzeszowski al. Mo-
giły Aryańskie, ob. Kopce Wojewódzkie. Br. Ch.

Łążek, przys. do Chwałowie w pow. tarno-
brzeskim, należy do par. w Pniowie a do urzę-
du poczt, w odległym o 15 kil. Radomyślu.
Ta mała osada licząca 179 mk. rzym.-kat., po-
łożona nad pot. Sanną, 154 m. npm., przy samej
granicy Królestwa Polskiego, zamykającej ją
Od płn. i wsch., jest oddzielona od Pniowa,
Chwałowie i Brzozy borami sosnowemi, zajmu-

_ Jącemi kilka mil kwadr. Od Chwałowice jest
położony Łążek na wschód, Mac.  
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Łążek, niem. Zonzek, folw., pow. śremski, 7
dm., 87 mk., należy do dom. Łęgu, niem. Leng.
Łążek 1.) niem. Zonschek, włośc. dobra,

pow. starogrodzki, w okolicy lesistej, nad jez.
Niedat, o 19 kil, od Starogrodu; obszaru mr.
588, gbur. 5, zagrodn. 1, kat. 58, ew. 4, dm.
8. Par. Zblewo, szkoła Iwiczno, poczta Fran-
kifeld. 2.) Ł., niem. Zonzek, os. do Uścia,
pow. chełmiński, bud. 1, dm. 1, kat. 12. Par.
i poczta Chełmno, szkoła Starogród. 3.) Ł.,
niem, Londzek, wś należąca do Sampławy, pow.
lubawski, przy trakcie bitym lubawsko-nowo-
miejskim, w okolicy lesistej, 1 milę od Luba-
wy; bud. 37, dm. 14, kat, 132, ew. 31. Par.
i szkoła Sampława, poczta Lubawa 4.) Ł,
niem. Zonsk, wś włośc., pow. świecki, nad
strugą Brzeziną, w lesistej i bagnistej okolicy.
Obszaru liczy mr. 4794, bud. 214, dm. 90, kat.
465, ew. 44. Parafia i poczta Sliwice, szkoła
w miejscu, Ks, F,

Łążek, nazywała się miejscowość czy pole
łączyste na nizinach praw. brz. Wisły położo-
ne, w pow. chełmińskim, między Kałdusem a
Chełmnem; dalej po za Łążkiem aż pod same
Rybaki chełmińskie ciągnęła się Kępa Kałdu-

ska. Miejscowość ta wspominana jest w in-
wentarzu dóbr biskupów chelmińs. z r. 1759.
Ob. arch. w Peplinie. Kś. F.
Łążek, Zączek, Zączki, niem. Lonczek, Ion-

zek, dwie wsie, pow. toszecko-gliwicki: a) £.
miejski, pod Toszkiem, istniała już na początku
XVI w., ma 18 bud., 25 dm., 155 mk., 25 os.,
300 mr. ziemi. b) £.-Zoszek, tamże, 3 bud. 7
dm., 52:.mk., 7 os., 110 mr, ziemi, F. 8.

Łążenice, ob. Zeżenice,
Łążki, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Grost-

ków, par. Leźnica Wielka, odl. od Łęczycy w.
9; wś dm. 2, mk, 26; folw. dm. 5, mk, 42.
W 1827 r. 16 dm., 81 mk. Według Towarz,
Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy mr. 400: grun-
ta orne i ogrody mr. 363, łąk mr. 14, lasu mr,
8, nieużytki i place mr. 15, bud. z drzewa 16,
płodozmian 10-polowy. Br, Ch.

Łążki, ob. Zonschken (niem.).
Łążnica, por. Zaznitz.
Łążyn 1.) wśi folw., pow. lipnowski, gm.

Mazowsze; par. Łążyn. Leży przy szosie przez
Lubicz do Torunia prowadzącej, odl. 7 w. od
Lubicza, 17 w. od Torunia. Posiada kościół
paraf., szkołę gminną, karczmę. Gruntów
włośc. 50 mr., w tej liezbie 22 mr. ziemi ornej,
16 dm., 164 mk., szkoła początk. 1-kl. ogólna.
Probostwo 8 mr., w tej liczbie 6 mr. ziemi or-
nej, 5 mk. Dworski obszar Łążyn 1128 mr,,
w tej liczbie 968 mr. ziemi ornej, 9 dm., 99
mk. Obok położony folw. Kołat, inaczej Elż-
biecin, 5 mk. Kościół tutejszy i par. erekcyi
niewiadomej; obecny: murowany, po 1847 wy-
stawiony został. Par. Ł. dek. lipnowski: 1021
dusz, Według Tow. Kred, Ziems. folw. Ł.
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(z wsiami £Ł. i Kuźniki), rozległy mr. 1055:
grunta orne 1 ogr. mr. 878, łąk mr. 88, lasu
mr. 42, nieuż, i plące mr. 47, bud. mur. 10,
z drzewa 4; płodozmian 15-polowy; pokłady
torfu. WSŁ. osad31, z grun. mr. 37; wś
Kuźniki os. 29, z grun. mr. 306. R. 1789 Ł.
był własnością Ludw. Przeciszewskiego, który
tu wysiewał 62 korce żyta, 13 k. pszen. i brał
364 zł. czynszu. 2.) Ł., folw., pow. sierpecki,
gm. Bieżuń, par. Lutocin, odl. 22 w. od Sierp-
ca, zajmuje wraz z należącemi do niego folw.
Koralewo, Obręb i Zabieżuń 648 mr. gruntów,
w tem 252 mr. nieuż., 17 mk., 2 budynki
mieszk., 6 w. od zarządu gminy; folw. £Ł. w gm,
i par. Poniatowo rozległy mr. 473: grunta or-
ne i ogr. mr. 103, łąk mr. 245, pastw. mr. 56,
lasu mr. 61, nieuż. mr. 8, bud. z drzewa 7.
Folw. ten w r. 1878 oddzielony od dóbr Po-
niatowo. Br. Ch.
Łążyn 1.) niem. Zondzin, dok. Lonczyn,

włośc. wś, po nad jeziorem łążyńskiem, nad
małą strugą do tegoż jeziora wpadającą, pow.
lubawski, w położeniu górzystem. Obszaru
liczy mr. 4375, bud. 124, dm. 47, katol. 374,
ew. 11. Parafia Źwiniarz, szkoła w miejscu,
poczta Lubawa. Na południe tej wsi, na le-
wym brzegu strumienia bezimiennego, na po-
siadłości należącej do miejscowego młyna,
wznosi się szaniec, cały idobrze zachowany.
Oddawna należała wieś £Ł. do dóbr stołowych
biskupów chełmińskich, którzy ją zwykli byli
wydawać na czynsz osadnikom, R. 1414 czy-
tamy w księdze strat wojennych: We wsi Ł.
9 gburstw spalonych. R, 1759 donosi inwen-
tarz dóbr biskupich: Ł., wieś czynszowa, ma
włók 60, rabia na Tynwałdzie. Dwaj sołtysi:
Maciej Zelma i Kazimierz Mroczyński trzyma-
ja włók 6 za równem prawem wiecznem od
bisk, Kretkowskiego, r. 1725 renowowanem,

, gospodnego dają zł. pr, 40, kontryb.żołn.fi, 22,
płużnego żyta kor. 2, jęczm. 4i t. d.; karcz-
marz za prawem wieczńem trzyma wł. 2, daje
czynszu H. 2 gr. 20; Szperka, leman, od 2 wł.
do lat 80 nadanych czynszuje zł, 10, płużnego
k. żyta |, jęczm. 2, kontryb. wojennej zł. 8
gr. 9; Rochon, młynarz łążyński, za prawem
wiecznem od bisk, Jana r. 1540 nadanem, trzy-
ma wł. 1, od której płaci czynszu gr. 20, pak-
tu młyńskiego zboża k. 48, karmi wieprzów
pańskich 2 i miele bez macowania do folw.
tynwałdzkiego. Dannicy kontraktowi siedzą
w budynkach pańskich, jako to: Śliwka, Ste-
fan, Muszeński, Falk, Kazimierz, Kowal i Paweł
Galiński; każdy ma swoje budynki, każdy trzy-
mażpo 2 włóki, dzierżawy płacą od włóki po
10 ii, a od chałup po 2 fi, suma czynszu zł.
pr. 128. Pustych włók na Ł. 34; kto te włó-
ki sieje, czwartnika z oziminy fi. 6 gr. 20,
a z jarzyny fi. 2 gr. 10 płąci it. d, Po oku-
pacyi rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na-
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stępnie na prywatną własność dawniejszym
osadnikom. 2.) £., dawniej Ządzino, niem. Zon-
szin, dok, Lansin, Lanse, Lonzyn, Lanczeń, Lenzen,
Lanzen, Lansen, Lonczyn, włośćc. wś kościelna,
pow. toruński, na wyżynach prawego brzegu
Wisły. Obszaru liczy mr. 4166, bud. 128,
dm. 79, katol. 417, ew. 141. Kościół katol.
i szkoła w miejscu, poczta Unisław. Od po-
czątku była ta wieś czynszowa i należała do
komturyi bierzgłowskiej. Podług starodawnej
lustracyi tejże komturyi wś Ł. posiadała 25
włók, z.których każda czynszowała po 13 skot.
R. 1876 Winryk von Kniprode, mistrz w.
krzyżacki, wystawił pierwszy znany przywi-
lej lokacyjny dla wsi Ł.; podług niego posia-
dał wtedy kościół tutejszy 6 wł. wolnych. E.
1415 donoszą księgi czynszowe krzyżackie:
We wsi Ł. jest wł. 38, każda czynszuje po 14
skot., 4 k. żyta, 2 k. owsa i4 kury; 36 wł.
obsadzonych, 2 puste; 2 karczmy; suma czyn-
szów 24 m. R. 1506 miasto Toruń odkupiło
prawa, t. j. pewne pożyczone sumy pieniędzy;
jakie mieli na tej wsi Henryk Śchnittel i Szcze-
pan Oehlschliger. R, 1513 król Zygmunt po-
zwala miastu, żeby wypłaciło Apolonii Kober
sumę pieniędzy, na wsi Ł. zaciągniętą, i tak
długo wieś trzymało, dopóki napowrót oddane
nie zostaną. R. 1520 król Zygmunt nadał
wś £Ł. wraz z całą komturyą dawniejszą bierz-

głowską Toruńczanom w zamian za miasto

Świecie, do którego sobie pewne prawa rościli.
R 1592 odkupiło miasto sołectwo tutejsze od
wdowy po sołtysie Zmijewskim (Smyewski)
za 600 m. Dotąd jeszcze wieś Ł, do miasta
Torunia należy. Kościół parafialny od dawna
tu istniał. Parafia łążyńska liczy dusz 1486.
Kościół jest tytułu św. Walentego męcz., pa-
tronatu miasta Torunia, nie wiadomo kiedy
fundowany, nowo zbudowany r. 1638, poświę-
cony 15 listop. 1838. Szpital nie istnieje
przy kościele, bractwo jedno trzeźw. od roku
1838. Administr. Jan Busch. Wsie paraf.: Łą-
żyn, Łążynek, Rzęczkowo, Berghof, Cichoradz,
Skłudzewo, Słomowo. Szkoły katol.: w Łąży”
nie dz, katol. 87 i w Rzęczkowie 76. Parafia
Ł. znajduje się w dekan. toruńskim. Ob.
Gresch. des Culmerlandes, str. 100 i 114; Wer-
nicke, Gresch. der Stadt Thorn, str. 273; Sze-
mat. dyec. chełm,, str. 276. Kż, F.
Łążyn, dok, Zansin, nazywał się: z dawna

las obszerny, w okolicy miasta dzisiejszego Ła-
sina znajdujący się w pow. grudziąskim, (ią-
gnął się od jeziorą łasińskiego począwszy 4%
do granic Pomezanii, gdzie mieli swoje pos!4-
dłości biskupi pomezańscy. W XIII w. osie-
dli tu po nad jeziorem dwaj jacyś bracia Po-
lacy, którzy osobną wieś zwaną Leśna wieś
trzymali. R. 1290 założono przy wsi miasto
Łasin. Jan z lasu (de Nemore) jest w niem
pierwszym sołtysem. Inny z owych lasaków
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Jakób założył wieś po drugiej stronie jeziora,
Jakóbkowem od niego zwaną. Oczywiście, że
skutkiem zakładania coraz nowych osad las
ten coraz też bardziej przetrzebiano. R. 1314
Karol z Trewiru, mistrz w. krzyżacki, zapisał
miastu Łasin na własność 26 wł. w lesie za-
konnym zw. Lansin, ito na użytek jedynie,
nie zaś aby go karczować i trzebić mieli. Od
włóki dawali czynszu po 15 skot, Obszar ten
lasu ciągnął się przy wsi Święte, jeziorze wał-
dowskiem, przy trakcie radzyńsko-dzierzgoń-
skim i drodze do Gorynia wiodącej i sięgał aż
do posiadłości biskupa pomezańskiego (gdzie
teraz granica pow. grudziąskiego) i do 3 włók
szynwałdzkich. Później, nie wiadomo z jakiej
przyczyny, przywłaszczali sobie las ten miej-
ski starotowie rogozińscy. R. 1772 w czasie
pruskiej okupacyi posiadało go znowu miasto.
R.1823 z owych pierwotnie zapisanych 26
wł. lasu było wykarczowanych 7 wł., które
osadnikom wydane były i tworzyły osobną
wieś miejską, zw. po niem, Stadtwald Lessen
albo Lessenwalde (ob.). Resztę pozostałego
boru odprzedało miasto r. 1861 dziedzicowi
Kórber z Kórberode za 37000 tal. Ob. Frólich,
Gesch. des Kreises Graudenz, str. 185, 188,
196. Kś. F.
Łążynek 1.) wś, pow. lipnowski, gm. Do-

brzejewice, par. Ciechocin. Gruntów włośc.
850 mr,, w tej liczbie 842 mr. orn.; 28 dm.,
269 mk. włościan. We wsi szkółka. 2.) Ki,
folw. będący własnością skarbu, ma 228 mr.,
w tej liczbie 175 mr. ornych, 8 mk. R. 1882
oddzielony od dóbr Ciechocin. R. 1789 czynsz
od włościan z arend wynosił 1165 zł. dla bi-
skupów kujawskich.
Łążynek, niem. Zonszinek al. Lonzynek, od

r. 18/4 Kl. Lansen, dobra, pow. toruński, śród
wyżyn prawego brzegu Wisły. Obszaru or-
nej roli hekt, 248, nieuż. 7, ogółem hekt. 256,
bud. 17, dm, 7, katol. 36, ew. 21. Parafiai
szkoła Łążyn, poczta Unisław; dziedzic Woj-
ciech Poll; wyprzedaż tuczonego bydła. Ł. za-
łożony na obszarze pierwotnym wsi Łążyn, od
dawna istniał, Początkowo mieli tu krzyża-
cy pewne prawa 1 czynsze, które do dworu ich
W Lipnicy przyłączone były. R. 1426 Paweł
Von Russdorf, mistrz w. krzyżacki, nadaje Ja-
nuszowi Szosowi wszelkie czynsze i inne pra-
Wa, które do dworu lipnickiego z dawna nale-
żały, prawem chełmińskiem. Za to zobowią-
Zany był czynić im służbę wojenną w zbroi na
s0niu i dawać na zamek rocznie 1 funt wosku
14 kury. R. 1744 nabyło tę wieś miasto To-
Tuń od Wojciecha Dorpowskiego za 12000 zł.
9 okupacyi pruskiej wydało ją we wieczystą
zierżawę, a następnie całkiem na prywatną

własność odprzedało. Ob. Wernicke, Gesch.
der Stadt Thorn, str, 274. Ks. F.
Łążyska, ob, Zączysko.

Słownik geograficzny, Tom V. — Zeszyt 57.
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Łba, ob. Meża i Dba.

Łbiska 1.) wś, pow. grójecki, gm. i par.
Jazgarzew, Wieś ta właściwie zwie się Zbiska
Wola i założoną została w 1484 r. (ob. księgi
sądowe ziemi Czerskiej, wydane w Warszawie
1879 r.). W 1827 r. było tu 11 dm., 86 mk.
2.) Ł,attyn. w pow. koneckim, ob. Jakimo-
wice.

Łbowo, wśi folw., pow. płoński, gm. Wy-
chodź, par. Kamienica, odl. o 21 w. od Płoń-
ska, ma 7 dm., 116 mk., 501 mr. gruntu, 19
nieuż, W 1827 r. 9 dm., 74 mk. Por. Kar-
kowo.

Łdziany (al. Zdziane, po rusku Zdzine), wś,
pow. kałuski, 18 kil. na płd. zach. od sądu
powiat. w Kałuszu, 8 kil, na płd. wsch. od
urzędu poczt, w Rożniatowie. Na płn, leżą

Topólsko i Kamień, na wsch. Petranka, na płd.
Krasna, na zach. Słoboda Równieniska. Wzdłuż
granicy zach. płynie od płd. na płn, Łomnica,
na kilka ramion podzielona. W obrębie wsi
wpada do niej pot. Czerlany, płynący od płd.
z Krasnej na płn, a potem na płn. zach., pra-
wie środkiem obszaru. Między temi dwoma
rzekami leży las Turowa (szczyt 407 m.). We
wsch. stronie obszaru wzniesionej najwyższym
szczytem do 481 m. leżą zabudowania wiejskie
i tę część przerzyna droga, wiodąca z Boho-
rodczan do Rożniatowa. Własn. więk. (rzą-:
dowa) ma łąk iogr. 1, pastw. 7, lasu 890;
własn. mniej. roli ornej 766, łąk i ogr. 525,
pastw, 205, lasu 81 mr. W r. 1880 było 738
mk. w gminie (obrz. gr.-katol.). Par. gr.-ka-
tol. w miejscu, dek. kałuski, archidyec. lwow-
ska. Do parafii należy Topólsko. We wsi jest
cerkiew i szkoła filialna. Za czasów polskich
należała wieś do dóbr koronnych, do sstwa ka-
łuskiego w ziemi halickiej, Według lustracyi
z r. 1765 „przynosiła intraty na rok złp. 1327
gr. 27 den. 12. Arendy karczemnej na rok
682 złp. 15 gr.; która do powyższej sumy
wchodziła. W tej wsi byli kniaziowie za
prawem JW. Stanisława Żółkiewskiego, ssty
kałuskiego* (obacz Rękopis Ossol. N 1892,
str, 16). - Lu. Dz.
Łeba, Zeba, miasto nad Baltykiem, w pow.

lęborskim ziemi pomorskiej. Por. Gniewinko,

Łeba, Zeba, rz., wpada do Baltyku między
Lupowem a Piaśnicą, płynie równolegle do rz.
Lupow, wierzchowiną swoją styka się z wierz-
chowiną rz. Bukowiny. Łeba powstaje z je-
ziór (Qzepońskie) pow. kartuskiego, pomija Lę-
bork i przy ujściu rozlewa się w wielkie je-
zioro Ł. zwane. Przy Lęborku uchodzi do Ł.
rz. Oeolica, następnie zaś także od lew. brz.
dwie strugi bezimienne, Tam, gdzie jezioro
Ł. odlewa swe wody do morza, styka się z nim
przy mieście Ł, struga płynąca z dwóch jeziór
i odlewająca przy ujściu (pod wsią Gielnow,
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według Długosza), jezioro Sarbskie. Por. Kar-
tuzy, Kaszuby, Gace, Kaczkowo,
Łebcz, ob. Zebcz.
Łebczyn, pow. człuchowski, ob. Zipczyn.
Łebczyno, niem. Zueżzow, Luebzen, wś, pow.

słupski na Pomorzu. |
Łebedyn, wś, pow. czehryński, rozlegle

pobudowana, na wzgórzach lasem pokrytych,
odległa o wiorst 85 od Czehryna, o 20 od Zło-
topola, o 10 od Szpoły, o 40 od Zwinogródki.
Wieś ta ma bardzo ładne położenie: śród ga-
Jów i sadów owocowych po wzgórzach i jarach
rozrzucona, zdala powabny przedstawia widok.
Gmach cukrowni, przy końcu wsi stojący, nie-
mało także, do jej ozdoby się przyczynia. Li-
czą w niej włościan przeszło 3000 głów. Grunt
czarnoziemny. Łebed' w mowie ukraińskiej ;
Lebiedź w białoruskiej stanowi źródłosłów
wielu nazw miejscowych, ale nazwisko wsi tej
niekoniecznie od wyrazu Łebed” (łabędź) po-
chodzić może, i bodaj czy nie jest w związku
z nazwiskiem Lebediasa, wodza Ugrów ple-
mienia przebywającego w IX wieku w tych
stronach, tak, że dotąd jeszcze w niektórych
nazwach miejscowych dochowała się jego pa-
mięć, jako to: Uhorskoje (uroczysko w Kijo-
wie): rzeka Uhorski Tykicz; Rokoszwar (dziś
bzuwulicha); Nesterwar (dziś Tulczyn), Hi-
storya też poświadcza, że od najdawniejszych
czasów, po wsze wieki, w miejscach tych
pustynia była, na której tylko nomadzi—ludy
przechodnie zakładały swoje koczowiska;——od
połowy XI wieku aż do połowy XIL, leżał tu
step Fołowiecki;—a jeżeli w tymże okresie
czasu i Ruś kijowska mogła w tych miejscach
mieć swoje osady, to chyba dorywczo i prze-
lotnie, bo wiądomo, że granice jej o ile chwilo-
wo w tymże kierunku posuwały się naprzód,
o tyle znów się cofały, Prawdopodobnie, że
w danym czasie, (1190 r.) miała ona tu tylko
dwa swoje grody: Czurnajew i Borowy (dzi-
siejsza, jakby się domyślać można, Borowica),
Ale co bądź, to zdaje się być pewnem, że stałe
zaludnienie (nie błędne i nie przygodne jak
dotąd), stosunkowo dość późno rozpoczęło się
w tych stronach, bo dopiero w drugiej połowie
XV wieku, t.j. za dni Olelka Włodzimierzo-
wicza, księcia kijows., synowca i lennika Wła-

_dysława Jagiełły, króla polskiego w. ks. lit.
Nadawano tutaj ziemię za zasługi wojenne.
Oto kniaź Fedor Hliński, z książęcego daru,
w tymże czasie otrzymuje Radywonowo (dzi-
siejszy Zabotyn), Kiryłow (dziś nieistniejący)
i Lebedyn. (Akta Z. R. t. I, M 12911581
sumar. arch, Lachowieckiego). Dla tych miejsce,
było to jakby przma occupatio. Synem kniazia
Fedora Hlińskiege był Bohdan, a że ten na
Putywlu namiestnikował, dla tego odtąd ta
gałęź kniaziów Hlińskich, Putywlskimi knia-
Ziami, inaczej się też nazywała. Kniaź Boh-  
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dan Hliński-Putywlski miał syna Włodzimie-
rza, a ten córkę Helenę za kniaziem Domontem

Moszeńskim. Alei ci nie mieli męskiego po-

tomstwa—przedstawicieli po mieczu, tylko sa-
me córki: jedną za Hrybunowiczem Bajbuzą,
drugą za Łuczkiewiczem Kochanowskim, trze-
cią za Beruchalskim, czwartą za Kiełbowskim
(Sumar. arch. Lachow.). Wszystko to była
szlachta czysto miejscowej krwi, oprócz Kieł-
bowskiego, h. Orla, pochodzącego z Wielko-
polski. Ziemianie z korony, już wtedy z ki-
jowiankami się żeniąc, w kijowskiem osiadali.
W chwili nadania posiadłości lebedyńskiej,
kn. Fedorowi Hlińskiemu, nie było jeszcze ża- -
danych, w tych miejscach, innych, oprócz Łe-
bedyna i Kiryłowa, nomenklatur, ale później
już w pobliżu tychże, występują wioski nastę-
pujące: Hromadzkie, Dołżyk, Popów Majdan
i Kruchlik. Widać, że kn, Hlińscy-Putywlscy,
następnie kn. Domontowie-Moszeńscy, zasie-
dlili je. Ale niebawem i te pierwsze, dość sła-
be dotąd zawiązki osiedlenia w tych stronach,

ścierają tatarskie najazdy, albowiem lustracya
sstwa czerkaskiego z r. 1616 mianuje już Łe-
bedyn nie wsią, ale „uroczyskiem.* Bo też
smutnem przeznaczeniem tych miejse było, iż
leżały one tuż obok szlaku najazdów, „czar-
nym zwanego, po którym rok po roku toczy-
ły się fale najezdzców, siejących dokoła znisz-
czenie. Przez „czarne* lasy łebedyńskie, peł-
ne niedościgłych przesmyków i ścieżek, wła-
śnie prowadziła ta droga. Rycerstwo polskie
XVII wieku, znało przesmyki owe, i zazwy-
czaj w lasach łebedyńskich, wkraczającym lub
uciekającym  pohańcom zastępowało droge;
przecinało „pasy, Toć u tych ostatnich miedz
ukrainnych wciąż sączyły się strumienie krwi
naszych naddziadów. Tu była najlepsza szkoła
rycerska ich i zaprawa. (Grarścią ludu herbo-
wnego tłumy całe częstokroć przychodziły do
pogromu. Każdy tutaj biegł, walczył iległ.
Wesp. Kochowski historyk i poeta, wyrzeku-
jąc na męki, jakich doznaje w zakochaniu,
śpiewał:

„„Jam co Tatary z pochwałą i dzięką,
Gromił na Qzarnym aże Łebedynie;
Ja którym przedtem dokazywał ręką;
Jeraz, z tak ciężką serca mego męką,
Jednej nad sobą przewodzić dziewczynie
Pozwolę*!........

Jednakże na tej ziemi końcowej, na krwa-
wych szlakach tych, gdzie Tatarzy w okna
dworów świecili pożarami, a „kopy w polu—
jak powiedział współczesny pisarz — ogniem
wytykali* niełatwo przychodziło żyć tutej”
szemu ziemianinowi. Toć po wielu latach ta-
kiego stanu rzeczy, ziemianie tutejsi, dziedzi”
ce nazbyt zniszczonych posiadłości, bez sę
ków podźwignięcia się z ruiny, rok poro -
ubożeli i marnieli. A więc i „uczestnicy* t-J*
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współdziedzice spustoszonego Ł., jako to: Fe-
dor i Ostafi Hrybunowiczowie Bajbuzowie,
Stefan Łuczkiewicz Kochanowski, Łazarz Be-
ruchalski i Mikołaj Kiełbowski, w tem też
prawdopodobnie znajdowali się położeniu. Ja-
koż widziemy, że w 1645 r. Stefan Łuczkie-
wicz Kochanowski sprzedaje swoje sortes (żre-
bia) w uroczyskach Łebedynie, Hromadzkiem,
Dołżyku, Popowym Majdanie i Kruchliku Sta-
nisławowi Konieepolskiemu hetm. w. kor., za
10000 kop gr. lit. Już przedtem, bo w 1633
r. tenże hetman Koniecpolski był w tejże oko-
licy nabył od ziemian tutejszych Żubryków,
dobra Radywonowo (Żabotyn) i Mlijów.
W ten sposób przez dokupno Ł., obszar naby-
tych dóbr, w jeden kompleks się zamienia te-
raz, tembardziej, że za przykładem Stef. Łucz-
kiewicza, i inni „uczestnicy Ł. temuż Koniec-
polskiemu swoje też „sortes* (żrebia) pozby wali
(Sumar. arch. Lach. i Kwerendy aktowe w ar-
chiw. Chałaimgrodeckim), Ale hetman Stan.
Koniecpolski w r. 1646 umiera, i po nim bie-
rze w posiadanie te dobra, syn tegoż, Aleksan-
der. Wiadomo, jak stary hetman obronę kra-
ju polepszywszy i zagrodziwszy przez to samo
drogę Tatarom, ochronił te miejsca od zagłady,
wlał w nie nowe życie, szerokie pustki zalu-
dnił, liczbę włości pomnożył. ToćiŁ. za sy-
na jego Aleksandra, wyszedł nareszcie z pust-
kowia;—na dawnem uroczysku jego nowa za-
kwitła osada, Ziemia żyzna, wypoczęta, za-
częła obficie rodzić, Intraty przybywało.
W obszernych lasach otaczających Ł. zaroiło
się od pasiek. Dziesięcina z nich stanowiła dla
dziedzica znaczne źródło dochodu. Rzączyń-
ski powiada, że z pasiek tych, samej dziesięci-
ny, miodu półbeczków dwieście, wytykano.
Potasze z lasów czyniły 15000 złt. (Przyłęcki,
Pam, o Koniecp., str. 307). Liczne zaś wody,
zraszające okolicę, dla użytku młynów poza-
trzymywano groblami. Jest podanie, że w łe-
bedyńskim lesie, niejaki szlachcie Pszonka,
miał sporą pasiekę, ale podczas hosticum zginął
czyli też przed niebezpieczeństwem uchylił się,
a Bohdan Chmielnicki, zagarnąwszy wojną
Koniecpolskiemu, jak mówi Anonim Raczyń-
skiego „70 miast, a wsi bez liczby, i pasiek co
niemiara, z których intrata była wielka”, za-
garnął zarazem i ową „„Pszonkową pasiekę,*
Zawsze zawistnie spoglądali kozacy na Ko-
niecpolszczyznę, wtłoczony jakby klin, w sam
srodek kilku starostw, w których oni przeby-
Wali;—jakoż przywłaszczywszy ją raz sobie,
% rąk wypuścić niechcieli, tak, że się to stało
nawet jedną z główniejszych zawad, iż ugoda
Zborowska nieprzyszłą do skutku, albowiem
Ww takowej pomiędzy innemi punktami było
i to, żeby panowie i szlachta mogli powrócić
do dóbr swoich. Chmielnicki podobno niechciał
oddać Wiszniowieczczyzny i Koniecpolszezy-  
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zny, dla tego że się bał Wiszniowieckich i Ko-
niecpolskich „tak potężnych panów, z którymi
trzeba było ustawną prowadzić wojnę,* ale
w tem była tylko połowa prawdy, głównie
żal mu było pozbyć się dóbr urządzonych i do-
chodnych. Ale nie dość na tem. Znacznie póź-
niej, bo w lat dziesięć prawie, to jest w roku
1659, gdy stanęła ugoda Hadziacka pomiędzy
rzplitą a kozakami, i gdy na sejmie pozwolono
królowi Janowi Kazimierzowi pewne Kró-
lewszczyzny, za ukazaniem takowych przez
hetmana kozackiego Jana Wyhowskiego, roz-
darować na dziedzictwo, wiernym i zasłużo-
nym rzpltej kozakom—tenże hetman chociaż
nie mógł nie wiedzieć że dobra Radywonow-
skie, Mlijowskie i Łebedyńskie są z dawien
dziedzictwem  Konieepolskich, na złość im
przecież, wskazał je, jako kwalifikujące się do
rozdania, bo jakoby królewskie. Król więc
idąc za tą wskazówką jego (błędną, jak się po-
tem okazało), rozdarowuje je koząkom (Danie-
lowi Wyhowskiemu, Jerzemu Chmielnickiemu,
Zarudnemu i Leśnickiemu). Tymczasem, do-
wiedziawszy się o tem Stanisław Koniecpolski
(syn Aleksandra), prawy dziedzie tych dóbr,
rozrzuca manifesty, i jako ukrzywdzony z ża-
lami rozwodzi się na sejmie. Sejm wyznacza
delegacyę dla rewizyi praw Koniecpolskiego
Przed delegatami wypróbował Koniecpolski
wszystkich tych dóbr dziedzietwo, a więc za-
pada na sejmie r. 1661 konstytucya, nakazu-
Jąca restytucyę dóbr Koniecpolskiemu. Atoli

nadchodzą czasy Jurka Chmielnickiego, Tetery
i Doroszenka. Następuje tak zwana „„Ruina*
i „Zhinć i cała Ukraina jak i dobra Konieepol-
skich wyludniają się zupełnie, obracają się
w pustkowie, Czehryn z trzecią częścią Ukrai-

ny na przemian to pod hołdem zostaje ture-
ckim, to znowu w ręce przechodzi rosyjskie.
Toć Stanisław Koniecpolski, schodząc z tego
świata w testamencie swym r. 1682 wyraża,
że dobra jego w Bracławskiem i Kijowskiem,
obecnie nie w jego są ręku, albowiem przez tu-
recką wojnę i traktaty Zorawińskie odjęte, je-
dnakże, jako bezpotomny, naznacza i obiera do
tych dóbr jako sukcesora swego Jana Aleksan-
dra Koniecpolskiego, wojewodzica bełzkiego
„najbliższego z krwi domu jego* (Pam. o Ko-
niecp., str. 882—8). Ale temu wybranemu
spadkobiercy sporo lat przyszło jeszcze czekać,
zanim mógł posiąść przekazane sobie ogromne
dobra ukraińskie, bo aż do czasu traktatu
Prutskiego, t. j. do r. 1712, w którym ta część
województwa kijowskiego znowu pod panowa-
nie rzplitej wróciła. Posiadł on atoli tylko
Taśmin (Smiłę) i Łebedyn, bo Zabotyn i Mli-
jów ks, Aleksander Koniecpolski i po nim całą
Koniecpolszczyznę drogą spadku bierze Ale-

ksander Walewski, miecznik sieradzki, a od
tego następnie nabywa ją Jerzy ks. Lubomir-
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ski, oboźny kor. (jako świadczy donacya
w grodzie Ohęcińskim feria tertia post Domini-
cam Rogationem, Anmo 1723). W lasach łebe-
dyńskich hajdamacy mieli swoje przytułki.
R. 1755 były one legowiskiem sławnego roz-
bójnika Stefana Czarnego. W tychże lasach
ks. Stanisław Lubomirski (syn Jerzego) wy-
budował monaster Georgiewski, który w 1846
został skasowany. Około 1780 r. stanął tu
drugi monaster żeński Nikołajowski (ten i dziś
istnieje). Jeszeze za księcia Stanisława Lubo-
mirskiego osiedlać się zaczęły te dobra, wiódł
on w nich administracyą dość porządną, bądź
przez bezpośrednich urzędników, bądź dzierża-
wiąc wioski szlachcie, ale szczególnie za syna
jego, ks. Ksawerego wzrosły one w ludność
i urządziły się. W archiwum Śmilańskim Są
przywileje na osady niemal wszystkich tutej-
szych wiosek, nadawali bowiem Lubomirscy
prawo osady w pewnych miejscach szlachcie,
a osadzone wsie odkupywali i włączali do ma-
sy dóbr swoich. R. 1775 ks. Ksawery Lubo-
mirski na jednem z uroczysk należących do Ł.
nazwiskiem „Nadwołoczy* dał prawo osady
Ur. Zamiechowskiemu, cześnikowi inflanckie-
mu. Atoli r. 1787 tenże książe przedaje Ł.
razem z całą Smilańszczyzną ks. Grzegorzowi
Potemkinowi, feldmarszałkowi wojsk rosyj-
skich. Od tego następnie tenże £Ł. przechodzi
do ks, Łopuchinych. Obecnie jest w posiada-
niu Rogowskiego. Są tu dwie corkwie, zarząd
gminny, mieszkańcy trudnią się sadowni-
ctwem i corocznie sprzedają do 3000 pudów
suszonych owoców. Fabryka cukru z r. 1846,
własność akcyjnego towarzystwa aleksandrow-
skiego: 19 kotłów parowych o sile 1200 koni,
850 robotników. R. 1882 przerobiła 82000
berk, buraków na 430000 pudów rafinady.
Gorzelnia o 16 robotnikach: f kocioł parowy,
dystylator Galla; z 31000 pud. zboża 18500
wiader spirytusu. Cegielnia, 12 robot., 500000
sztuk cegły, Kdward Rulikowski.
Łebedyń, ob. Polachowa.
Łebedyn, ob. Zebedyn i Lebiedyn.
Łebedynka, wś, pow. humański, ma młyn

wodny o 5 kamieniach, własność Janiszew-
skiej, 1858 r. założony, wydaje rocznie 71000
pudów mąki. Por. Lebiedynka.
Łebied, rz., dopływ Dniepru, z prawej

strony, między Trpeniem a Stuhną do Dniepru
uchodzi.

Łebiedzie, wś, pow. ostrogski, na granicy
dubieńskiego, o 22 w. na zachód od Ostroga;
grunta płaskie, nieco ku płd. pochylone, od
zachodu wysokie góry. Należała do ks. Ostrog-
skich; 1602 r. przypadła z działu ks. Januszo-
wi, kaszt, krakowskiemu, i wchodziła w skład
ordynacyijostrogskiej. Ostatni ordynat ks.
Janusz Sanguszko aktem darowizny, sporzą-
dzonym 1758 w Kolbuszowej, darował Ł. kan- 
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clerzowi w. k. Małachowskiemu. Po konfi-
skącie 1795 otrzymał ją od ces, Katarzyny IL
gen, Fersen, 1802 od Fersena kupił senator
hr. Józef August Iliński. Dziś Ł. należy do
Wilh. Groldmana. Gleba czarnoziem 2-klasy.
W górach od wsi Dermunia węgiel kamienny.
Cerkiew, młyn wodny, karczma. Włościanie
zamożni, trudnią się rolnictwem i przewozem
różnych produktów do Zdołbunowa. Z. Róż.

Łebiedzie (al. Zebiedzie), grupa domów i le-
śniczówka w Dzikowie w pow. cieszanowskim.
Mogiła w tem miejscu usypana według tra-
dycyi przez mieszkańców nad zwłokami pierw-
szego osadnika, którego Tatarzy tu zabili,
chcąc zmusić go męczarnią do zeznania, gdzie
skarby przechowal.
Łebińska huta, niem. Zebnoerkiitie, os. do

Łebna, pow. wejherowski, przy trakcie bitym
wejherowsko-lezieńskim, o 31/, mili od Wej-
herowa. Kś.-F.
Łebki 1.) wś włośc. nad rz. Lizwartą, pow.

częstochowski, gm. Węglowice, par. Trusko-
lasy, o 21 w. od Qzęstochowy, przy granicy
pruskiej. Ma 20 dm. 124 mk., 194 mr. ob-
szaru. 2.) a) Ł., wś, pow. ciechanowski, gm.
Regimin, par. Niedzborz, odl. 08 w. od Cie-
chanowa, ma karczmę, 23 dm., 176 mk., 319
mr. gruntu, 5 nieuż. W 1827 r. 22 dm., 139
mk. b) E.-Janusy, £.-Kryspy i £.-Wielkie,
pow. ciechanowski, gm. Sońsk, par. Kraszewo,
odl. o 8 w. od Ciechanowa. Ł.-Janusy mają
4 dm., 34 mk., 85 mr. gruntu, 5 nieuż. c.) £.-
Kryspy, 8 dm., 32 mk., 85 mr. gruntu, 5 nieuż.
d. d) K.-Wielkie, mają karczmę, 21 dm., 131
mk., 450 mr. gruntu, 12 nieuż, Mieszka tu
drobna szlachta. Por. Czarnocinko i Drążewo.
9.) Ł. (Duże i Małe), wś szlach. i włośc., pow.
szczuczyński, gm. i par. Grabowo. W 1827r.
wś rząd. 11 dm., 66 mk.
Łebława, ob. Zublewo.
Łebno, niem. Zeżno, rycer. dobra, pow. wej-

herowski, na bitym trakcie wejherowsko-le-
zieńskim, przy granicy pow. kartuskiego.
Obejmuje wraz z wybudowaniami: Bródki, He-
lenenhof, Nowe Łebno, FŁebińska huta iOtał-
żyno, jedne dobra i49 posiadł. gburskich, włók
211, katol. 500, ewang, 74, dm. 66. Parafia
Strzepcz, szkoła w miejscu, poczta Smazin.
Odległość od Wejherowa 3 mile. Do rycer.
dobra należy obszaru roli ornej hekt. 801, łąk
96, pastw, 632, lasu 36, nieuż, 19, wody 21,
ogółem 1617 hekt, R. 1360 posiadacz Dowi-
pil; za polskich czasów pisali się Łebińscy, ja”
ko r. 17/66 zachodzi Antoni Łebiński, łowczy
liwoński, dziedzie dóbr Łebna. R. 1877 na
polu ziemianina Czarnowskiego natrafiono na
grób skrzynkowy, w którym obok urn już po-
gniecionych znajdowały się dwie całe. Zna-
lezione w nich zausznice z drutu bronzowego
z paciorkami z pięknego szkła błękitnego.
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Przedmioty te ofiarowano akadem. umiejętn.
w Krakowie. Ks, F.
Łebno Nowe, niem. Neu-Zedno, os. do Łe-

bna, pow. wejherowski.

Łebskie jez., ob, Człuchów i Guce.
Łecki powiat, jezioro i t. p., ob. Ełk.
Łecko, jezioro, ob. Rajgród,
Łegedzyna, ob. Zegezyno.
Łegnów lub Zegnowo 1.) niem. Zangenau,

blisko Wisły, wś, pow. bydgoski, 20 dm., 187
mk., 164 ew., 6 katol., 17 chrześcian innych
wyznań, Żł analf. Poczta na miejscu, st, kol.
żel. i tel, w Czersku o 4 kil., st. kol, żel.
w Bydgoszczy o 8 kil. 2.) £., wsie, IiII,
niem. Zangenau, pow. wschowski, należy do
gm. Olbrachcic, 14 dm., 69 mk. 8.) B,, folw.,
III, pow. wschowski, należy do gm. i wsi Ol-
brachcie, 1 dm., 11 mk. 4.) Ł., folw., należy
do dom. Olbrachcice, I dm, 10 mk. Poczta,
tel. i stacya kolei żelaznej we Wschowie o 4

kil. M. St.

Łek, miasto, ob. Ełk.

Łek, Lęk, Zęg, Zyk, rz., prawy dopływ
Biebrzy, prawego dopływu Narwi. Z lewej
strony wpada do niej Jegrznia, która wody
Łeckiego i Rajgrodzkiego jeziora wprowadza
do Łyka pod Czyżewem.
Łekno, niem. Zekno 1.) miasto, pow. wągro-

wiecki, w okolicy urodzajnej o glebie tłustej,
w warstwach głębszych glinkowatej, nad je-
ziorem rybnem. 4 miejsc.: a) Ł., miasto, b)
olędry, c) kolonia, d) Plebanki, osada; w r.
1881 było 652 mk.; wr. zaś 18/5: 85 dm., 605
mk., 36 ew., 546 katol., 28 żydów. Szkoła
elementarna kilkoklasowa, 186 analf., 4 jar-
marki, kościół katol. paraf, dekan. łekieńskie-
go (Łaski, Lib. ben. I, 70, 105; Kod. dipl. pol.
II, 144), Do probostwa należy folw. Mie-
churzewo mający 836 mr. rozl. oddalony od
Wągrówca o 4 kil. Ł. zaś leży o 9 kil. w kie-
runku północno-wschodnim od tego miasta,
Poczta (agentura pocztowa) na miejscu; poczta
listowa do Wągrówca; st. kol. żel, Budzyń
o 24 kil. W dawniejszych czasach Ł. należało
do województwa gnieźnieńskiego, pow. kcyń-
skiego. W r. 18338 ludność wynosiła 483 mk.,
380 katol., 2 prot., 51 żydów. W r. 1383
w zamieszkach wielkopolskich ludzie Grzyma-
ły z Oleśnicy, kaszt, Kostrzyńskiego i wojsko,
kasztelana brzeskiego, spalili Ł., które wów-
czas jeszcze było wsią. Zygmunt August na-
dał r. 1548 Łeknu prawa miejskie. W dykcyo-
narzu Echard'a powiedziano: „Ł., dawne gnia-
zdo Łękińskich, dziś Radomskich.* W XI
w, mieli tu być cystersi. Przed kilku laty
odkryto pod miastem szaniec szwedzki, 2.) B.,
dom., pow. wągrowiecki, 2389 mr. rozl.; 2
miejsc.: a) Ł., dom., b) Ludwikowo, folw. 9
dm., 165 mk., 10 ew., 155 katol., 67 analf.
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Poczta i tel. w mieście Ł., st. kol. żel. Rogo-
żew 0 25 kil. M, St.
Łekno, niem. Zeckno, osada do Kamienia

.(Steinkrug), pow. wejherowski, o 3 mile od
Wejherowa.

Łembudzie, ob. Cesarka i Giełgudyszki.
Łemie (?) potok, prawy dopływ Dniestru.
Łemki. Jest to nazwa używana dość po-

wszechnie na oznaczenie górskiego rodu OQzu-
chońców al. Kurlaków (ob.). Nazwę tę utwo-
rzono ze słowa „łem,* którego ród ten uży-
wa w znaczeniu wyrazu „tylko.* Obszer-
ną wiadomość o Ł. podał Toroński w „Zorii
hałyckoj jako album za hod 1860, Lwiw, 1860*
p. t. „Rusyny-Łemki,* str. 388 do 428. Czy-
taj prócz tego: ,Nikotoryi słowa używanyi
w rzczodennoj łemkowskoj besidi,* w Wre-
mennyku  stauropigijskim, 1878, str. 121;
„Swadebni zwyczai u Łemkiw, opysaw Chy-
liak'* w Literaturnym Sbornyku hałycko-ru-
skoj Matyci, 1871, str. 4 do29; „„Łemki* war-
tykule „„Rusyny* umieszczonym w kalendarzu
,„„Lwowianym, 1862, str. 95;*—ob. także „En-
cyklopedyą rolniczą,” t. II, str. 828 i „Dastiw-
kę* z roku 1879 M 1 artykulik pod napi-
sem „„Narodni ubrania (z ryciną). Por. Góra-
le i Hucuły. Lu. Dz.

Łemno, wś w pow. ihumeńskim; majątek
Demidowicza, 117 wł. rozl.

Łempice 1.) wś, pow. pułtuski, gm. Gzo-
wo, par. Winnica, o 6 w. od Pułtuska, o 17 od
Nasielska. W spisie z 1827 r. są wymienione
Ł.-Duże w par. Winnica (14 dm. i 96 mk.)i
Ł.-Małe w par. Pokrzywnica (7 dm., 39 mk.).
Według Tow. Kred. Ziems. folw. £.-Wielkie
rozległy mr. 465: grunta orne i ogr. mr. 408,
łąk mr. 20, lasu mr. 24, wody mr. 5, nieuż.
i place mr. 8, bud. mur. 3, z drzewa 15. Młyn
wodny, rzeczka bez nazwy. Wś Ł.-Wielkie
osąd 16, z grun. mr. 28. 2.) £., wś szlach.i
włośc., pow. szczuczyński, gm. Szczuczyn, par.
Wąsosz. W 1827 r. wś rząd. 18 dm., 107 mk.;
obecnie ma 646 mr. obszaru. Według Tow.
Kred. Ziems. do r. 1876 istniał folw. Ł. i miał

180 mr., potem rozparcelowany. Wś £. miała
16 os., 148 mr. ziemi,
Łempiczyzna (rumunki), pow. lipnowski,

gm. i par. Skępe, odl. o 7 w. od Lipna, ma 4
dm., 35 mk., 2J1 mr. gruntu.
Łempino, wś i folw. i Zempinek, wś, pow.

płoński, gm. Stróżęcin, par. Raciąż; odl. 23 w.
od Płońska. Ł. ma 18 dm. 187 mk., 483 mr.;
Łempiczek 9 dm., 62 mk., 220 mr. Według

Tow. Kred. Ziems, folw. £Ł. rozległy mr, 722:
grunta orne i ogr. mr. 375, łąk mr. 05, pastw.

mr. 35, lasu mr, 206, nieuż. i place mr. 21,
bud. mur. 6, z drzewa 7, wiatrak. WŚ Ł. osad

25, z grun. mr. 100, Łempis, jezioro, ob. Zempie.
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Łenczewska Wola, wieś, ob. Zęczeska
Wólka.
Łencziwka, ob. Zgczówka.
Łenczyna, ob, Zęczyna,
Łengowe, ob. Zęgowe.
Łentków, ob. Zętków,
Łentownia, ob. Zętownia.
Łepczeno, niem. Zuebzen, ob. Zedczyno.
Łepki, wś i folw., pow. konstantynowski,

gm. Czuchleby, par. Łosice. Ma 41 dm., 294
mk, i 1188 mr, obszaru; w 1827 r. była to wś
rząd., 40 dm., 205 mk.
Łepków, wś, pow. sochaczewski, gm. Łazy,

par. Zawady.
Łesyki, ob, Kamionka wołoska.
Łeszczyn, wś i folw., pow. sieradzki, gm.

- Złoczew, par. Stolec; odl. od Sieradza w. 26,
dm. 20, a wraz z wsią Burdynówką ma 349
mk.; folw. dm. 6. W 1827 r. było tu 31 dm.,
208 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw.
Ł. Burdynowski (z wsią Łeszczyn i Burdynó-
wek), rozległy mr. 1005: grunta orne i ogr.
mr, 572, łąk mr. 91, pastw. mr. 538, lasu mr.
206, nieuż, i place mr. 33, bud. mur. 8, z drze-
wa 12; płodozmian 8-polowy. WśŁ. osad
24, z grun. mr, 165; wś Burdynówek os. 19,
z grun. mr, 137.
Łeszczynka, folw. szlach. pow. wileński,

2 okr. adm., o 738 w. od Wilna, 1 dm., 5 mk.
katol. (1866).

Łę..., por. Zen...
Łęciny, wś, pow. pułtuski, gm. Gzowo, par.

Dzierzenin.
Łęciny, wś (?), pow. szczycieński.
Lęck al. Zenck, Leńck, niem. ZLensk, dok.

Lenczke, Lanczke, wś kościelna parafialna, pow.
niborski, nad łęgami prawego brzegu strugi
Działdówki czyli Nidy, na bitym trakcie dział-
dowsko-lidzbarskim, 1 milę od m, Lidzbarga,
2 milę od Działdowa, blisko granicy Król.
Polskiego i pow. lubawskiego. Ł. pierwotnie
nazywany najprawdopodobniej Łęg (od obszer-
nych łęgów rozciągających się po nad Dział-
dówką), z czego krzyżacy utworzyli po swoje-
mu Lenczke, Lanczke, a my potem za nimi
Łęck, Lenck, jest bez zaprzeczenia osadą pra-
starą, w ziemi kiedyś saskiej położona. Była
ona główną siedzibą osobnej pomniejszej ziemi,
zwanej od owych łęgów Lanzania al. Łężania
(ob. art. Zanzania), ziemia łęcka (por. Pasłęk),
Także wieś Przełęk, Mały Łęck imię wzięły
do Łężanii. R. 1216 prusak Swawabuno, do
wiary Św. nawrócony i w Rzymie chrzcony,
darował Łężanią biskupowi pruskiemu Chry-
styanowi, przy którym jednak później ziemia
ta nie utrzymała się. Pod względem kościel-
nym wś Ł. należała do dyecezyi pomezańskiej,
w państwie krzyżacko-pruskiem. Od dawna
znajdowała się w ręku szlachty i posiadała ko-
ściół parafialny z drugim filialnym w Przełę-  
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ku. R, 1335 Giinther von Schwarzburg, kom-
tur dzierzgoński, nadaje Waplowi Nadronowi
i Skawocie 100 wł. chełmińskich w ziemi sa-
skiej z obowiązkiem podwójnej służby w lek-
kiej zbroi. Obszar ten graniczył z Przełękiem
(Gr. Waltersdorf), rzeką Nidą aż do Gródek
(Greffensgut), które należały do starego sta-
rosty nieckiego (von Niczky). W. dobrach
tych założono potem wieś dannieką M.-Łęck;
r. 1422 był tam sołtysem Michał, R. 1483
żył Bartosz Łęcki (Landzky). R. 1493 Jerzy
Truchsess, wójt działdowski, odnawia braciom
Janowi (Ihene) i Niemierze, mieszkańcom wsi
M. Ł., przywilej sołecki. Ob. Kętrz., Ludność
polska w Prusiech, str. 311. W czasie refor-
macyi dobra Ł. wraz z kościołem dostały się
innowiercom. Dopiero w początkach XVII w.

Maciej Prus Rywocki, dziedzic wioski i gorli-
wy katolik, odzyskał napowxrót kościół, jak
sam o tem pisze w zachowanych aktach ko-
ścielnych. „Było to r. 1609, kiedy z prośbą
o wydanie kościoła udałem się do Królewea,
Ale tam srogie tylko groźby odniosłem od re-
gentów i sekretarzy. A widząc się i życia
niepewnym, odjechałem. Teraz przez różne
znajome mi osoby prosiłem 0 pomoc króla Je-
gomości Zygmunta III. A otrzymawszy list
królewski, znowu ruszyłem do Królewca.
Z początku grożono mi, w końcu obiecywano
2 sute wioski albo 12000 zł. w podarunku,
bylebym żądania mego zaniechał. Ale ja nad
ziemskie skarby wolałem kościół biedny wie-
rze katolickiej przywrócić i tyle dusz ludzkich
Bogu pozyskać, Widząc zaś złą wolę Kur-
firszta, postanowiłem go zupełnie pominąć.
Zaprosiłem biskupa chełmińskiego naonczas
Wawrz, Gębickiego, żeby kościół odebrał lu-
teranom i poświęcił. Tego jeszcze r. 1609 d.
26 list, przybył do Ł. X. Grołyński, oficyał
pomorski, z innym księdzem Grołudzkim. Na-
stępnego dnia weszli do kościoła, poświęcili
go, odprawili mszę św. i jako nowego pasterza
postanowili X. Bagniańskiego, proboszcza lidz-
barskiego. Pruski Kurfirszt jednak nie myślał
katolikom zdobyczy wydać; rozkazał staroście
działdowskiemu Birkanowi, ażeby siłą zbrojną
kościół odebrał, Napadł tedy pan Birkan
wieś naszą w kilkuset rajtgardy, drzwi ko-
ścielne gwałtem odbił i luterskiego swojego
ministra wprowadził. Krótko potem sprosiłem,
i ja ze wszystkich stron do Ł. zbrojne zastępy
współbraci naszych. Nieeśmy jeszcze nie uczy-
nili, a rajtgarda skoro tylko nas ujrzała, zaraz
odeszła. Od tego czasu Kurfirszt poprzestał
nagabywań, a w łęckim kościele szła chwała
Boża niezakłócona, Maciej Prus Rzywocki, nim
osiadł w £Ł. pełnił przez dłuższy czas urząd
nauczyciela u pana Kryskiego, wojew. pło-
ckiego; jeździł w celach naukowych po Niem-
czech, Morawii, Włoszech i Hiszpanii, za-
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mieszkał też przez niejaki czas ze synem wo-
jewody u królewskiego dworu w Krakowie,
Ob. wyjątki z wizyt. Potockiego w książce
Utracone kościoły i kaplice w dyec. chełmiń-
skiej, str. 145. Po tyle zasłużonym Macieju
nastąpili jako dziedzice Ł. zapewne jego syno-
wie Marcin i Jakób Rywoccy. Marcina żona
była Anna, córka Sudka Wilczewskiego, ła-
wnika ziemskiego malborskiego i Doroty Gulb-
skiej. Oprócz Ł. posiadali Rywoccy wś Ry-
wociny, Wysokę i Koszelewki. Później za-
chodzą jako dziedzice Ł. Łęccy i Zbikowscy,
herbu Slepowron. W M.-Ł. mieszkają między
innemi Jan Łęcki, Ciborski Paweł, Kubalscy.
Parafia łęcka, w dekan. pomezańskim, liczy
dusz 1063; kościół tyt. $. Mikołaja, patronatu
prywatnego (dziedzica miejscowego), nie wia-
domo, kiedy fundowany i konsekrowany. Nie
masz przy nim szpitalu, bractwo trzeźw. ist-
nieje od r. ok. 1866. Kościół filialny w Prze-
łęku, także patron. prywatnego. Prob. Rudolf
Gawrzyjelski. Wsie paraf.: Łęck, M,-Łęck,
Smolniki, Gralewo, Płośnica, Koszelewy, Ko-
szelewki, Morawki, Móllersruh, Polko, Prętki,
Turza, Żabiny, Ząbek, Samuelshóh; cegielnia.
Do filii należą: Przełęk, Brzeziny, Gródki,
Przyoma, Myślęta, Rutkowice, Thienhof, Uz-
dowo i Wesołowo. Katol. szkoły: w Ł, dz.
katol, 110, naucz. jest zarazem organistą,
w Przełęku dz. katol. 53; 180 katol. dzieci od-
wiedza szkoły luter., którym nauka rel. nie
wykłada się. Szemat. dyec. chełmińskiej z r.

1867, str. 195 i 196. Przed reformacyą ist-
niały nadto kościoły katol. (zabrane przez in-
nowierców) w Koszelewie, Koszelewkach, Pło-
śniey, Gródkach i w Uzdowie. Kś, F.
Łęcka, ob. Zecka,
Łęczanie, Zygźjowie (ob.).
Łęczany al. Zączany, wś włośc., pow. ra-

domski, gm. Zalesice, par. Wierzbnik; odl. 17

w. od Radomia, ma 54 dm., 486 mk., 1038 mr.
obszaru.

Łęcze, niem. Zenzen, włośćc. wś, pow. elblą-
ski, na górzystym brzegu zatoki świeżej (Fris-
ches Haff). Obszaru liczy mr. 4848, gbur.
29, zagr. 39, katol. 34, ew. 598, dm. 77, Pa-
rafia Elbląg, szkoła w miejscu, poczta Tolk-
mieko. Odległość od Elbląga 2 mile. R. 1299
d. 12 marca Ludwik von Schippen, komtur el-
bląski, wystawił pierwszy przywilej na tę wś
dla Wojciecha i Redimira; z pomiędzy 80 wiej-
skich włók otrzymał 8 wolnych sołtys, 4 prob.;
od reszty dawali po 4 latach wolnych po pół
marki i 4 kury oprócz płużnego. R. 1828
Hermann von Oettingen, komtur elbląski, za-
pisał karczmę Bernardowi, pozwalając chleb,
mięso, ryby it. d. sprzedawać, za rocznym
czynszem 2 m. if. pieprzu. R. 1380 Ulryk
Frieke, komt. elbląski, dodał osadnikom 1 włó-
kę i 4 mr., nad zatoką położoną, za lmiżf.  
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pieprzu rocznego czynszu. Dr. Perlbach, Preuss,
Regesten, jako i dr. Kętrzyński, Ludność pol-
ska, str. 46, fałszywie pojmują ziemię Lanza-
nią, darowaną biskupowi Chrystyanowi od
prusaka Filipa Warpody r. 1216, jako tę wieś
Łęcze, gdy tymczasem Lanzania oznacza zie-
mię przy Lubawie położoną, gdzie teraz wieś
leży Łęck i Przełęk. Kś. F,

Łęczeska Wólka, wś, pow. grójecki, gm.
Belsk, par. Łęczeszyce. Ma młyn wodny,

Łęczeszyce, wś, folw. i kol., pow. grójecki,
gm. Belsk, par. Łęczeszyce. W spisie z 1627
r. podane jako posiadłość emfiteutyczna, mają
22 dm., 247 mk. Jest tu kościół par. muro-
wany założony w 1892 r. przez Jana Głowa-
cza z Leżenie, oddany w 1639 r. ks. paulinom
częstochowskim, a w 1819 r. wrócone świe-
ckiemu proboszczowi. Obecny kościół pocho-
(dzi z 1764r. Ł.były własnością Abrahama
ze Zbąszyna, który poręczył 1000 złotych wę-
giers. i 229 kóp groszy ks. Bolesławowi za
króla Władysława w 1440. Gdy król nie-
uiścił się, Bolesław darował sumę i £. w 1441.
Sławcowi z Boglewie i odtąd Boglewscy po-

siadali Ł. do 1689 r., w którym Mikołaj Bo-
glewski darował je paulinom w Częstochowie.
Por. księgi sądowe ziemi czerskiej (Warszawa,
1879 r.). Par. Ł. dek. grójecki, 530 dusz.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra £Ł. składają
się z folwarków: Ł. i Koziel, własność ks.
Maryi Lubomirskiej, rozległe mr. 23800: folw.
Ł.: grunta orne i ogr. mr. 839, łąk mr. 31, wo-
dy mr. 5, lasu mr. 726, nieuż. place i zarośle
mr. 38, razem mr. 1639, bud. mur. 5, z drzewa

12; płodozmian 10 i 12-polowy; folw. Koziel:
grunta orne i ogr. mr. 289, łąk mr. 18, lasu
mr. 882, nieuż.-place i zarośle mr. 22, razem

mr. 661, bud. z drzewa 11; płodozmian 41

9-polowy. Dobra powyższe w r. 1874 od-

dzielone od dóbr Groszczyn. Br. Ch.

Łęczkowice (w V. Ortsverzeichniss 1882
Leszkowice, 'a szemat. duch. dyec. tarn. zr.

1880 Zgżkowice), wś w pow. bocheńskim po le-

wym brzegu Raby, u ujścia do niej pot. Po-

łomu 203 m. npm. Na Ostrowiu utworzonym

przez dwa ramiona Raby znajduje się niewiel-

ki lasek, Przez wieś prowadzi droga z Za-

krzowa do Książnic. Ta mała osada niegdyś

Klemensa z Ruszezy liczyła za Długosza (L.

B.I, 265), 4ipół łana frankońskiego upra- -

wianego przez kmieci. W r. 1238 przeszła

wraz z innemi dobrami tego magnata na wła-

sność klaszt. staniątkowskiego (Kod. dypl. pol.

III, pod r. 1238). Grunta są urodzajne. £.
przyłączone do par. rzym.-katol. w Chełmie

mają 244 mk, rzym.-katol., z których 18 prze-

bywa stale na obszarze więk. posiadłości wy-

noszącej obszaru 107 mr. roli, 14 mr. łąk1ogr.,
17 mr. pastw. i 21 mr. lasu, Pos. mniej. ma

186 mr. roli, 16 mr. łąk i 32 mr. pastw. Na-
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zwa pochodzi od łęgu lub łężka, t. j. małego
łęgu i powinna się pisać Łężkowice. Ta wio-
ska graniczy na północ z Targowiskami, na
południe z Książnicami, a na wschód z Grod-
kowicami, Mac.

Łęczna, miasto nad rz. Wieprzem, przy uj-
ściu Jagielnicy, w pow. lubartowskim, Leży
na wyniosłym brzegu doliny Wieprza na sa-
mej granicy pow. lubartowskiego z lubelskim,
odl. 24 w. od Lublina, 179 w. od Warszawy i
62 w. od Włodawy, z którą jest połączona
drogą bitą. Z Lublinem łączy ją dotąd droga

zwyczajna w małej części przerobiona na bitą.
Ł. posiada obecnie kościół paraf. murowany,
dom schronienia dla starców i kalek, szkołę
począt. 1-kl. ogólną, urząd miejski, st. poczt.
i telegr. Słynie z jarmarku (na konie głównie)
jaki tu się odbywa dwa razy do roku. Z zakła-
dów przemysłowych istnieją tu: browar z pro-
dukcyą na 5500 rs.), warzelnia miodu i cegiel-
nia. W 1827 r. było tu 297 dm, i 2488 mk.
W 1860 r. 280 dm. (58 mur.) i 26383 mk.
(1705 żyd.); obecnie jest 164 dm. (37 mur.) i
3409 mk. (1194 żyd.). Dochód roczny kasy
miejskiej wynosił w 1860 r. 817 rs.; obecnie
2124 rs. (1882 r.). Miasto niebrukowane i nie
posiada studzien, stąd wodę potrzeba wozić
z rzeki, Niegdyś własność (kolejno) Tęczyń-
skich, Firlejów, Noskowskich, Szeptyckich.
W 1693 r. w połowie października, pojawiła
sle w Ł. morowa zaraza zabierając bardzo wie-
le ofiar prawie przez miesięcy trzy, bo aż
do 1 stycznia następnego roku. Symptomata
tego cierpienia były: osłabienie, mdłości, zsi-
nienie, odpływ krwi ustami i nosem, i w kilka
godzin chory kończył życie. Podanie miejsco-
we twierdzi, iż na 9 dni przed Bożem Narodze-
niem nagle zjawiła się morowa zaraza, od któ-
rej w przeciągu dni 9 wymarli wszyscy mie-
szkańcy miasta, z wyjątkiem jakiegoś jednego
szczęśliwca, który został przy życiu: z tego
to powodu mieszkańcy aż do dziś obchodzili
i obehodzą te pamiętne dni 9, ścisłym postem i
odprawianą w kościele nowenną do Matki Bo-
skiej i św. Rozalii na uproszenie obrony ich
od takiej klęski. Nadto został postawiony
krzyż dębowy w r. 1698, który w całości prze-
trwał aż do r. 1829, w którym to czasie został
wzmocnionym przez obicie go blachą żelazną.
Wkrótce potem Verdum jadąc przez Ł. zastał
tu „zamek na wysokiej górze oblanej Wie-
przem, miasto otwarte i spustoszone”. (Liske,
Cudzoziemcy, str. 86). Stefan Batory ustano-
wił 1582 r. w Ł. dwa jarmarki. Za spaleniem
się przywileju w pogorzeli miasta, Stanisław
August, na prośbę Hieronima Szeptyckiego,
bisk. płockiego, dziedzica, potwierdzając no-
wym przywilejem 1766 r. dawny, przydał
trzeci jarmark dwuniedzielny, dozwalając kup-
com i jakiegokolwiekbądź stanu ludziom przy-  
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prowadzać na ten jarmark konie i bydło stada-
mi lub pojedynczo. Odtąd jarmarki w Ł. tak
znacznie urosły, że Wołyń, Podole i Ukraina
dostawiać tu zaczęły tysiącami wołów i koni
na sprzedaż. Kupcy nawet ze wschodu nieraz
przybywali. Pożary częste przerywały po-
myślność tego handlownego miasta. Pomienio-
ny wyżej Hieronim, na Szeptycach i Łęcznie
dziedzic, przekazał te dobra testamentem r.
1772 siedmiu swoim synowcom i na uposażenie
czterech synowie. Nabył je od nich w r. 1774
Ksawery Branicki, hetman w. kor. R. 1879
od L. Grrabowskiego nabył Ł. znany finansista
Jan Bloch. Do znaczniejszych budowli należy'
kościół paraf. mur., z dwoma kaplicami, wy-
stawiony w r. 1647 przez Adama Noskowskie-
go, podkomorzego lubelskięgo, na miejscu da-
wniejszego, fundacyi Tęczyńskiego, kasztelana
wojnickiego z r. 1400. Targi są tygodniowe,
a jarmarków odbywa się 6 do roku, z których
walne: jeden na Boże Ciało, drugi na Ś Idziego
1 września; piewszy trwa dni 8, drugi 10. Na
obu bywa znaczna liczba koni rasowych, owiec,
wołów it. p., nadto z miast fabrycznych Ło-
dzi, Zduńskiej Woli, Pilicy, Ozorkowa i in-
nych, fabrykanci przywożą swoje wyroby,
kupcy zaś z Rossyi rozmaite towary, tak, że
obrót jarmarczny rachują zwykle na 800,000
rs. W czasie. tylko tych dwóch jarmarków
ruch handlowy w Łęcznie jest znaczny, zre-
sztą w ciągu roku bardzo mały. Świetność
tych jarmarków zmniejsza się szybko. Pod-
czas gdy w 1875 r. przywieziono towarów za
600,000 rs., to w 1878 r. tylko za 120,348 rs.
Opis £Ł. i widok miasta podały Kłosy, t. XIX,
str. 119. Par. £., dek. lubartowski, 3065 dusz.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. podług
wiadomości z r. 1866 składają się z folw.: Pod-
zamcze, Ludwin, Dratów, Kaniawola, Tręba-
czew z awulsami Zofijówka i Ciechanki i folw.
Łuszczew, ogólna rozległość wynosi mr. 17109:
w gruntach orn. i ogr. mr. 4911, łąk mr. 661,
past. mr. 28, lasu mr, 7118, zarośli mr. 1291,
nieużytki i place mr. 3100. Nadto wchodzą
w skład dóbr następujące nomenklatury: osada
miejska Ł. os. 459, z grun. mr. 2243; wś Stara
Wieś os. 23, z grun. mr. 227; wś Witaniew
os. 38, z grun. mr. 605; wś Ludwin os. 21,
z grun. mr. 452; wś Dratów os. 89, z grun. mr.
1835; wś Kaniowola os. 48, z grun. mr. 830;
wś Zofijówką os, 5, z grun, mr. 3; wś Tremba-
czów os. 17, z grun. mr, 315; wś Cielanka 05.
6, z grun. mr. 146; wś Dąbrówka os. 8, z grun.
mr. Ż1; wś Nowogród os. 20, z grun. mr. 438;
wś Łuszczów os. 53, z grun. mr. 926: osada
Krzczeń gruntu mr. 19. Br. Ch.
Łęczna, ob. Demidówka.

"Łęczna, Zunkino (?), niem. Lozknite, rzeka,
prawy dopływ Łaby.
Łęczne olędry, właściwie Zęskie (ob.).
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Łęczno, folw., os. leśna i kol., pow. piotr-
kowski, gmina Łęczno, parafia Sulejów, leży
między Rosprzą a Sulejowem. Folwark ma
11 dm. 95 mk., 3730 mr. (606 ziemi ornej),
osada leśna rządowa 1 dom, 1 mk, 16 mr.;
kol. wraz z częściami Krzewin i wójtostwa
sulejowskiego: 77 dm., 661 mk., 1626 mr. zie-
mi włośc, Jest tu szkoła począt. 1-kl. ogólna.
Wspominają o tej wsi Kod. dypl. pol. II, 45i
Lib. ben. Łaskiego II, 186. W dokumentach
zowie się Lanchino i Lanczno. W 1827 r. wś
rząd. Ł. miała 45 dm., 398 mk. Ł. stanowiło
ekonomią dóbr rząd. Król. Polsk.; obecnie ma-

jorat generała Połujektowa. Dobra Ł. odłą-
czone zostały od większych dóbr Koło (ob.)
i podług wiadomości z r. 1854 rozległość domi-
nialna wynosi mr. 5309, a składały się z na-
stępujących folwarków: Ł. mr. 735; Biała mr.
328; Kurnądz mr. 370; Barkowice mr. 212;
Nowa Wieś mr. 202; wójtostwo Sulejów mr.
68; folw. Przygłów mr. 122; lasy mr. 3025;
w osadach młyn. i karcz. mr. 16/. Gmina Ł.
należy do sądu gmin. okr. VI w Lubieniu, st.
poczt. w Sulejowie; ma 22,797 mr. obszaru i
7130 mk. Br. Ch.
Łęcznowola, Zącznowola, wś, pow. łukow-

ski, gm. Krasuse (ob.), par. Trzebieszów. Ma
41 dm., 330 mk., 1858 mr. obszaru.
Łęczówka al. Nowosiółka-Zęez, część Nowo-

siółki i par. gr. kat. w pow. podhajeckim, dek.
podhajecki, ma filie w Tesarówce i Justynów-
ce, Cerkiew pod wez. Narodz. Matki Boskiej.

Łęczyca, miasto pow. gub. kaliskiej nad rz.
Bzurą. Leży śród bagnistej niziny nadrzecznej
(łęki i stąd nazwa osady) pod 5278'2 szer. i
36954 9 dłg. geogr., odl. 126 w. od Warsza-
wy, 70 w. od Kalisza, 21 w. od Kutna najbliż-
szej st. dr. żel. warsz.-bydg. Połączona z są-
siedniemi i dalszemi miastami przez trzy bite
drogi: 1) trakt łowicko-pyzdrski, 2) zgiersko-
włocławski i 3) łęczycko-kutnowski. Posiada
obecnie dwa kościoły katol.: paraf, i po-ber-
nardyński, cerkiew prawosł, w koszarach woj-
skowych, kościół filialny ewang., synagogę
murowaną, szpital ś. Mikołaja na 50 chorych,
wzniesiony ze składek, dom schronienia dla
starców mający 1350 rs. dochodu stałego, se-
minaryum nauczycielskie ze szkółką wzorową,
trzy szkoły początkowe, szkołę niedzielno-rze-
mieślniczą, prywatne 4-klas, progimnazyum.
Z władz rządowych mieszczą się tu: zarząd na-

czelnika powiatu, kasa powiatowa, naczelnik
wojenny okręgowy, naczelnik żandarmeryi,
urząd miejski, sąd pokoju na Łęczycę i Ozor-
ków, sąd gminny okręgu Topola-Zabrodnia,
komisarz włościański, sędzia śledczy, więzie-
nie śledcze, urząd pocztowy, stacya telegra-
ficzna, zarząd akcyzy na dwa powiaty. W 1874
r. zorganizowała się straż ogniowa ochotnicza
(potwierdzona 1880-r.) licząca członków czyn-  
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nych 140, honorowych 96. Przemysł fabry-
czny ubogo się przedstawia: fabryka narzędzi
rolniczych, 3 miodosytnie, browar, fabryka
octu, olejarnia, młyn parowy, 14 wiatraków
młyn wodny, mydlarnia i cegielnia. Ręko-
dzielnictwo też nieświetnie przedstawiają: 17
piekarzy, 21 rzeźników, 20 szeweów, 17 kraw-
ców, 4 cieśli, 4 mularzy, 2 zdunów, 9 stolarzy,
2 białoskórników, 1 mosiężnik, ] nożownik, 3
tokarzów, 2 ślusarzów, 6 kowali, 2 gwoździa-
rzów, 2 lakierników, 2 siodlarzów, 2 piernika-
rzów, 2 farbiarzów, 2 powroźników, 1 fotograf,
Z zakładów publicznych posiada Ł.: 40 szyn-
ków, cukiernię, 4 handle win, 2 apteki, hotel,
2 restauracye. Jest tu 3 lekarzów, 5 felcze-
rów, 2 akuszerki, Handel cały w ręku żydów,
dwa tylko sklepy mają chrześcianie. W 1827
r. miała £Ł. 210 dm. i 3291 mk.; W 1860 r.
było 255 dm. (110 mur.) i 5488 mk. (2369
żyd.); obecnie jest 245 dm. (149 mur.), z któ-
rych 117 należy do chrześcian, a 128 do żydów
i 8034 mk. (4215 męż. i 3819 kob.), w tej licz-
bie 4094 katol., 52 prawosł., 242 protest. i
3639 żyd. Obszar miasta i gruntów miejskich
wynosi 10738 mr. w tej liczbie pod budynkami
i ulicami 192 mr., ornego gruntu 432 mr., sa-
dów i ogrodów 78 mr., łąk 265 mr., pastwisk
78 m. nieużytków 33 mr. Z tego 884 mr. sta-
nowi własność mieszczan, 112 mr. należy do
domu przytułku dla starców, 60 do skarbu a
58 do miasta. Kasa miejska miała w 1860 r.
8360 rs. dochodu; w 1881 r. dochód wynosił
13158 rs., rozchód 11854 rs. Kapitał zapaso-
wy w Banku Polskim 36,000 rs., w kasie 5929
rs, Wartość ubezpieczonych budowli w 1861
r. wynosiła 251,860 rs; obecnie rządowe ubez-
pieczenie wynosi 446,290 rs., nielicząc dodat-
kowych (wyżej nad 5000 rs.) ubezpieczeń
w prywatnych towarzystwach. Ł. należy do
rzędu starożytnych, przedhistorycznych nie-
wątpliwie osad, zakładanych jak wszystkie
siedziby Wielkopolski śród błót lub jeziór,
Dopiero w bieżącem stuleciu częściowe osusze-
nie bagien okolicznych i zbudowanie dwóch
grobli (od strony Tumu i Topoli) ułatwiło do-
jazd do miasta. Przed dziesięciu wiekami je-
dna droga wodna łączyła zapewne Ł. z dalsze-
mi okolicami. Być może że Ner wpadał wtedy
pod Ł. do Bzury i przez to skręcał jej bieg tak
gwałtownie ku płn. wschodowi, Bliskość sta-
rożytnego kościoła w Tumie, sięgającego cza-
sów Mieczysława I, świadczy iż miejscowość
ta obronna z natury i umocniona przez zamek
zdawna istniejący na kępie oblanej wodą, sta-
nowiła ważne ognisko dla całej okolicy. Ogni-
ska zaś takie spotykamy zwykle w punkcie
zbiegu dwóch rzek i wynikłego stąd skrętu
koryta. Na kartach kronik pierwszy raz po-
jawia się Ł, w opowieści wojny, jaką Bolesław
Krzywousty wiódł ze Zbigniewem. Wtedy to
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w 1108 r. zajął on £. a raczej gród nadrzeczny,
który widocznie odgrywał ważną rolę w życiu
politycznem całej okolicy, gdyż odtąd wystę-
puje często jako miejsce zebrań politycznych i
synodów kościelnych. Pierwszy taki donio-
ślejszy zjazd, zanotowany w kronikach, zwołał
Kazimierz Sprawiedliwy w 1180 r. Zjechali
tu: Bolesław ks, szląski na Wrocławiu, Leszek
mazowiecki i Otton poznański, tudzież liczni
panowie świeccy i duchowni, dla uchwalenia
postanowień i ugód wywołanych ówczesnemi
potrzebami. Przy rozdziale monarchii Piastow-
skiej między synów Kazimierza Sprawiedliwe-
go, Ł. zcałą ziemią dostała się Konradowi.
Synowie jego Kazimierz i Ziemowit wydziera-
ja ją sobie kolejno, Leszek Czarny, Kazimierz
wreszcie Władysław Łokietek panują tu ko-
lejno. Znaczenie £Ł. jako pierwszego chrze-
ściąńskiego ogniska w całej ziemi łęczyckiej
a może i w dalszych okolicach, centralne i
obronne położenie sprawiło, iż stanowiła ona
stałe miejsce synodów duchowieństwa, których
odprawiło się tu podobno około 20. Kazimierz
Wielki uwzględniając znaczenie Ł., wzniósł
podobno, czy też odbudował tylko zamek miej-
scowy 1 otoczył miasto murem łączącym się

z zamkowymi murami, Osada miejska prze-
niósłszy się z pierwotnej siedziby, gdzie dziś
wś Tum, nad brzegi rzeki, które w skutek
obniżenia poziomu wód umożebniały osiedlanie
się pod osłoną grodu na kępie, wzniosła dla
siebie nowy kościół parafialny, który istniał
już przed 1299 r. Później nieco, choć także
około XIII w. powstał zapewne kościół i kla-
sztor dominikanów. Kazimierz W. oddał ziemię
łęczycką wnukowi Kazimierzowi ks. szczeciń-
skiemu, w 1370 r., ale Ludwik Węgierski ode-
brał ją wzamian za ziemię dobrzyńską, W 1400
r. przywilej Władysława Jagielły przeniósł Ł,
z prawa polskiego na chełmińskie; jednocze-
śnie w miejsce drewnianego kościołka paraf.
wzniesiono murowany, poświęcony 1425 r.
Napady krzyżackie zadawały często klęskę Ł.
W 18381 r. spalili oni zamek, w 1406 nasłany
przez nich Bartłomiej Wizemberg spalił mia-
sto. Za Kazimierza Jagiellończyka na zjeździe
w 1448 r. uchwalono tak zwany statut łęczyc-
ki. W 1454r. król przyjmuje tu deputacyą
miast i ziem pruskich poddających się jego
berłu. Zjazdy takie bogaciły miasto i ściągnę-
ły tak znaczną ludność, iż na wojnę pruską
w 1459 r. dostarcza Ł, 25 zbrojnych pieszych.
W 1474 r. Kazimierz przyjmuje tu posłów ba-
warskich, proszących o rękę królewny Jadwi-
gi dla ks, Jerzego. Dobrobyt miasta nie opar-
ty na trwałych warunkach, zaczął upadać
z chwilą, gdy Ł. przestała stanowić miejsce
zjazdów politycznych i kościelnych, skutkiem
przeniesienia się ognisk życia politycznego,

naprzód do Małopolski, a następnie na Ruś i  
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do Warszawy. W 1655 r. zajęli Ł. Szwedzi,
w 1656 r. odebrały ją po 1l-dniowem oblęże-
niu wojska polskie, przyczem sprawiono rzeź
między żydowską ludnością, z powodu okazy-
wanych jakoby Szwedom sympatyi i rzucania
kamieniami na szturmujących Polaków. Lu-
stracya z 1661 r. zastała w£. ruiny i zale-
dwie szczątki dawnej ludności, Zydzi uzyska-
wszy w 1724 r. przywilej na handel różnymi
przedmiotami, palenie wódki i szynkowanie,
rzeź bydła, sycenie miodu, ogarnęli cały han-
del i przemysl miejski. Pożar 1794 r. zniszczył
ponownie miasto. Rząd pruski przyszedł z po-
mocą mieszkańcom, odnowił i umocnił mury i
zamek, pozakładał szańce, Wojska austryackie
zniszczyły w 1809 r. te fortyfikacye, które
odtąd popadły w ruinę. Bramy i mury roze-
brano dla rozszerzenia miasta, zamek także z0-
stał zrujnowany za staraniem chciwego na ma-
teryał budowlany burmistrza (w 1834). Obec-
nie „alasto powzięło zamiar uporządkować i u-

mocnić resztki zamku kosztem funduszów miej-
skich i urządzić w nich bazar targowy. Kościół
paraf, (fara) ś. Andrzeja, murowany, dachówką
kryty, z XV w., lecz kilkakrotnie przerabia-
ny, zachowuje w skarbcu starożytny reli-
kwiarz srebrny, wysadzany kamieniami z pła-
skorzeźbą byzantyńskiej roboty, Przedstawia
ona Chrystusa między Bogarodzicą a ś. Janem
ewangelistą. Drugi istniejący dotąd kościół
po-bernardyński został założony wraz z kla-
sztorem w 1682 r. przez Dorotę z Otolina Pi-
wowę, podczaszynę płocką, dziedziczkę dóbr

w okolicy Łęczycy. W zakrystyi kościoła
przechowują trumienkę szklaną ze zwłokami
dziecka, które w 1689 r. mieli zamordować
żydzi we wsi Komarzyce. Obraz olejny współ-
czesny przedstawia wytaczanie krwi z ciała
zamordowanej ofiary, a opis wypadku podaje
metalowa tablica umieszczona przy trumnie.
Zabudowania poklasztorne przeznaczone na
ochronę dotąd nieurządzoną, służą za koszary.

Kościół i klasz. dominikański założone w XIV
w. zostały po kasacyi klasztorów za rządu pru
skiego, obrócone na więzienie dotąd istniejące.

Kościół i klasz, norbertanek założony w XVI
w. przez Mikołaja z Szubska Szczawińskiego,
kasztel. brzezińskiego, zniesiony za księstwa
Warszawskiego, używany był na składy i na
salę teatralną; przed kilku laty przerobiono

mury na obszerną i niezgrabną kamienicę.

Drewniany kościołek św. Ducha założony 7%
miastem w 1521 r. popadł w ruinę i został ro-
zebrany w 1825. Przy kolegium jezuickiem
rozpoczęto w XVIII w. budowę kościoła ko-
sztem Teodora Potockiego arcyb. gnieźnieńs.
Gdy po kasacyi zakonu kolegium przeszło pod
zarząd akademii krakowskiej, budowa kościo-
ła uległa przerwie, a rząd pruski gmach kole-
gium i mury kościoła zamienił na koszary sto”
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jące dotąd w samym rynku. Matusz obec-
ny przedstawia się jako obszerna kamienica,
wzniesiona według napisu na wmurowanej ta-
blicy, w 1788. W archiwum miejskiem znacz-
na część akt i przywilejów została zatracona

przy reformie administracyjnej w 1867 r. Po
zniesieniu kolegium jezuickiego istniał tu za-
wsze średni zakład naukowy: szkoła wydzia-
łowa, szkoła powiatowa, progimnazyvm, lecz
takowe w 1866 r. zostało zniesione. B. szkoła
obwodowa tutejsza wydawała 1834 — 1888
w Warszawie „Akta uroczyste zakończenia
rocznego biegu nauk. Wypadki 1831 r. zni-
szczyły zawiązki przemysłu tkackiego; refor-
ma sądowa w 1876 r. usunęła stąd władze są-
dowe poprzednie. Resursa miejscowa zamknię-
tą została w 1861 r. Skutkiem tego Ł. obecnie
jest w peryodzie zastoju umysłowego, społe-
cznego i ekonomicznego. Historyą synodów łę-
czyckich opracował ks. pijar Mętlewicz (w rę-
kopisie); dzieje miasta zaś Swiętorzecki, które-
go praca skreślona w końcu XVIII w., prze-
chowywana była w Łęczycy jeszcze w 1860 r.
(jak świadczy o tem F. M. Sobieszczański
w Enc. Powsz. t. XVII, 584). Opis Ł. podał
Tyg. illustr. z 1867 r. M 894, a niniejszy ar-
tykuł napisany z pomocą notat Ad. Skrzyn.
i pracy Sobieszczańs, w Hnc. Powsz. Liczne
dokumenty odnoszące się do Łęczycy zawiera
Kod. dypl. pol. t. II, Par. £. dek. łęczycki
ma 6369 dusz.

Powiat łęczycki gub. kaliskiej, utworzony zo-
stał w 1867 r. z części dawnego powiatu t. n.;
graniczy od płn. z pow. kutnowskim, od wsch.
z kutnowskim i łowickim, od płd. z łódzkim,
od płd. zach. z sieradzkim a od zach. z turec-
kim i kaliskim. Ma on 23.89 mil kw. obszaru
i przedstawia równinę wzniesioną średnio na
400 stóp npm., lecz poszarpaną przez liczne i
szerokie zagłębienia, wytworzone przez wody
spływające z obszernej lesistej (dawniej) wy-
żyny łódzko-zgierskiej. Północna mniejsza po-
łowa powiatu wzniesiona na 450 do 500 stóp,
powstrzymała te wody, które nie mogąc dalej
torować sobie drogi w kierunku płn. zwróciły
się w bok i rozeszły się ku wsch. (Bzura) i ku
zach. (Ner). Wyżyna płn. części pow. docho-
dzi w Pustej Wsi pod Grabowem 577 stóp.
Na lewo od szosy z Łęczycy do Krośniewic le-
ży grupa wzgórz dochodzących pod wsią Drzy-
kozy 5385 stóp, a pod Walewem 525. W pln.-
wsch. części w miarę zbliżania się ku Bzurze i

uchodzącej do niej Ochni wyżyna się obniża,
przy wsi Ktery na krawędzi doliny Bzury
opada do 324 stóp. Płd. połowa powiatu przy
średniem wzniesieniu 400 stóp posiada niewie-
le wynioślejszych punktów (góra 8. Małgorza-
ty na prawo od drogi z Łęczycy do Piątku
450 stóp) ale za to obfituje w obszerne błotni-
ste niziny rzek i rzeczek szeroko się wrzynają- 
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cych. Zdaje się że wody Bzury pierwotnie
w punkcie swego zwrotu ku wsch. pod Ł., roz-
chodziły się w obie strony ku Wiśle i Warcie
tak, że Ner wtedy był dopływem zach. ramie-
nia Bzury. Ze zmniejszeniem obfitości wód i
obniżeniem ich poziomu, Bzura przestała wy-
syłać swe wody ku zach., a koryto jej przy-
właszczył sobie Ner. Dotąd przecie na całej
10-wiorstowej przestrzeni dzielącej wsch. za-
kręt Bzury pod £. od zach. zwrotu Neru pod
Kosowem i Łęką ciągnie się szeroka błotnista
nizina (od 2 do 8 w. szeroka). Nizina ta miała
posłużyć do wykopania kanału, którym zamie-
rzano na początku bieżącego stolecia połączyć
Wisłę z Wartą. £Ł. wtedy stałaby się punktem

handlowym. Najwynioślejszemi i najsuehsze-
mi częściami płd. połowy są: pas zawarty mię-
dzy Bzurą i Moszczenicą, środkiem którego
przechodzi szosa z Ł. do Piątku, i okolice Pa-
rzęczewa przez które przechodzi dział wodny
Neru i Bzury. Obfitość dróg wodnych, łąk i
pastwisk Ściągała osadników, skutkiem tego
pow. łęczycki należy na najludniejszych i naj-
uboższych w lasy. W 1880 r. było tu 8494
mr. lasów prywatnych nieurządzonych, 1802
mr. urządzonych, 986 mr. zasianych po wycię-
ciu, 981 mr. niezadrzewionych, 455 dawnych
włościańskich, 11 mr. oddanych za serwituty.
Brak drzewa nagradzają obfite i rozległe po-
kłady torfu zalegające doliny rzek i rzeczek.
Pomimo ubogiej z natury gleby i licznych bło-
tnych obszarów, gospodarstwo rolne przedsta-
wia stan stosunkowo bardzo pomyślny. Wielo-
wiekowa kultura poprawiła glebę, obfitość łąk
i pastwisk sprzyja hodowli inwentarza; torfy i
szlamy dostarczają taniego nawozu, bliskość
większych ognisk przemysłowych i dość roz-
winięty w obrębie samego powiatu przemysł
fabryczny popierają produkcyą rolną. Jedno
z najlepiej urządzonych w Królestwie gospo-
darstw rolnych, a mianowicie Leśmierz znaj-
duje się w tym powiecie, Największe co do
obszaru ziemi gospodarstwa są: Leźnica, Leś-
mierz, Poddębice, Tkaczew, Bałdrzychów. Naj-
obszerniejsze lasy ma (hociszew i Bałdrzy-
chów. Przeważają w pow. średniej wielkości
(około 1000 mr.) gospodarstwa folwarczne.
Na 185 posiadłości większych bylo 31 mają-
cych przeszło 1000 mr., z tych zaś 15 przeszło
2000 mr. a1l od 1500 do 2000 mr., zaś 65
miało mniej niż 400 mr. Sady owocowe dwor-
skie mają w ogóle 416 mr., włościańskie 268
mr. Owiec poprawnej rasy znajduje się prze-
szło 15000 sztuk, krów 22500, wołów 5220,
jałowizny 5863 sztuk; bydło i konie poprawnej
rasy spotyka się w bardzo wielu folwarkach.
Dla włościan ważaem źródłem zarobku są do-
stawy zboża do kolei, buraków i drzewa do

fabryk. Jak ilością inwentarza, tak i wydaj-
nością gleby i produkcyą zboża pow. łęczycki
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zajmuje pierwsze miejsce w gub. kaliskiej.
W 1876 r. wysiano tu 89288 czetw. zboża,
a zebrano 580957 czeń. (1/, zbioru całej guber-
nii), kartofl wysadzono 51359 czet., zebrano
807254. Oprócz tego uprawiano buraki do
dwóch cukrowni w Leśmierzu i Młynowie.
W cyfrze zbioru zboża na żyto wypada 212644,
na owies 155172, na pszenicę 77736 czet. Są
to najwyższe cyfry zbioru tych zbóż względnie
do innych powiatów gubernii. Prawie połowa
tych cyfr przypada na gospodarstwa włościań-
skie, z wyjątkiem jedynie pszenicy i owsa,
których włościanie wyprodukowali w stosun-
ku */, ogólnej sumy, za to kartofli wyprodu-
kowali o 40000 czet. (około) więcej niż więksi
posiadacze. (o do przemysłu fabrycznego, to
pow. łęczycki zajmuje pierwsze miejsce w gu-
bernii po kaliskim. Posiada on 2 przędzalnie
bawełny (Ozorków) z 449 robotn. i 500,000 rs.
produkcyi; 15 fabr, sukna i tkanin wełnianych
(Ozorków, Łęczyca) zż260 robot. i 200,000 rs.
pr.; 5 przędzalni z 263 robot. i 372,000 rs. pr.;
3 folusze (?) z 14 robot. i 5,000 rs. pr.; 2 pa-
piernie z 6 robot. i 3,200 rs. pr.; 2 fabr. narzę-
dzi rolniczych z 12 robot. i 3,600 rs. pr.; 13
farbiarni z 26 robot. i 19,700 rs. pr.; 7 garbar-
ni z 12 robot. i 7,300 rs. pr.; 3 mydlarnie z5
robot. i 4,750 rs. pr.; fabr. gazowa z 4 robot.
i 1,500 rs. pr.; 11 cegielni z 41 robot. i 19,500
rs. pr.; 5 garnearni z 10) robot. i 2850 rs. pr;
2 cukrownie z 620 robot. i 540,000 rs. pr.; 6
gorzelni z 12 robot. i 20,000 rs. pr.; 3 browa-
ry z 7 robot. i 8,500 rs. pr.; 3 miodosytnie z 4
robot. i 17,000 rs, prod.; I dystylarnia z 2
robot. i 10,000 rs.; 3 fabr. octu z 3 robot. i
-2,750 rs.; 19 olejarni z 38 robot. i 17,500 rs.
pr; 168 młynów i wiatraków z 200 robot. i
800,000 rs. pr. Ogółem 270 fabryk z 1986
robot. i 2,039,850 rs. prod. rocznej. Budowle
istniejące w powiecie cenione były do ubez-
pieczenia od ognia (1877 r.) na sumę 3,727,550
rs. Drogi bite których powiat posiada około
100 wiorst, łączą różne części powiatu ze
wszystkiemi pobliższemi stacyami kolei warsz.-
bydgos. (Ostrowy, Kutno, Pniewo) i łodzkiej
(w Łodzi). Drogi te łączą pow. łęczycki z przy-
ległymi mu z 3-ch stron powiatami sąsiednich
gubernii, za to od strony zachodniej z powia-
tami guber. kaliskiej brak zupełnie środków
komunikacyjnych. Ludność powiatu, która
w 1867 r. wynosiła 77,141, w 1877 r. doszła
do 96,748 (16,774 męż. i 49,974 kob.) a więc
przeszło 4,000 mk, na I milę kw. Podwzglę-
dem kościelnym pow. łęczycki stanowi deka-
nat t. n. składający się z 32 parafij: Błonie,
Dalików, Domaniew, Gieczno, Góra 6, Małgo-
rzaty, Grabów, Kałów, Leźnica.-Mała, Leźnica-
Wielka, Łęczyca z filią w miejscu, Mazew,
Modlna, Ozorków, Parzęczew, Piątek, Pieczew,
Poddębice, Siedlec, Sobótka, Solca-Wielka,  
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Strzegocin, Topola, Tum, Tur i Witonia, poło-
żone w pow. łęczyckim; Bierzwienna zaś, Be-
rysławice, Ohełmno, Dąbie, Grzegorzew, Kło-
dawa z filią w miejscu i Umienie w kolskim.
Pod względem sądowym stanowi II okr. sądu
pokoju dla £Ł. i Ozorkowa i 5 okręgów sądów
gminych: Grabów, Topola Królewska, Piątek,
Parzęczew i Poddębice, należących do II okr.
zjazdu sędziów w Kole. Pod względem admi-
nistracyjnym stanowi dwa miasta: Ł. i Oz0r-
ków i 16 gmin: Balków, Chociszew, Dalików,
Gostków, „Grabów, |Leśmierz, Mazew, Piasko-
wice, Piątek, Poddębice, Rogoźno, Sobótka,
Tkaczew, Topola, Tum, Witonia, W samej Ł.
są 3 szkoły począt. 1-kl.: 1 ogólna, 1 męska,
I żeńska. W pow. 43 takichże szkół: Ozorków
trzy (męs., żeń. i ogól.), Piątek dwie (mes. L
żeń.), Graj, Witonia, Strzegocin, Ktery, Gra-
bów, Dalików, Budzynek, Huta Bardzińska,
Domaniew, Modlna, Czerchów, Mazew, Podde-
bina, Bałdrzychów, Bałdrzychowska Góra,
Parzęczew, Ignacew, Gieczna, Bądków, Sobót-
ka, Kobyłka, Ksawerów, Pieczew, Rochów,
Wygorzel, Lubień, Solca, Janków, Topola,
Mikołajów, Błonie, Siedlec, Łęki, Tum, Góra
ś. Małgorzaty, Kowalewice, Sobień, Góra Tka-
czewska (18838 r.) Łęczyckie województwo
między sieradzkiem, rawskiem, kaliskiem, gnie-
Źnieńskiem, brzeskiem, kujawskiem i sando-
mierskiem położone, dzieliło się, na 4 powiaty:
łęczycki, brzeziński, orłowski i inowłocki.
Sejmikowało w Ł. i obierało posłów 4, deput.
2. Niegdyś miało własnych książąt z domu
Piasta, ale od Władysława Łokietka do koro-
ny przyłączone. W herbie ma pół lwa i pół
orła. Mundur: kontusz karmazynowy, żupan
biały, wyłogi granatowe. Senatorów wię-
kszych miało dwóch, wojewodę i kasztelana.
W XVI w. miało to województwo 99,200 mk.,
79.50 mil kw., 74 parafij, 25 miast, 875 wsk
a powiat łęczycki 44.45 mil kw., 41 parafiij,
11 miast, 518 wsi. Starostwo grodowe łęczy”
ckie w wojew. i pow. łęczyckim, podług lu-
stracyi z r. 1662 obejmowało: miasto Ł. i wsie:
Błonie z wójt. Ostrów, Orla, Parzyce, Czer-
chowo, Kochlewicze, Dzierzbiętów, Wierzbo-
wice, Krzeszewo, 8 wsi opactwa trzemeszyń”
skiego, z których tylko daniny i stacye do
ststy należały i 4 wsie, do opactwa sulejow”
skiego zaliczone. W r. 1771 posiadał je zz
Łuszczewski, opłacając zeń kwarty złp. 294
gr. 24, a hyberny złp. 2590 gr. 12. Br. Ch.

Łęczyca, wś, pow. piotrkowski, gm. Wadlew;
par. Drużbice, ma 23 dm., 163 mk., 245 mr. me»

Łęczyca, niem. Denischite, wś nad War 7
pow. poznański; 15 dm., 165 mk.; 81 ew. 8

kat.; 51 analf, Poczta, tel., st. kol. żel. w Mo-
sinie 0 8 kil. M. Śt.

Łęczyce, niem. Zanz, wś w pow. lęborskim;
ziemi pomorskiej,
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Łęczycki, wś, pow. siedlecki, gm, Tarków,
par. Przesmyki. Ma 31 dm., 186 mk., 870 mr.
obszaru.
Łęczyn, wś i folw., pow. rowieński, w klu-

czu bereżeńskim, ma 43 dm.. młyn na stawie.
W pobliżu leży Rudnica Łęczyńska, która ma
budników chat 9, młyn i fryszerkę. Ł. od miej-
seowości odpowiedniej trzyma zapewne swą
nazwę. Łęg bowiem lub Łąg, oznacza las lub
łąkę na błotach. WŚ ta, w dokumentach poka-
zuje się przy Kamiennem na początku XVI w.,
jako własność Babińskich. W r. 1603 w dziale
rodzinnym dostaje się z dworem, sadami i ludź-
mi, do Lwa i Iwana Babińskich, lecz ci dwaj
młodsi bracia, już w r. 1607 odstępują ją star-
szemu Wasylowi za 2000 kóp groszy litew.
W następnych czasach majętność ta podzieliła
się między licznie rozrodzone potomstwo Wa-
syla, i dopiero skupiła się w r. 1748 w.osobie
Kazimierza Bończy Babińskiego, podczaszego
kijowskiego. Synowie tego ostatniego, Ignacy
i Aleksander sprzedają dopiero w r. 1794 ten
Ł. wraz z Rudnią Łęczyńską, Michałowi Grwi-
donowi Korzeniowskiemu, dziedzicowi sąsie-
dniej, ogromnej majętności Bereżeńszczyzny.
Ze wszystkich majątków Babińskich, Ł. bodaj
czy nie najdłużej w ich domu pozostał. Rudnia
tutejsza już w początku zeszłego stulecia była
czynną, mamy pod ręką dawny kontrakt na

nią zr. 1738, zawarty z Rudnikiem Piotrem
Sobczykiem, który obowiązuje się płacić za
nią arendy złp. 320 z dodatkiem półtora woza
żelaza giętkiego i dwa kamienie dla dworu.
Łęczyna, część Dobrotworn, pow. Kamion-

ka Strumiłłowa.
Łęczysk, os. rząd., pow. ostrołęcki, gm.

Rzekuń, par. Ostrołęka. Ma 17 mk.

Łęczysko, wś, os. leśna i os. młyn. nad rz.
bez nazwy, pow. noworadomski, gm, i par.
Sulmierzyce, WŚ ma 17 dm., 105 mk., 114 mr.;
os. leś, | dm., 9 mk., 4 mr. i os. młyn. 1 dm,,
7 mk., 37 mr,

Łędzechowo, wś w pow. lęborskim, ziemi
pomorskiej,

Łędziajny, ob. Zuzyany.
. Łęg al. Zęk, jestto nadrzeczna nizina podlega-
Jąca zalewom. Obie formy tej nazwy występują w na-
zwach miejscowości i w pochodnych nazwach: Łęczy-
sko i Podłężyce, Łęczno i Łężek, Łęczany i Łężyce.

Łęg, Zęł: (ob.) i t. p.
Łęg, Zęgi, ob. Zug, Ługi.
Łęg 1) wś, pow. warszawski, gm. Jeziorna,

par. Słomczyn; leży w nizinie nadwiślańskiej,
między Opaczem a Gassami. W 1827 r. 28
dm., 198 mk. 2.) Ł., folw., pow. sochaczew-
ski, gm. i par. Młodzieszyn, o 8 w. od Socha-
czewa i od rz. Wisły. Rozległość wynosi mr.
481: grunta orne i ogr. mr. 417, łąk mr. 28,
past. mr. 3, lasu mr. 8, nieuż. i place mr, 24,
bud, mur. 1, z drzewa 6. Folw. ten w r. 1877  
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oddzielony od dóbr Młodzieszyn. 3.) Ł., pow.
sochaczewski, gm. Łazy, par, Brochów. 4.) Ł.
Bieniewski i Ł. Januszewski, wś, pow. socha-
czewski, gm. Iłów, par. Kamion. Należały do
dóbr Jamuszew wchodzących w skład dóbr
Iłów. 5.) Ł., wś, pow. włocławski, gm. Łęg,
par. Włocławek. Ma szkołę począt, 1.-kl. ogól-
ną. W 1827 r. wś rząd., 26 dm., 217 mk. Gm.
Ł. należy do sądu gm. okr. II w Kowalu, st.
poczt. Włocławek. Posiada 5873 mr. obszaru,
w tem gruntów dominialnych 861 mr. i 2358
mk. 6.) Ł. Bakński, kol. nad odnogą rz. War-
ty, pow. turecki, gm. Niewiesz, par. Uniejów
(Łaski, Lib, ben. I, 344), odl, od Turka w. 25;
ma dm. 15, mk. 143. 7.) Ł. Dominikański al.
Krajkowice, kol, nad odnogą rz. Warty, pow.
turecki, gm. Niewiesz, par. Uniejów, odl. od
Turka w. 26'/,, dm. 11, mk. 78. 8.) £. Pie-
karski, kol. nad rz. Wartą, pow. turecki, gm.
Piekary, par. Skęczniew, odl. od Turka w. 19;
dm. 22, mk. 182. W 1827 r. 11 dm., 87 mk.
9.) Ł. Wielki, kol. nad rz. Wartą, pow. kolski,
gm. Koźmin, par. Wilamów (Łaski, Lib. ben.
I, 345); odl. od Koła w. 18; dm. 16, mk. 97.
W 1827 r. 7 dm., 71 mk. Por, Janiszew. 10.) Ł.
wś i os, karczm. nad rz, Pilicą, pow. rawski,
gm. i par, Rzeczyca (Łaski, lib. ben. II, 314);
18 dm., 165 mk., ziemi włośc. 512 mr. Osada
karcz. należy do dóbr Rzeczyca. W 1827 r.
wś rząd. 17 dm., 121 mk. 11.) Ł. Zęczyński,
kol., pow. piotrkowski, gm. i par. Ręczno. Ma
14 dm., 98 mk., 184 mr, ziemi. 12.) Ł., wś,
os, młyn. i os, karcz. nad rz. Wartą, pow. no-
woradomski, gm. i par. Kruszyna (Łaski, Lib.
ben. I, 523). WŚ ma 38 dm., 227 mk., 757
mr.; os, młyn. | dm., 5 mk., 29 mr.; os karcz.
1 dm., 4 mk., 16 mr., należy do dóbr Kruszy-
ne. W 1827 r. 30 dm., 196 mk. 13.) £. Maj-
kowski, os. włośc. nad rz. Pilicą, pow. nowora-
domski, gm. Masłowice, par. Bąkowa; na grun-
tach wsi Majkowice założona. Ma 3 dm., 27
mk., 33 mr. ziemi. 14.) B., folw. nad rz. Lisz-
wartą, pow. częstochowski, gm. i par. Miedzno.
Ma 4 dm., 2 mk. i 745 mr. obszaru. 15.) Ł.
Rachowski, folw. do dóbr Rachów, dawniej
pow. janowski, gm. Annopol, obecnie za Wi-
słą, pow. opatowski, gm. i par. Lasocin, rozl.
200 mr. roli ornej, 2 dm., 6 mk., piękny sad.
16.) Ł., wś nad rz. Czarną, pow. sandomierski,
gm. i par. Połaniec, od Sandomierza 40 w.; dm.
21, mk. 187 i 106 mr. ziemi; męż. 88, kob. 99.
17.) £Ł., wś nad rz. Wisłą, pow. sandomierski,
gm, i par. Osiek, ód Sandomierza 32 w., grun-
tu mr. 22, dm. 16, mk. 102. Jestto przedmie-
ście os, Osiek. 18.) £Ł., wś, pow. węgrowski,
gm. i par. Prostyń. Ma 9 dm., 96 mk., 188
mr. obszaru. 19.) Ł. Kościelny, wś, Z. kaszie-
lański, wŚ i folw., £. Probostwo, wś i £. Szła-
checki, pow. płocki, gm. Majki, par. Łęg, odl.
26 w. od Płocka. Są to trzy części jednej wsi;
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posiadają kościół paraf. i urząd gm. Ł£Ł. Kaszte-
lański, wś drobnej szlachty, ma 6 dm., 87 mk.,
289 mr. ziemi; folw. należy do dóbr Mogielni-
ca. Ł. Kościelny 6 dm., 62 mk., 323 mr. Ł.
Probostwo, 19 dm, 119 mk., 383 mr. roli i 38
mr. nieużytków. Ł. Szlachecki, wś drobnej
szlachty 7 dm., 28 mk., 360 mr. Do par. Łęg
dawniej dek, raciąski, należą wsie: Ł. Kaszte-
lański, Kostery, Mokrsk, Chudzynko, Bary,
Brzechowo A. i B., Kozłowo, Gawrony, Brelki,
Kozłówko, Łężek Szlachecki, Kowalewo, Ki-
sielewo, Wilkęsy, Mogielnica, Mogielniczka i
Siemienie, Ludności dusz 3010. W r. 1388
dziedzie tej wsi Grabia, wraz z synem swoim
Janem część gruntów przeznaczył na uposaże-
nie istniejącej tu kaplicy, w miejsce której
w 1409 r. Włodzimierz z Kurdwanowa, wnuk
Jakuba bisk, płoc. zbudował istniejący dotąd
kościół murowany i ten przez wspomnionego
biskupa licznemi został opatrzony dziesięcina-
mi. O 500 kroków od kościoła na wzgórzu
istnieją dotąd szczątki dawnego dworu Gra-
biów i Kurdwanowskich, Kościół zbudowany
w tak zwanym stylu krzyżackim, z czerwonej
cegły bez tynku, podparty zewnątrz 10 skar-
pami, wewnątrz zaś przedzielony6 filarami po
16'stóp obwodu każdy, co pozwala wnosić, że
pierwiastkowo zamierzone sklepienie, zastąpio-
no potem istniejącym dotąd sufitem z desek.
Zewnątrz zdobią go szczyty zębate, a wnęki i
okna boczne zakreślone u góry ostrołukami.
dwiątynia ta od strony południowej posiada
okien 6, a od północnej 3 i po jednem okrą-
głem. W ścianie po nad wielkiemi drzwiami
widoczny jest wizerunek twarzy ludzkiej, co
ma być pamiątką po mularzu, który przy bu-
dowie kościoła spadłszy z rusztowania, „życie
utracił. Wielki ołtarz z lipowego drzewa, ca-
ły pozłacany, podpiera dwóch aniołów natu-
ralnej prawie wielkości. Przeniesiono go do
tutejszego kościoła w r. 1819 po kasacie pp.
norbertanek, za staraniem ks, Walentego Słu-
peckiego, ówczesnego proboszcza parafii łęk-
skiej. Piękna, rzeżbiona chrzeielnica i malo-
widła 4-ch ewangelistów pochodzą zapewne
z czasów założenia kościoła. Zakrystya prze-
chowuje dwa starożytne ornaty przetykane
srebrem i złotem; nadto krzyż srebrny rzeźbio-
ny, równie pięknej roboty starożytnej, We-
wnętrzną Ścianę kościoła zdobi nagrobek Krzy-
sztofa Ubysza z r. 1626, Kozłowskich i Kune-
gundy z Krzyżanowskich Grąbczewskiej, sio-
stry Adryana Krzyżanowskiego, autora dzieła
„Dawna Polska*, Na cmentarzu nagrobki Mie-
czyńskich 1 Makomaskich. Jeden z dzwonów
nosi na sobie r. 1577. W r. 1875 kościół sta-
raniem proboszcza ks, Piotra Potulskiego i pa-
rafian został odnowiony. 20.) Ł., wś, pow.
lipnowski, gm. i par. Skępe, odl. o 14 w. od
Lipna, ma 2 dm, 11 mk, 481 mr, gruntu.  
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21.) KŁ. Witoszyński, wś nad rz. Wisłą, pow.
lipnowski, gm. i par. Szpetal, odl. o 29 w. od
Lipna; ma 11 dm., 65 mk., 315 mr. gruntu,
200 nieuż., szkołę początkową 1-kl. ogólną.
22.) Ł., folw. nad rz, Skrwą, pow. lipnowski,
gm. Osiek, par, Tłuchowo, odl. o 25 w. od Li-
pna; posiada młyn wodny, ma 1 dm., 5 mk.,
60 mr. gruntu. 28.) Ł. Chaliński, wś, pow.
lipnowski, gm. Obrowo, par. Ossówka (ewan.),
odl 028 w. od Lipna, ma 2 dm., 12 mk., 838
mr, gruntu, 2 nieuż, 24.) £. Osiecki, wś, nad
rz, Wisłą, pow. lipnowski, gm. Obrowo, par.
Ossówka (ewang.), odl. o 28 od Lipna; ma
ewang. dom modlitwy, szkołę, 10 dm., 61 mk.,
4/4 mr. gruntu, 29 nieuż. 25.) Ł., wś włośc.,
pow. mławski, gm. Mława, par. Grzebsk., odl.
o 16 w. od Mławy, ma 20 dm., 133 mk., 546
mr. gruntu, 18 nieuż. W 1827 r. wś rząd. 9
dm., 48 mk, 26.) KŁ. Zdrójki, wś włośc., pow.
rypiński, gm. Okalewo, par. Lubowidz, odl. 19
w. od Rypina; ma 25 dm., 247 mk., 559 mr.
ziemi i 10) mr, nieuż.; 17 os. włośc., 2 kuźnie.
27.) *., wś i os, fabr, nad rz. Orzyc, pow. Ma-
kowski, gm. i par. Płoniawy, wiatrak, tartak
i fryszerka, Rozległość os, wynosi mr. 180:
grunta orne i ogr. mr. 82, łąk mr, 14, wody
mr. 20, lasu mr. 2, nieuż, i place mr. 56, bu-
dowli z drzewa 12; pokłady torfu. Os. ta w r.
1878 oddzieloną została od dóbr Szlazy Jacią-
żek. 28.) Ł., ob. Brzozowo Łęg. 29.) Ł. (Łaski,
Lib. ben. I, 600, wymienia wś t. n. w parafii
Fałków, Br, Ch.
Łęg 1.) przys. do Bobrownik doln., pow.

chrzanowski, 6 kil. od Oświecima, na lew. brz.
Wisły, 228 m. npm., ma folw. i od płn. jest
zasłonięty moczydelskiemi lasami; graniczy na
zach, z Bobrownikami, na wsch. z Ostropolem.
2.) £., przys. do Januszowy, pow. sądecki, le-
ży śród lasu nad pot. Łękówką uchodzącym do
Lubinki, na płd. od Januszówy. Ten przys.
oddalony o 45 kil, od Nowego Sącza, należy
do par. rzym. kat. w Siedlcu. 3.) Ł., przys.
do Mogiły i Czyżyn, pow. krakowski; par.
w Mogile, leży na lew. brz. Wisły i graniczy
na płn. z Mogiłą, na zach. z Beszczem, a na
płd. wsch. z Czyżynami. Był już za Długosza
(L. B. I, 180) i płacił dziesięciny do klasztoru
cystersów w Mogile. 4.) KŁ. z Kamionką ma-
łą, wś, pow. sądecki, leży nad Kamienicą ucho-
dzacą do Dunajca z praw, brz. pod Nowym Sa-
czem. Przez wś prowadzi gościniec z N. Sącza
do Tylicza, a prawie w połowie wsi wlewa się
pot. Kamionka Wielka do Kamienicy. Wznie-
sienie npm. wynosi 381 m. Sam £. liczy 180
mk., z których 12 przebywa stale na obszarze
więk. pos. Kamienica ma 1338 mk. Ludność
jest rzym. kat, wyznania i jest przydzielona
do par. w Nawojowy. Oddalenie od N. Sącza
ocenia Skorowidz pocztowy na 9.8 kil. Więk.
pos. Edw, hr, Stadnickiego ma 83 mr. roll
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w ogóle, 219 mr. lasu; pos, mniej, 171 roli, 16
łąki ogr. i 38 mr. past, W Kamionce małej
leżącej znacznie na płn. od Ł. jest stacya kolei
tarn.-leluchowskiej. Ł. graniczy na zach. z Na-
wojową, na wsch, z Rybieniem, na płn. z Po-
pradową a na płd. z Baczą. 5.) £. górny, dol-
ny i średni przy Partyniu z Pogwizdowem, wś
w równinie 190 mr, npm, na praw. brz, Dunaj-
ca, w pow. tarnowskim, należy do par. rzym.-
kat, w Jurkowie i jest 4 kil. od Żabna odległa,
Pogwizdów leży na płn. od Ł. nad pot. Żabni-
cą. Cała rozległa i ludna osada liczy 1485 mk.
rzym.-kat., z których 125 przebywa na obsza-
rze więk. pos. wynoszącej 616 roli, 24 łąk i
ogr., 235 past, i 30) mr. lasu (hr. Męcińskiego);
pos. mniej, ma 1234 roli, 68 łąk i ogr., 99 past.
127 mr. lasu. £. graniczą na wsch. z Łukową

i Chorążcem, na płd, z Partyniem na płn. z Sie-
radzą a na zach. z Ilkowicami i Niedomicami.
Długosz (L. B. I, 428) nazywa tę wś Zankt ad
Jurków, Siarczyński zaś w Słowniku geogr.
(rkp. Bibl. Ossol. M 1824, str. 255), zamie-
szcza wiadomość, że ma roziegłe stawy i że ją
kupił Zygmunt I w r. 1530 u Jana Tomickie-
go. 6.) Ł., grupa chat włośc. na obszarze gm.
Bóbrka, wsi położonej w pow. chrzanowskim.
1.) £. folw. i przys, wsi Kamienia, w pow.
krakowskim, na lew. brzegu Wisły. 8.) k.,
przys. i folw. na obszarze gm. Gromca, nad
Wisłą, na lew. jej brzegu, od wsi na południo-
wy wsch., w pow. chrzanowskim. 9.) B. al.
w Łęgu, młyn, na obszarze gm. Rabki, w pow.
myślenickim. 10.) £., grupa chat włośc. w o-
brębie gminy Frydrychowic, w pow. wado-
wiekim. 11.) KŁ. grupa chat włośc., w obrę-
bie gminy Przybradzia, w pow. wadowickim.
12.) Ł., folw. na obszarze gm. Andrychowa,
w pow. wadowiekim 13.) £Ł. al. Zug: a) część
Oryszkowiec, pow. bobrecki; b) przedm. Hu-
sąkowa, pow. mościski; e) części Ulicka, $e-
redkiewicz, Dziewięcierza i Hojcza, pow. Ra-
wa Ruska. Mac.
Łęg 1.) niem. Zeng, wś nad Prosną, pow.

pleszewski; par. Zegocin (Łaski, Lib, ben, II,
26); 7 dm., 76 mk., wszycy kat.; 42 analf.
Poczta w Sierszewie o 6 kil., tel. i st. kolei
żelaznej w Pleszewie o 18 kil. i st. kol. żel.
w Kotlinie 6 15 kil. Pod wsią wykopano urnę,
w której się znajdowało 5 brązowych pierście-
ni zawieszonych na szóstym. 2.) K., dom.,
pow. pleszewski; 1271 mr. rozl.; 10 dm., 157
mk., wszyscy kat.; 96 amalf, Własność Zofii
Dobrzyckiej. 3.) K., dom. i wś nad Wartą,
pow. śremski; dom. ma 4820 mr. rozl.; 3 miejsc.:
a) Ł., dom.; folwarki: b) Trzciniec i c) Łążek,
18 dm., 311 mk., wszyscy kat., 150 analf,
Gorzelnia parowa i młyn. Poczta i tel. w Sre:
mie o 3 kil.; st. kol. żel. Czempia o 21 kil.
Własność Piotra Pajzderskiego. 4.) Ł., folw.,
pow. szamotulski; 2 dm., 28 mk,; należy do  
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dom. Grołaszyna. 5) Ł., wśi dom. pow. ino-
wrocławski, blisko jez. Gropła; dom. ma 2287
mr. rozl.; 2 miejsc.: a) dom.; b) wś, 10 dm,,
157 mk.; 26 ew., 1381 kat.; 25 analf. Poczta
we Włostowie o 2,5 kil.; tel, w Kruświey o 9
kil.; stąacya kolei żelaznej w Inowrocławiu
o 24 kil. M. St.
Łęg 1.) niem. Zeng al. Lenga, 1582 r. Lug

i Lenge, wś nad Odrą, pow. raciborski, par,
Lubowice; 51 bud., 89 dm., 466 mk., 76 osąd,
414 mr. ziemi. 2.) £., os. leśna do wsi Zbo-
rowskie, pow. lubliniecki. 3.) £., niem. Zeng,
pustkowie do Kochanowice, pow. lubliniecki,
Łęg 1.) al. Ząk (Kętrz.), niem. Zong, Lan-

gen, w dok. krzyżackich Schónkażn, 3 miejsc.
w pobliżu siebie leżące, powiat chojnicki, nad
rz. Czarna Woda, przy bitym trakcie chojnie-
ko-starogrodzkim, blisko granicy pow. staro-
grodzkiego, w lesistej i piaszczystej okolicy,
ćwierć mili od st. kol. żel. Czarna Woda. Par.
i szkoła Łęg, poczta i st, kol. żel, w Czersku.
a) włośc. wś paraf., obszaru zajmuje mr. 4349,
bud. 329, dm. 184, kat. 1025, ew. 61; b) os.,
obszaru liczy mr. 1461, bud. 72, dm. 28, kat.
203, ew. 8; e) dobra, liczą obszaru mr. 1028,
bud, 8, dm. 3, kat. 9, ew. 43. Mimo piaszczy-
stej, mało urodzajnej gleby, śród puszczy tu-
cholskiej, osada ta oddawna się znajdowała.
Świadczy o tem między innemi wydobyty
w pobliskich błotach miecz prastary, o klindze
bez rękojeści, który w muzeum towarz. nauk.

w Toruniu jest złożony, Także też przechowu-
je się dotąd w ustach ludu legenda stara o po-

czątku kościoła tutejszego i o objawieniu Ma-
tki Boskiej, Było to, tak mówią, w onych
dawnych czasach, kiedy skutkiem trzebienia
lasów wś nasza coraz bardziej się rozprzestrze-
niała, a mieszkańcy także kościołek pobudować
sobie umyślili. Fundamenta już wznieśli, gdzie
teraz są ogrody. Ale tam jednak nie stanął
dla woli Bożej. Bo człowiek właśnie jechał
w parę wołków po drzewo kościoła: w tem gdy
gdy się przybliżał niedaleko za wsią do tego
miejsca, gdzie stały lipy wielkie, ujrzał nad
lipą obraz Matki Boskiej, dokoła jasnością
opromieniony. Przenieśli tedy z wielkiem usza-
nowaniem obraz na miejsce rozpoczętej budowy
kościoła. Ale o dziwo, zawsze napowrót po
kilkakroć nad oną lipą się pokazywał, aż na-
reszcie w owem miejscu przy lipach kościół
wznieśli. Dotąd jeszcze niejakie szczątki po
onej lipie się zachowały w wielkim ołtarzu, a
obraz Matki Boskiej wciąż jeszcze cudami sły-
nący, na tej lipie dawniej był umieszczony.
Ob. Obrazy cudowne w dyec. chełmińskiej str.
102. Jak widać z przywilejów, wś Ł. była
oddawna własnością prywatną jednego czy
kilku panów. R, 1354 Wojciech Doryng i stryj
jego Paweł Newicz wystawiają przywilejTo-
maszowi i Hermanowi sołtysom, na obsadzenie
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60 włók we wsi swojej Ł. (Schónhain). Z tych
6 włók przypadało na sołectwo, od innych da-
wać nam będą czynszu po 15 skot. i po 2 ku-
ry, nadto kościołowi i biskupowi uczynią, co
się należy. Sołtys otrzymał nadto trzeci grosz
ze sądów i od starej karczmy trzeci dziel.
A gdyby młyn był zbudowany, mają otrzy-
mać czwartą miarę, a gdyby jaz był urządzo-
ny, trzecią noc będą mieli wolną. A wtej
wsi odbędzie się raz albo dwa razy msza św.

śpiewana. A gdyby się zapomogli, wolno im
i plebana trzymać przy kościele, R. 1385
Rudiger von Klner, komtur tucholski, ze wzglę-
du na wielki niedostatek w polach niepoży-
tecznych i błotach, jakie posiadają, zapisuje
mieszkańcom wsi Ł. nowych 5 włók na uży-
tek: za to listy rozwozić nam będą na miejsca
im wskazane. Czego jeżeliby się czynić wzbra-
niali, także i włóki będą im odjęte. Za pol-
skich czasów Ł. należał do dóbr star. tuchol-
skiego; lustr. tegoż sstwa zr. 1664 donosi:
Wieś £., liczy włók 40, z tych sołtyskich jest
4, wybraniecka 1, kościelne 4, lemańskich 6,
gburska 1; czynszu społem dają zł. 39, Sołtys
łęski, 5 lemanów, 4 karczmarzów i 2 ogrodn.
zobowiązani byli po tygodniu z innymi podług
kolei w całym roku pełnić straż leśną w pusz-
czy 1 barci leśnej, O stanie parafii łęskiej
dowiadujemy się z dyec. szemałt,, str, 291:
Parafia Łęg, w dekan, tucholskim, liczy dusz

2477. Kościół tytułu Narodz. N. M.P., pa-
tronatu rządowego, nie wiadomo kiedy fun-
dowany albo konsekrowany; przez długie cza-
sy należał jako filialny do Czerska, w r. 1859
najwięcej za staraniem sufragana chełmińskie-
go Jerzego Jeszke napowrót odłączony, i pa-
rafia osobna łęska utworzona dekretem z d. 15
lutego, Szpitala nie masz przy tym kościele;
bractwo istnieje różańcowe od r. 1757, trzeź-
wości od r. 1860. Prob, Teod. Gutmann. Wsie
paraf.: Łęg, wś, £Ł., osada, £., dobra, Lipki,
Kęsza, Przyjaźn, Stare Prusy, Nowe Prusy,
Złe mięso (pow. chojnieki), Gotthelp (?), Za-
wada, Klonówka, Wieck, Złe mięso (pow. sta-
rogrodzki), Jastrzębie, Zimne zdroje, Lubiki,
Kłaniny, Czarna woda. Szkoły katol.: w Łę-
gu 2-kl. dzieci katol. 240 (pierwszy nauczy-
ciel jest tu zarazem organistą) w Kłaninach
54 dz. katol. i w nowo utworzonej szkole
w Lubikach dzieci katol.? Ob. G. Ossowski,
Mapa archeol. Prus zach., str. 106; Dregera
Odpisy w arch. w Peplinie, str. 122, Odpisy
przywil. star. tucholsk. w Beluie, str. 52
159. 2.) b.al. Zęgi, nazywała się dawniej
posiadłość, na pograniczu wsi Przysieki poło-
żona, śród nizin praw, brzegu Wisły, w pow.
toruńskim. Od dawna należała do pp. bene-
dyktynek w Toruniu, Panny późniejsze, przy
końcu XVI wieku żyjące, wiedziały, że tam
sadzawki i jeziorka rybne były, zwane Łachy,  
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także ogrody, rola orna i łąki obszerne, Boru
niemały obszar, tu dotąd należący, ciągnął się
od Przysiek kn Barbarce. Inny bór klasztor-
ny znajdował się między Barbarką, Leszczem

a Bierzgłowem. Także i wielka łąka przy
Barbarce, zwana Drobe, czyli proboszczowska,
należała do panien. R, 1347 Henryk von
Kranichfeld. komtur bierzgłowski, zapisał tę
łąkę Mikołajowi Leschhorn i braciom jego Ja-
nowi i Gotkowi, Następnie ciż bracia albo ich
następcy ustąpili łąkę klasztorowi, który ja
odtąd wciąż posiadał, Poddani klasztorni ze

wsi Pigży i Wybramowie mieli obowiązek łą-
kę skosić i siano pannom do miasta przywieść.

Niemało siana miały także panny na Łęgach.
To wszystko przepadło w czasie reformacyi lu-
terskiej, Panny wytoczyły potem proces To-
ruńczanom, ale trudno było z nimi 60 począć,
gdyż gwałtów nawet zbrojnych używali, jak

piszą w księdze pod r. 15998. Gwałt w Łęgu!
D. 27 czerwca Toruńczanie, zbiwszy cechę
wszystkiego miasta, zbrojno na koniach z strzel-
bą ręczną i inszemi broniami wyruszyli. Chcie-
li nam gwałtem siano zabrać, wozów około 15,
z Łęgu, które przez sługi klasztorne posieczo-
ne było. Alego nie dostali, chociaż chłopi
nasi jeno z grabicami byli, a oni z bronią.
W dalszym przebiegu procesu o Łęgi tyle tyl-
ko osiągnęły panny, że im pewien mały obszar
odmierzono r. 1610. Łąkę proboszczowską
przy Barbarce posiadał r. 1582 Benedykt
Koya, pierwszy pisarz miejski, W następnych
czasach o posiadłości Łęgu w tem miejscu nic
nie wiadomo, Ob. Klasztory żeńskie w dyec.
chełmińskiej, str, 164. 8.) KŁ. dok. Kleine
Lanck, nazywała się łąka przy wsi Zabnie
w pow. chojnickim; wspominana w przywileju
tej wsi r. 1844. Ob. Odpisy Dregera ręk.
w arch, w Peplinie, str, 105a. Kś. EF.

Łęg, las, ob. Zażacz,
Łęg 1.) także Zęgowa, al. Ząka, znaczny

strumień, powstaje z połączenia dwóch więk-
szych potoków, zachodniego, Zyzogi i wscho-
dniego Turki, na obszarze Woli raniszowskiej,
w pow. kolbuszowskim; płynie w kierunku
północno-zachodnim przez Wilezą Wolę, gdzie
z lew. brz. przyjmuje Przyrwę, al. Olszaniec,
i zwraca się na północ. Pod Grabcową górka
(186 m.) przyjąwszy z lew. brz. potokę Mury-
nę, zwraca się na północny wschód a potem na

północ; zrasza obszar Bojanowa, Stanów L
Przyszowa szlacheckiego. Od Przyszowa kar
meralnego aż do swego ujścia trzyma się prze-
ważnie północno-zachodniego kierunku. Mija
wsi Krawee, Jamnieę, Zaleszany, Gorzyce i na
granicy Dąbrowy i Gorzyce, koło Cypla, przy*
siołka Grorzye, uchodzi do Wisły z praw. brz.
Przyjmuje liczne wody zobu brzegów. Z praw:
brz. wpadają doń: Filipka, Bojanowski potok
czyli Zatoka, Osa, a zlew. brz. Przyswa al.
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Olszaniec, Muryna, Żupawa i Mokrzyszów, al.
Branka. Długość biegu 63 kil. Spad wody
podają następujące liczby: 200 m. (połączenie
się Zyzogi i Turki); 191 m. (ujście Przyrwy);
177 m. (ujście Zatoki); 157 m. (ujście Osy);
147 m. (ujście do Wisły). 2.) Ł., znaczny
strumień, nastaje z połączenia dwóch strug, je-
dnej napływającej od wsi Rozwienicy, drugiej
powstającej we wsi Rudołowicach, w pow. ja-
rosławskim; obie strugi łączą się w Rudoło-

wicach. Tak powstały potok płynie'w kie-
runku wschodnim przez obszar Rudołowie, na-
stępnie granicą Jankowie i Rudołowie, poczem
zrasza łąki Boratyna, gdzie dawniej przepły-
wał znaczny staw, dziś w łąkę zamieniony,i
gdzie z praw. brz. zasila się potokiem Bora-
tyńskim, W dalszym swym biegu tworzy
granicę między gminami Chłopicami i Łowca-
mi (od płn.) a gm. Dobkowicami, Zamiechowem
i Lutkowem (od płdn.) i przechodzi w obręb
gm. Ostrowa, przyjąwszy tutaj nagle kierunek
północny. Opływa Ostrów od wschodniej
strony, a w końcu przerżnąwszy gościniec ja-
rosławski, na obszarze wsi Tuczępami zwanej,
poniżej fotwarku Adamówki, uchodzi z lewego
brzegu do Sanu. Długość biegu 2! kil. Z praw.
brz. zabiera Rokietnieę, Boratyński pot., Młyn-
kę. Połączenie strug źródlanych leży 224 m.,
ujście 180 m. Na obszarze Ostrowa zowią go
Radą. 3.) £., potok, wypływa na łączkach,
w obrębie gm. Czernelicy, w pow. horodeń-
skim, w południowej części jej obszaru: płynie
na północ, opływa wschodni bok mczka Czer-
nelicy, gdzie z lew. brz. zabiera znaczaą stru-

gę bezimienną, poczem wchodzi w las i na gra
nicy z Chmielową uchodzi do Dniestru z praw.
brz. Długość biegu 6 kil. Ujście leży 160 m.
npm. (szt. gen.). 4.) £., por. Zaski, V, 84, Ja-
wornik polski i Łęgi. Br. G.

Łęga, niem. Lenga, posiadł. z karczmą, pow.
toruński, w lesistej okolicy, opodal Drwęcy,
do której tu wpływa struga Bielica, przy gra-
nicy polskiej. Obszaru liczy ornej roli hekt.
32, łąk 14, pastw. £, lasu 17, ogółem obszaru
hekt. 71, bud. 6, dm. Ż, katol. 18, ew. 4. Pa-
rafia Chełmonie, szkoła Elgiszewo, poczta Ko-
walewo. Por. Fraksztyn.

Łęgacz, pow. grójecki, gm. Kobylin, par.
Worów.

Łegajny, niem. Zergainen (dok. Laugeyn al.
Langene) 1.) dobra ryc. na Warmii, w pow.
olsztyńskim, 6 kil. od Wartemborka, gdzie
najbliższa st. poczt. i kościół paraf. Mają ob-
szaru 236 ha., i to 193 ha. roli orn. i ogr., 18
ha. łąk, 25 ha. lasu. R, 1857 roli orn. było
556 mr., łąk 110 mr.; pastw. 6 mr., boru 262
mr., mk, 64. £. należały dawniej do bisk,
warmińskich, co wynika z następ. dokumentów.
R. 1364 nadaje Jan II, bisk. warm., braciom
Gredeke i Hannike 60 włók na założenie wsi
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„Langene;* sołtys ma posiadać 6 wolnych
włók na prawie chełm. pół karczmy, mniejsze
sądownictwo i trzecią część od kar pieniężnych
z większego sądownictwa. Przez 15 lat mają
mieszkańcy być wolni od czynszu, potem będa
od 54 włók płacili pół grzywny i 2 kury od
włóki na gody; prócz tego winni dostarczać od
każdego pługa korzec pszenicy i korzec żyta.
Datum in Castro n. Heilsberg. A. D. 1364, 28
Junii. (Ob. Cod. dipl. Warm. II, p. 379). R.
1405 zapisuje Henryk, bisk. warm. włościa-
nom we wsi „Langeyn* pod Wartemborkiem
12 włók boru między Łęgajnami, Szyprami i
jez. Wadąg. (Ob. Cod. dipl. Warm. III, p.
407). R. 1598 sierp. 31 dostaje Franciszek
Roman, mieszkający w Śzyprach, od bisk.
warm. Andrzeja Batorego, u którego był po-
kojowym, 5 włók lasu w Ł. Po bezdzietnej
śmierci Romana nadał bisk. Piotr Tylicki 3
paźdz. 1601 r. posiadłość tę szlachetnemu Pa-
włowi Stawickiemu na prawie chełm., zezwa-
lając zarazem na wolne rybołóstwo w jeziorze
Wadąg, ale tylko dla własnego użytku. (Ob.
Cod. dipl. Warm. I, p. 464). Według lustra-
cyi z r. 1658 było w £Ł. włók 60, gburów 28,
wójtów dziedzicznych 2, 1 wolny zobowiązany
do jednej służby i 1 karczma; od 50 włók pła-
cili włościanie 96 kur, 24 gęsii 241 f. 17 gr.
9 fen. czynszu, Z Ł. prowadzi szosa do War-
temborka, dokąd odl. wynosi 3.7 kil. R. 1796
posiadał ten majątek porucznik v. Sass, który
go odstąpił swemu synowi kapitanowi v. Sass.
Na końcu XVIII wieku przeszły Ł. przez ku-
pno w ręce Jagodzyńskich, którzy się jedna-
kowoż nie potrafili tu długo utrzymać, 1864 r.
były tu 4 dm.i59 mk., 9ew. a50 kat,
23 Niemców, a 36 Polaków. 2.) £., wś, pow.
olsztyński, st, p. Wartembork. Mają areału
3616.77 mr., między temi 791.10 mr. lasu; pa-
raf. katol. i ew. Wartembork, 1864 r.. było tu
40 dm. mieszk. i 415 katol. ipo pol. mówią-
cych mieszk. Kś. Fr.

Łęgi 1.) wś nad rz. Bugiem, pow. konstan-
tynowski, gm. Bohukały, par. Pratulin, rozl.
mr. 269, dm, 26, ludn. 144. W 1827 r. 14
dm., 107 mk. 2.) £.-Starościńskie, wś nad rz.
Narwią, pow. ostrołęcki, gm. Nasiadki, par.
Ostrołęka, ma 1964 mr. obszaru. W 1827 r.
wś rządowa 44 dm., 258 mk. 3.) K.-Miejskie,
wś, pow. ostrołęcki, gm. i par. Ostrołęka, Pod
tym nazwiskiem istnieje około miasta Ostrołę-
ki 26 drobnych kolonii z różnemi dodatkami,

jako to: Ł., Łęz-Wielki las, Łęg- Rozoga i t. d.

W 1827 r. była to wś rząd. mająca 44 dm.,

368 mk. 4.) £.-NurZarębhszczyzna, folw., pow.
ostrowski, oddzielony r. 1872 od dóbr Jasien-

nica.
Łagi 1.) przys. do Błażowy, na wehód od

tej wsi, pod lasem, nad dopływem Piątkowy.
2.) KŁ al. Na Zęgach, gajówka na obsz. dwor,
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Koropiec w pow. buczackim. 3.) KŁ. nad Stry-
pa, młynna obsz, dwor. Skomorochy w pow.
buczackim. 4.) £., młyn koło Wierczan, na
obsz. dwor. Podhorce w pow. drohobyckim. 5.)
Ł., poszczególne domy w Kurnikach w pow.
jaworowskim. 6.) KŁ. (al. w Łęgach, Ługi),
młyn na obsz, dwor. Zawadka w pow. kału-
skim. 7.) Ł., część Huty obedyńskiej w pow.
rawskim. 8.) £., młyn na obsz. dwor. Uher-
sko w pow. stryjskim. 9.) KŁ. (Zuhy chodowy-
chi), część Chodowiec w pow. stryjskim, Par,
gr-katol. w Uhersku. 10.) Ł. al. Zugi, po-
szczególne domy i młyn w Świerzkowcach
w pow. zaleszczyckim, Lu. Dz.

Łęgi, potok, wypływa ze źródeł leśnych
u południowych stóp góry, Bazarami zwanej
(409 m.), na północny zachód od wsi Jaworni-
ka polskiego, w pow. rzeszowskim; płynie zra-
zu na wschód przez Jawornik polski; tutaj
śród domostw zwraca się na północny wschód,
a od Widaczowa płynie na półnoe i w Hadlu
szklarskiem uchodzi z praw. brz. do Mleczki,
dopływu Sanu. Długość biegu 8kil. Br,G.

Łęgi, rozległe podmokłe pastwiska nad pra-
wym brzegiem rz. Pełtwi. Por. Krzywczyce.
Łęgnowo 1.) ob. Zęgowo. 2.) Ł., niem.

Lengnowo, folw. do Jaszcza, pow. świecki, w le-
sistej i bagnistej okolicy. Ma bud. 5, dm. 3,
katol. 44. Parafia Jeżewo, szkoła Czersk, pocz,
Osie. Kś. F.

Łęgnowo, niem. Zangenau, ob. Zegnowo,
Łęgoń, os. młyn., nad strumien. t. n, pow.

piotrkówski, gm. Ręczno, par. Mierzyn. Ma1
dm., 8 mk,, 30 mr. ziemi.
Łęgonice 1.) wś i folw. i os. młyn. nad rz.

Pilicą, pow. rawski, gm. Góra, par. Łęgonice;
odl. 5w. od Nowego Miasta, leży na stoku
wyniosłego brzegu doliny Pilicy naprzeciw
drugiej wsi t. n. w pow. opoczyńskim, Posia-
dają kościół paraf. i drugi drewniany kościo-
łek wzniesiony na pamiątkę ugody zawartej
między królem Janem Kazimierzem a ks. Je-
rzym Lubomirskim w dniu 31 lipca 1666 r.
Stoi on na wyniosłości panującej nad doliną
Pilicy (Łaski, Lib. ben. I[, 510). Na folw. jest
gorzelnia parowa. W 1827 r. było tu 57 dm,,
330 mk.; obecnie 87 dm., 746 mk., 1409 mr.
ziemi włośc., 6 mr. kościel. i 8 os. młyn. Dwór
wraz z folw. Dąbrowa i Józefów ma 1150 mr,,
w tem 764) mr, ornej ziemi. Par. Ł. dek. raw-
ski: 1806 dusz. Według Tow. Kred. Ziems.
dobra Ł£. składają się z folwarków Ł., Józefów
i Aleksandrów oraz wsi Ł. Rozl. wynosi mr.
1798: folw. £.: grunta orne i ogr. mr. 632, łąk
mr, 25, lasu mr. 15, nieuż. i place mr. 19, ra-
zem mr. 691, bud. mur. 7, z drzewa 12; płodo-
zmian 7-polowy; folw. Józefów i Aleksandrów:
grunta orne i ogr. mr. 803, pastw. mr. 30, la-
su mr. 228, zarośli mr, 34, nieuż, i place mr.
12, razem mr. 1107, bud. mur. 2, z drzewa 8;  
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płodozmian 9-polowy. Gorzelnia większych
rozmiarów i młyn parowy. WŚ £Ł. osad 65,
z grun. mr. 1085. 2.) Ł. (Sandomierskie), WŚ,
folw., pow. opoczyński nad rz, Pilicą (z praw.
brzegu) i Kiełeznicą, odl. 3 w. od Nowego
Miasta i 29 w. od Opoczna, leżą naprzeciw Ł.
rawskich. Posiadają kościół par. erygowany
przed 1521 r. przez Mikołaja Trąbę. Obecny
drewniany wzniósł w 1765 r. dziedzic £. Ma-
łachowski, W 1827 r. było tu 44 dm., 221
mk.; obecnie 48 dm., 289 mk., 371 mr. ziemi
dwor. i 445 mr, włośc, Jestto starożytna
przedhistoryczna osada jak tego dowodzi ob-
szerne cmentarzysko i kurhany tutejsze, z któ-
rych w czasie poszukiwań w 1871 r. dobyto
około dwustu różnych przedmiotów. Opis 1
widok Ł. podał Tyg. illustr, z 1880 r. M 225,
Opis wykopaliska zaś Kłosy, t. XIII, str. 275
i 296, tudzież „Wiadomości archeologiczne za
1873 r. Czyt. Łaski, Lib. ben. II, 307, 506.
Par. Ł, dek. opoczyński: 596 dusz. Br, Ch.

Łęgorz, Zęgorz, przys. do Jareniówki, pow.
jasielski, par. Jasło, o 2.4 kil. od Jasła, u zbie-
gu Ropy z Wisłoką, 310 m. npm. Ma 79 mk.
rzym.-katol, Więk. posiadł. Ludw. Pilli 98
mr. ziemi; mniejsza 36 mr.
Łęgów, niem. Lengow, część Rzuchowa,

pow. rybnicki.
Łęgowa, ob. Łęg.
Łęgowe, Zengowe, Zuhowe, część wsi Boro-

we, pow. żołkiewski. Należała do sstwa Mo-
sty Wielkie w województwie i pow. bełzkim.
Łęgowo, niem. Zengowo, wś i dom., pow.

wągrowiecki, dom. ma 878 mr. rozl., 26 dm.,
260 mk., 5 ew., 255 katol., 90 analf, W roku
1880 było 270 mk. Cegielnia. Kościół katol.
paraf., dek. łekieńskiego, Poczta i tel. w Wa-
groweu o 4 kil., st. kol, żel, Rogoźno 0 12
kil. M. St.
Łęgowo 1.) al. Legniewo, Lagniewo, niem:

Langenau, dok. Langenow, Iangow, Langois, W*
włośc, kościelna, pow. gdański, na bitym trak-
cie tezewsko-gdańskim, śród żyznej gleby;
opodal żuławy gdańskiej; przy wsi przechodzi
kol. żel. gdańsko-tczewska. Obejmuje obszaru
mr, 3571, gbur. 19, zagr. 47, katol. 828, ew:
234, dm. 86. Parafia i szkoła w miejscu;
poczta w Pruszczu; obecnie opodal wsi nowż
poczta urządzona 1 stacya kol. żel. w Rozem”
berku. Jest tu kościół paraf. katol., szkoła
katol. i prot., strażnik kol. żel. i bitego traktu
kowal. 3, gwoźdz. 1, rzeźn. 5, piekarzy 2. Od
ległość do Gdańska 2 mile. Przy wsi znajduj?
się cmentarzysko pogańskie, z którego wydo
byto kilka popielnie, w jednej znajdowały 5%
złote ozdoby. R, 1303 Piotr Swięca, wojew*
pomorski, wraz z synami Janem i Wawrzy”
cem zapisali tę wieś na własność 00. cystersor"
w Oliwie. Podówezas znajdowała się Ww M
siedztwie Ł. wieś Gransino, która następ?"
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zaginęła. R. 1323 stał się nowy rozmiar gra-
nie pomiędzy Ł., Kleszczewem i zaginioną wsią
Granzino. R. 1347 Henryk Dusemer, mistrz
w. krzyż., osobnym kanałem przeprowadził
wodę Kłodawy przez pola łęgowskie obok mły-
na. w wielkim błocisku Grabiny. R. 1483 ja-
kiś hr. Thymo z Łęgowa, komtur domowy
malborski, od husytów między Miłobądzem
a Tezewem schwytany, umarł w więzieniu. RK,
1459 w 13-letniej wojnie krzyżacy wieś na-
padli i niepokoili mieszkańców, którzy z zasa-
dzek poczynionych mężnie się bronili, R. 1460
znowu napadli wieś krzyżacy, splądrowali i do
szczętu zburzyli, Podczas reformacyi luter.
odstępczy opat Gischkau przefrymarczył Ł.
Dulskiemu, które dopiero za opata Dawida Ko-
narskiego po długim procesie napowrót odzy-
skane zostało r. 1611. Staraniem opata oliw-
skiego Adama Trzebnica + 1630, zbudowano
nowy kościół w Ł. R. 1656 król Jan Kazi-
mierz przybył tu z pod Chojnie z wojskiem;
założono główny obóz przy wsi dla wojska,
król udał się do Gdańska, gdzie zabawił aż do
31 stycz. roku następnego. Polacy starali się
z pod Ł. Szwedom dokuczyć, mianowicie Tczew
im odebrać, Szwedzi jednak na 2 mostach rzn-
conych pod Gniewem i Tczewem na naszę stro-
nę przeprawiwszy się przez Wisłę, wojska pol-
skie rozbili: konnica cofnęła się do Chojnie,
piechota do Gdańska; zabrali nam wtedy pod
Ł. 500 wozów ładownych. R. 1748 Iwo Roh-
weder, przeor oliwski i prob. łęgnowski, zbu-
dował nowy tutejszy kościół murowany i bo-
gato przyozdobił. R. 1772 została ta wieś we
wieczystą dzierżawę wydana, poczem przeszła
na własność osadników. Parafia Ł., w deka-
nacie gdańskim, liczy dusz 2026; kościół tytu-
łu św. Mikołaja pap., patronatu przedtem opa-
tów oliwskich, nie wiadomo, kiedy fundowany
i konsekrowany; teraźniejszy stanął gotowy
nowy r. 1748, wieżę dobudowano r. 1862.
Szpital dla 3 ubogich fundowany r. 1749 za
opata Józefa Rybińskiego; bractwo różańcowe
od r. 1750. Do parafii należy fil. kościół
w Rozemberku, przez bisk. Wawrz. Grębickie-
go do Łęgowa jako filia przyłączony. Prob.
Paweł Nelke, wik. Edward Weber. Wsie pa-
rafialne: Łęgowo, Skowarcz, Grabiny klaszt.,
Grabiny zameczek, Sperlingsdorf i Lędowo;
Rozemberk, filia. Szkoły katol.: w Łęgowie
dz. katol. 130, w Skowarczu 108, w Rozem-
berku 126; 15 dzieci katol. zwiedza szkoły lu-
ter. Dawniejszymi czasy istniały jeszcze ko:
ścioty w Grabinach zameczku i we wsi Sper-
lingsdorf, kaplice w Skowarczu i Grabinach
klasztornych. [Ludność tutejsza i katolicka,
od dawna jest niemiecka. Por. Granzino i Kło-
dawa, rz. 2.) £. al. Zęgnowo, niem. Langenau,

włośc. wś i rycer. dobra, pow. suski, na bitym

rakcie kisielicko-suskim, '/, mili od Kisielice,  
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1'/, mili od Susza. 1) włośc. wś liczy obszaru
mr. 1911, bud. 89, dm. 38, katol. 1, ew. 359.
W miejsen jest kościół luter. paraf, i szkoła,
dla katol. parafia Szwarcenowo, poczta Kisie-
lice, 2) rycer. dobra obejmują obszaru roli or-
nej hekt. 1107, łąk 216, pastw. 81, lasu 245,
nieuż. 30, ogółem obszaru hekt. 1681; bud. 39,
dm. 21, katol. 13, ew. 374. Parafia i t. d. jak
wyżej, dziedzic von Hindenburg; w miejscu
jest cegielnia. WŚ Ł., w Pomezanii dawniej-
szej a księstwie pruskiem położona, przez lu-
dność polską pierwotnie osadzoną została, jak
świadczy polska jej nazwa. Skutkiem wojny
18-letniej z krzyżakami wraz z całą okolicą
zburzoną była i pustkami leżała przez długie
czasy. Około połowy XVI wieku jeszcze na
dobre nie była zamieszkana. Ob. Kętrz., Lu-
dność polska w Prusach, str. 194, Kościół
katol. paraf. istniał tu od początku, patronatu
rządowego. W skutek reformacyi luterskiej
wraz z całą niemal Pomezanią zabrany przez
innowierców, którzy go do dziś dnia posia-
dają. 3.) Ł., niem. ZLangowen al. Lengowen,
wś, pow. oleckowski w Prusach wschod. nad
bitym traktem margrabowskim, st. poczt. Mar-
grabowa, 1858 r. 281 mk. Wawrzyniec v.
Halle, ssta oleckowski, sprzedaje r. 1561 Stań-
kowi (Stennig) Olszewskiemu z powiatu pi-
skiego, 4 włóki boru na sołectwo celem zało-
żenia wsi dannickiej na 40 włókach chełm.
W £. znajduje się r. 1600 tylko ludność pol-
ska (Kętrzyński, ,„,O ludności polskiej,* str.
517). Kś. Fr.i Kś. F.

Łęguty, niem. Langguth, w dawnej ziemi
saskiej, na granicy warmijskiej, wś, folw.i
młyn, pow. ostródzki, st. p. Bieża.
Łęgwarowo, niem. Zingwarowen 1.) WŚl

dobra, pow. darkiemski, st. p. Nordenburg.

2.) Ł., dobra tamże, st. p. Węgobork.
Łęk 1.) os., pow. olkuski, gm. Jangrot, par.

Grołaczowy. Tartak na wysiołkach. 2.) Ł.,
por. Łęg.

Łęk, przys. do Radgosza, pow. dąbrowski,
o 1 kil. od Radgosza.
Łęka 1.) wś, pow. nowomiński, gm. Dębe

Wielkie, par. Pustelnik. Por. Krupki. W 1827
r. 13 dm., 182 mk. 2.) Ł., folw. i wś, pow.
łęczycki, gm. Topola, par. Błonie (Łaski, Liv.
ben. I1, 482); dawniej rządowe, należały do
ekonomii Mazew, poprzednio stanowiły wła-
sność kapituły gnieźnieńskiej, dziś folw. wcho-
dzi do składu dóbr majoratu senatora Gotow-
cewa. Przez terytoryum przechodzi trakt dru-
gorzędny nieszosowy z Łęczycy do Dąbia,

odl. od Łęczycy w. 10, od Dąbia w. 12, od
Kutna w. 35; folw. ma rozległości mr. 270,
w tem łąk mr. 25, grunta żytnie, gospodarstwo

4-polowe; włościanie zajmują w ogóle prze-
strzeń mr. 870, w posiadaniu 46 osad; ogólna
ludność jest 463, ztego płci męs. 228, żeń
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215, trudnią się wyłącznie rolnictwem; jest tu
szkoła elementarna, do której należy mr. 2, pr.
20 gruntu i dom mieszkalny; roczne etatowe
uposażenie szkoły wynosi rs, 150. Cała ta po-
siądłość położona jest nad samemi słynnemi
błotami łęczyckiemi, ciągnącemi od miasteczka
Dąbia aż pod Łowicz, w. przeszło 80, które
częściowo zużytkowano już na łąki i pastwi-
ska; na błotach tych tuż przy folw. Ł, był od-
dzielny obręb leśny rządowy, około włók 8
zwartej i starej olszyny, zaliczony do leśnie-
twa rząd. Przedaż; obręb ten wraz z gruntem
pod nim będącym został sprzedany i wycięty.
Najbliższa rzeczka w granicach od strony błot
jest tak zwana Kwa w miejscowości Bobry,
gdzie są obfite pokłady torfu nieeksploatowa-
nego. Według wykazu rządowego jest tu kol.,
folw. i dwie osady, Kol. ma dm. 44, mk, 389;
os. dm. 1, mk, 8; folw, majorat dm. 2, mk, 11;
os. dm, 1, mk. 6. W 1827 r. 4] dm., 392 mk.,
wś rząd. 3.) £., wś, kol. i folw. nad rz, Mo.
szczenicą, pow. łęczycki, gm. i par. Piątek
(Łaski, Lib. ben. II, 418), odl. od Łęczycy w.
30; wś dm. 8, mk, 97; kol. dm. 9, mk. 80; folw.
dm, 8, mk. 109. W 1827 r. 14 dm., 137 mk.,
wś pryw. Według Tow. Kred. Ziems. folw,
Ł. rozległy mr. 1077: grunta orne i ogrody mr.
799, łąk mr. 127, pastw. mr. 18, lasu mr. 92,nieuż. i place mr. 46, bud, mur. 10, z drzewa
5, płodozmian 15-polowy. W$ś Ł. osad 25,z grun. mr. 150. Osada Ł, Bielice rozległa mr.90: gruntą orne i ogrody mr. 76, nieuż, i place
mr. 14, bud, z drzewa 8, osada ta odłączona
od dóbr Ł. w r. 1872. 4.) £., folw., pow.
kolski, gm. Kościelec, par. Białków, odl. od
Koła w. 4; dm, 4, mk. 47, W 1827 r. 10 dm.
118 mk. 5.) Ł. wsi folw., pow. będziński, gm.
Łosień, par. Sławków; leży na lewo od drogize dtrzemieszyc do Ogrodzieńca, o 5 w. od Ząb-kowic, ma 121 dm., 860 mk.
tu 99 dm., 548 mk. Według Tow. Kred, Ziems,folw. Ł. rozległy mr. 660: grunta orne i ogr.mr. 258, łąk mr, 100, past. mr. 3, lasu mr. 139,nieuż. i place mr. 160, bud. mur. 5, z drzewa6. WŚ £. os. 114, z grun, mr. 1255, 6.) Ł., wśnad rz, Wisłą, pow. kozienicki, gm. Góra Pu-ławska, par. Góra Jaroszyn, odl. od Kozienicw.30. Ma 33 dm., mk. 200, 298 mr. ziemi
dwors. i 399 mr, włośc. 1.) Ł. (Królewska),nad rz. Nidą, pow. stopnicki, gm. Pawłów,par. Nowy Korczyn, Attynencya dóbr Grot-niki (ob.) 8.) Ł. Wielka (wymienia Łaski, Lib.ben. LI, 255—509, pod Łowiczem). Br. Ch.Łęka 1.) Siedlecka al. dęki koło Siedlca, nalew. brz, Dunajca 0*8 kil, od Radłowa w pow.
tarnowskim, par. rzym,-kat. w Jurkowie, ma
206 mk, rzym.-kat. i graniczy na płd. z Siedl-
cem, a na zach, z Radłowem. 2.) Ł. lub Zęki,
wś w pow. sądeckim, w okolicy pagórkowatej,lesistej, nąd pot. Pódlesiem uchodzącym do

W 1827 r. było
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Spólnika, a z nim pod Jeżowem z lew. brz. do
Biały Dunajcowej, 414 m. npm., należy do pa-
rafii rzym.-kat. w Siedlcach i jest 11-3 kil. od
Nowego Sącza odległą. Liczy 311 mk, rzym.-
kat., z których 9 przebywa na obszarze wiek.
pos. Mich. Romera, mającej obszaru 186 mr.
roli, 7 łąk, 23 past, i 58 mr. lasu; pos. mniej,
ma 188 roli, 32 łąk i ogr., 109 past. i 9 mr.
lasu. Ł. graniczy na zach. z Klimkówką, na
płd. z Librantową, na wsch. z lasem trzycie-
skim, a na płn, z Siedlcami, 3.) £Ł. Samocka,
przys. do Samocic w pow. dąbrowskim, na
praw. brz. Wisły, w pasie granicznym cło-
wym, należy do par, rzym.-kat. w odległym
o 0'3 kil. Bolesławie i liczy 184 mk. rzym.-
kat. £. graniczy na płd, i wsch. z Samocicami
a na zach, z Kozłowem. 4.) KŁ. Szczucińska
(także Zęki), wś w pow. dąbrowskim na praw.
brz. Wisły, która ją od zach. i płn. oblewa,
tworząc silny skręt, należy do par. rzym.-kat.
w oddalonym tylko o 0:4 kil. i liczy 344 mk.
rzym.-kat. Pos. więk. H. hr. Hussarzewskiej
ma 104 roli i 97 mr. lasu; pos. mniej. 121 roli,
12 łąk i 23 mr. past, Ta Ł. graniczy na płd.
z Łęką Źabiecką a na wschód z Maniowem.
5.) Ł. Zabiecka, wś w pow. dąbrowskim, leży
w pasie granicznym cłowym, w równinie nad-
wiślańskiej, 0'3 kil, na płn. od Szczucinąa i li-
czy 182 mk, rzym.-kat. Pos. więk. ma obszaru
83 roli i 47 mr. lasu; mniej. 54 mr. roli w ogó-
le; graniczy na płn. z Ł. Szezuczyńską, na płd.
z folw. Rydlem, na wsch. z folw. Orezkami,
należącym do Borek a na zach. z Lubaczem.
Łęka 1.) Mała, niem. Klein-Lenka, wś, pow.

krobski; 2] dm,, 149 mk.: 1 ew., 146 mk.; 25
analf, Poczta najbliższa w Poniecu, st. kol. żel.
i tel. w Bojanowie. 2.) Ł. Wielka, niem. Gross-
Lenka, wś, pow. krobski, 2 miejsc.: a) Ł., wś;
b) Bogdanki, kol.; 62 dm., 374 mk.; 14 ew.,
860 kat.; 68 analf. Poczta i tel. w Poniecu o
8.5 kil.; st. kol. żel, Bojanowo o 16 kil. 3.) Ł.
Wielka, dom. i gm., pow. krobski, 5171 mr.
rozl., 4 miejsc.: a) Ł. Wielka, dom, i folw.;
b) Kopania, e) Józefowo; d) Karolinowo; 18
dm., 383 mk., wszyscy kat.; 180 analf. Wła-
sność hr. Leona Mielżyńskiego. 4.) £. Mro-
czeńska, wś i gm., pow. ostrzeszowski, 2 miejsc.:
4) Ł. Mroczeńska, wś; b) Maryanka Mroczeń-
ska, kol.; 82 dm., 694 mk, 698 ew., 626 kat.;
88 amalf. Poczta najbliższa, tel. i st. kol. żel.
w Kępnie. 5.) Ł. Opatowska, niem. Opat
Lenka, wś i gm., pow. ostrzeszowski, 2 miejsc.:
a) Ł, O., wś; b) Gołąbek, kol. 20 dm., 162
mk.; 42 ew,, 120 kat.; 37 analf. W r. 1880
było mk. 210. Poczta, st. kol. żel. przy kolei
poznańsko-kluczborskiej, o 170 kil. od Pozna-
nia, o 1l od Kępna. 6.) £. O., folw., pow.ostrzeszowski; 4 dm., 80 mk.; należy do dom.
Opatowa, M. St.
Łękawa 1.) wś i folw, nad rz, Widawką,
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pow. piotrkowski, gm. Łękawa, par. Grocholi-
ce (Łaski, Lib. ben. I, 458). Miał tu być urzą-
dzony zakład leczniczy, mleczny i kumysowy.
Wś ma 32 dm., 3886 mk., 3807 mr. obszaru;
folw. 1 dm., 4 mk., 2500 mr. (1000 ornej).
W 1827 r. 28 dm., 214 mk. Gm. Ł. należy
do sądu gm. okr. III w Bełchatowie, gdzie i
st. poczt. Ma 16217 mr. obszaru i 5000 mk.
W gm. jest szkoła, browar, tartak, fryszerka i
cztery młyny wodne. 2.) Ł., wś, pow. piń-
czowski, gmina Nagórzany, par. Kościelec.
W 1827 r. 18 dm., 143 mk. Br, Ch.
Łękawa, pot., bierze początek we wsi Zgło-

bicach, w pow. tarnowskim; płynie na płn.
wsch. granicą między gm. Zbyltowską Górą i
Dąbrówką (od płn. zach.) a Koszycami Wiel-
kiemi (od płd. wsch.), wzdłuż gościńca Woj-
nicz-Tarnów, a przerznąwszy go trzy razy,
koło folw. koszyckiego, Rudkami zwanego,
zlewa swe wody do Białej Dunajcowej. Dlu-
gość biegu 4 kil. i pół. Br. G.
Łękawica 1.) wś i folw., pow. nowo-miń-

ski, gm. i par. Siennica. W 1827 r. 18 dm.,
154 mk, Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.
od Nowo-Mińska w. 10, rozległy mr. 598: grun-
tą orne i ogr. mr. 242, łąk mr. 48, past. mr. 5,
lasu mr. 281, nieuż. i place mr. 22, bud. mur.
2, z drzewa 15. WŚ Ł. 0s. 25, z grun. mr. 342.
2.) Ł., wś, pow. kozienicki, gm. Trzebień, par.
Magnuszew, od Kozienic 26 w. Ma 810 mr.
ziemi dwor., 467 mr. włośc., 38 dm., 345 mk.

Młyn wodny. W 1827 r. 21 dm., 198 mk. Za-
prowadzono tu rybne gospodarstwo w 19 sta-
wach dostarcza po 1000 pudów ryb rocznie do
Warszawy.
Łękawica 1.) koło Kalwaryi (z Brankówką,

Ostułówką i Zagórzem), wś w pow. wadowiekim,
na praw. brz. Skawy, w okolicy podgórskiej,

212 m. npm, i lesistej. Od zach. zasłaniają tę

wś lesiste wzgórza ze szczytami „Na lenii*

544 i Werchowina 506 m. bezwzględnej wy-

sokości, ciągnące się aż do Skawy. Folw. Za-

górze i obydwa przysiołki leżą na płd. od sa-

mej wsi nad brzegiem rzeki. Są one przedzie-

lone od wsi wzgórzem dochodzącem 272 m.

pomiaru wojskowego. Ł. ma murowaną msza|-

ną kaplicę, w której się dwa razy na rok msza

ś. odprawia, należy do par. rzym.-kat. w Kle-

czy. Odległość od Wadowic wynosi 12'8 Kil.

Z 1313 mk. rzym.-kat. przebywa 44 stale na

obszarze więk. własności spadkobierców Leo-

narda Wężyka, mającej obszaru 551 roli, 27

łąk i ogr., 35 past, i 786 mr. lasu; pos. mniej.

ma 793 roli, 24 łąk i ogr., 154 past. i 58 mr.

lasu. Ł. graniczy na wsch. ze Stryszowem i

Barwałdem Górnym a na płn, z Kleczami,
2.) Ł. koło Rychwałdu, wś w pow. żywieckim,
nad pot. Kocierzem, który się tu dzieli na licz-

ne ramiona i wpada do Łękawki. Okolica jest

górska, a gleba żytnia, rędzinowata. Wzniesie- 
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nie npm. wynosi 379 mr. a oddalenie od urzę-
du poezt. w Ślemieniu 10:6 kil. Komoniecki
w Dziejopisie żywieckim str. 39, wywodzi na-
zwę od Łąk obfitych. Z 1037 mk. rzym.-kat.
przebywa 43 na obszarze więk. pos. (Mileskie-
go) mającej obszaru 188 roli i 29 mr. past.;
pos. mniej. 674 roli, 32 łąk i ogr. i 255 mr.
past. Za czasów Długosza (przed r. 1480) była
w Łękawicy par. rzym.-kat. niewiadomego ty-
tułu i były role przeznaczone na utrzymanie
kościoła i plebana. Przed wejną z Maciejem
Korwinem płacili kmiecie dziesięciny do kate-
dry krakowskiej, ale potem w skutek zniszcze-
nia okolicy zaniechano je wybierać. (Lib. ben.
dioec. crac. I, 87 iII, 293). W owym czasie
należała ta wś do państwa żywieckiego hr.
Komorowskich. Zdaje się że w tym samym
czasie zniesiono parafią. Teraz ma Ł. kościół
drewniany będący ekskurendą z Rychwałdu,
zbudowany w r. 1547. K4. Eug. Janota w Zy-
wieeczyźnie (Cieszyn, 1859) str. 68, powiada,
że ten kościół kazał pomalować Balcar Szum-
ski, pleban rychwałdzki, między r. 1622 a
1641. Mieszkańcy należą do szezepu góral-
skiego zwanego Zywczanami. Ł. graniczy na
pln. z Okrajnikiem, na płd. z Rychwałdem, na
zach. z Oczkowem i Moszczanicą a na wsch.
z Gilowieami. 3.) K., wś w pow. tarnowskim,
nad bezimiennym pot. uchodzącym do Stry-
szawki a z nią do Biały, leży w okolicy fali-
stej o nieznacznych wzniesieniach, 259 do 275
m, npm. Po zach, stronie niwy zwane Kopali-
ną, są urozmaicone małemi zapustami; na wsch.
stronie wznosi się niski grzbiet do 301 m npm.
tworzący dział wodny potoków. Kościół, emen-
tarz i dwór są położone na lew. brz. potoku.
Ta osada ma 1357 mk. rzym.-kat. Jest tu par.
rzym.-kat., szkoła ludowa i kasa pożyczk. gm.
z kapit. 1219 zł. w. a. Więk. pos. ks, Sangu-
szki wynosi obszaru 220 roli, 22 łąk i ogr., 20
past. i 88 mr. lasu; pos. mniej. 1587 roli, 156
łąk i ogr., 434 past. i 98 mr. lasu. Kościół
mur. z r. 1314 był najprzód paraf. (Dług. Lib.

ben. I, 605 i 609) potem został przyłączony do

prepozytury tarnowskiej, a w r. 1701 znowu

zamieniony na parafialny. Przechowują się

w nim metryki od r. 1628. Par. należy do
dyec. tarnowskiej, dek. pilzneńskiego i ma do-
łączoną wś Trzemesną. Cała ludność parafii
wynosi 1959 rzym.-kat. i 10 izrael. W XV w.
była Ł. własnością Tarnowskich. Ta wś gra-

niczy na zach. z Zawadą, na płn. ze Skrzyszo-
wem, na wsch. z Szynwałdem a na płd. z Łę-
kawką i Trzemesną. Mac.

Łękawka, wś w pow. tarnowskim, leży
w okolicy falistej od płd. podszytej lasem nad
bezimiennym potokiem, wpadającym do Stry-
szówki pob. Biały, przy Biały, przy gosćmcu
z Tuchowa do Tarnowa. Położenie podnosi się

od płn. z 259 ku płd. na 365 m. npm. a wś
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rozciąga się po obu brzegach potoku. Ł, nale-
ży do par. rzym.-kat. w Porębie Radlnej, jest
o 0:9 kil. oddaloną od Tarnowa i liczy 509 mk.
rzym.-kat. Pos. więk. ks. Sanguszki ma ob-
szaru 80 mr. lasu; pos. mniej. 639 roli, 59 łąk
iogr., 75 past. i 198 mr. lasu, Kasa pożyczk,
gm. rozporządza kapit. 487 zł. w. a. Ta wś
graniczy na wsch. z Trzemesną, na zach, z Por-
chą, na płn. z Łękawicą a na płd. z Piotrko-
wicami. Mac.
 Łękawka 1.) rzeczka, wypływa na łąkach
w Janowicach, w pow. bialskim, u zach. pod-
nóży wzgórz Fraidy (328 m.) i Czernichowa
(323 m.); płynie na płn. zach. przez Janowice
i Bestwinę, gdzie przyjąwszy od lew. brzegu
znaczny potok płynący z janowskiego lasu,
zwraca się na płn. i przez Bestwinkę granicą
Bestwinki i Dankowice podąża na obszar Kanio-
wa, gdzie z praw. brz. wpada do Wisły. Z lew.
brz. pod Bestwinką przyjmuje rzeczkę bez-
imienną, będącą zlewem wód stawów komo-
rowskich i bestwińskich, rozpościerających się
na praw. brz. Białej. Długość biegu 10'/, kil.
2.) B., strumień górski nastaje w obr. gm. Sle-
mienia w pow. żywieckim, z połączenia Łękaw-
ki Małej i Wielkiej, potoków wytryskujących
w obr. gm. Koconia, na wsch. od Slemienia po-
łożonej. Oba te potoki opływająwzgórze Łę-
kawkę (556 m.). Ł. przepływa Ślemień i Gi-
lowice w kierunku zach. W Łękawicy przyj-
muje od praw, brz. pot. Kocierkę, al. Kocierz,
przepływa płn. obszar Rychwałdu, a w Mo-
szczanicy zwraca się na płn. zach. i w Zadzielu
naprzeciw Tresny uchodzi do Soły z praw.
brz. Długość biegu 17 kil. Przyjmuje obu-
stronnie liczne potoki górskie, między nimi od
praw. brz, na uwagę zasługują: Racławka i
Kocierka. Spadek wody podają następujące
liczby: 488 m. (Łękawka Wielka w Koconiu),
422 m. (połączenie się obu Łękawek); 320 m.
(ujście do Soły). Dziejopis żywiecki Komoniec-
kiego podaje: „Łękawka rzeka najprzedniej-
sza z tych rzek (scil. państwa ślemieńskiego);
płynie najprzód od Kocierki, potem od Koczan-
ki, od Czeretnika, potem od Zapolnika, nao-
statku od Wracławia rzeczek. Stąd wnosić
wypada, że potoki Kocierka, Koczanka, Cze-
retnik, Zapolnik i Wracław wskutek połą-
czenia się tworzą rz. Łękawkę. Br. G.
Łękawska Wola, wś i folw. nad rz. Ra-

kówką, pow. piotrkowski, gm. Łękawa, par.
Grocholice. WŚ ma 17 dm., 136 mk., 152 mr.;
folw. 2 dm., 5 mk., 2105 mr., w tem 1050 mr.
ornej ziemi.
Łęki 1.) wś nad rz. Ochnią, pow. kutnoski,

gm. Wojszyce, par. Łęki (Łaski, Lib. ben, II,
428, 488). Posiada kościół paraf, drewniany—
niewiadomej erekcyi istniał już w XV w.
obecny z 1775 r. fundacyi Jana Leźnickiego.
Par. Ł, dek, kutnoski, 2506 dusz. Ma dm. 28, 
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mk. 507, ogólnej przestrzeni mr. 1808, w tem
ziemi ornej mr, 1634, łąk mr. 60, do włościan
należy mr. Ill. Gospodarstwo postępowe i
staranne; posiada łąki błotne nad rz. Ochnią;
obecnie przez wykopanie kanału osuszone,
W 1827 r. było tu 37 dm., 380 mk. Według
Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają się z folw.
Ł, i Janki, od Pniewa w. 10, rozległe mr. 2217:
folw. Ł. grunta orne i ogr. mr. 789, łąk mr.
334, past, mr. 5, lasu mr, 15, nieuż, i place
mr. 55, razem mr. 1198, bud mur. 6, z drzewa
24, płodozmian 6, 8 i 12-polowy; folw. Janki
grunta orne i ogr. mr. 323, łąk mr. 499, lasu
mr. 177, nieuż. i place mr. 20), razem mr. 1019,
bud. mur. 4, z drzewa 1, płodozmian 10-polo-
wy, wiatrak, pokłady torfu; rzeki Bzura i Och-
nia przepływają. Wś Ł. os. 28 z grun. mr.
148. 2.) Ł., folw., os. i Z. Królewskie, wś,
pow. wieluński, gm. i par. Lututów, odl. od
Wielunia w. 18; folw. dm. 4, mk. 15; os. dm.
1, mk. 8; wś dm. 30, mk. 266. W 1827 r. wś
rząd. 22 dm., 151 mk. 8.) Ł., wś i folw.,
pow. łaski, gm. Wygiełzów, par. Grabno (Ła-
ski, Lib. ben. I, 452, wymienia ją w par. Wy-
giełzów), odl. 13 w. od Widawy. Ma 16 dm,,
165 mk, Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.
od Łasku w. 15, rozległy mr. 551: grunta orne
i ogr. mr. 324, łąk mr. 73, past. mr. 126, lasu
mr. 6, nieużytki i place mr. 22, bud. mur. 4,
z drzewa 10, płodozmian 7-polowy. WŚ Ł. os.
29, z grun. mr. 75. 4.) KŁ. Królewskie, kol. i
folw. pow. piotrkowski, gm. Ręczno, par. Mie-
rzyn. Kol. ma 12 dm., 195 mk., 219 mr.; folw.
2 dm., 22 mk., 648 mr. (67 mr. ornej ziemi);
majorat 5, Buturlina. W 1827 r. wś rząd., 17
dm., 118 mk. 5.) £. Szlacheckie, kol, i folw.,
pow. piotrkowski, gm. Ręczno, par, Mierzyn;
kol. ma 27 dm., 232 mk., 298 mr.; folw. ma
4 dm., 23 mk., 483 mr. W 1827 r. 22 dm.,
168 mk. Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł.
Szlacheckie składają się z folwarków Ł. i Igna-
ców, wsi: Ł. Szlacheckie, Ignaców, Felicya-
nów i os. Anielów, od rz. Pilicy w. 6; rozległe
mr. 888: folw. Ł. Szlacheckie grunta orne i
ogr. mr. 520, łąk mr. 44, lasu mr, 267, nieuż
i place mr. 18, razem mr. 650, bud. mur. 3,
z drzewa 8, płodozmian 6 i 1l-polowy; folw.
Ignaców grunta orne i ogr. mr, 180, nieuż. i
place mr, 8, razem mr. 188, bud. z drzewa 3,
płodozmian 6 i 1l-polowy, pokłady torfu. Wś
Ł. Szlacheckie os. 31, z grun, mr. 325; wś
Ignaców os. 15, z grun. mr. 193; wś Felicya-
nów os, 14, z grun. mr. 144; osada Anielów
z grun. mr. 19. 6.) Ł., folw., pow. siedlecki,
gm. i par. Zeliszew. Ma 11 dm., 122 mk., 312
mr. obszaru. Należy do dóbr Źciiszew. 7.) b.,
wś i folw. nad rz. Sosią, pow. ciechanowski,
gm. Grołymin, par. Pałuki, odl. o 14 w. od Cie-
chanowa. Ma 9 dm., 118 mk., 504 mr. gruntu,
88 nieuż,, w tem 420 mr. ziemi folw. i 12 mr.
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włośc. W 1781 r. było tu 106 mk. Według
Tow. Kred. Ziems. folw. Ł, lit. B. rozległy mr.
241: grunta orne i ogr. mr. 207, łąk mr, 30,
nieuż. i place mr. 4, bud. z drzewa 9. WśŚ £Ł.
lit. B. os. 9, z grun. mr. 7. Folw. Ł. lit, C.
rozległy mr. 249: grunta orne i ogr. mr. 222,
łąk mr. 20, nieuż, i place mr. 7, bud, z drzewa
5. WS Ł. lit. (, 0s. 8, z grun. mr. 9. 8.) Ł.,
ob, Łęka, Br, Ch,
Łęki 1.) wś w pow. jasielskim, na praw.

brz. Wisłoka, u ujścia pot. Rzepienika do tej
rz. i przy gościńcu z Korczyny do Frysztaka,
Wś leży w żyznem porzeczu 251 m. npm. roz-
wijającem się aż po Frysztak, ale ku wsch.
wznosi się teren w lesistym dziale wodnym
Wisłoka i jego dopływu Kamiennego potoku,
zwanym Wierzchowiną i Kamiennem do 489
m. npm. Od r. 1397 był tutaj kościół paraf.,
pobierajacy dziesięciny biskupie ze wsi Przy-
bówki, który rząd austr. w r. 1785 zamienił
na filialny do par. w Łączkach. Teraz jest ka-
plica drewniana. Odległość od Frysztaka wy-
nosi 5*9 kil, Podług spisu ludności liczył Ł.
mk, 999, z których 42 przebywa na obszarze
więk. pos., a 719 wyznaje religią rzym.-kat.
Wyznanie 280 nieznane; prawdopodobnie je-
dnak są wszyscy rzym.-kat. Pos. więk. ma
obszaru 374 roli, 52 łąk i ogr., 16 past. i 308
mr. lasu; pos. mniej, 799 roli, 147 łąk i ogr.,
44 past, i Ż1 mr. lasu. Ł. graniczą na zach.
z Widarzem, na płd. z Przybówką i Łączkami,
na wsch. z Wolą Pietruszą. -2.) Ł. koło Koby-
lan, wś w pow. krośnieńskim, przy drodze ze
Zmigrodu do Równego a stamtąd do Twonicza,
w okolicy górskiej, lesistej 319 m. npm., ma
w płd. stronie w lasach kilka starych szybów
naftowych i liczy 1157 mk. rzym.-kat. przyłą-
czonych do par. w Kobylanaeh. Gleba składa
się z czerwonych iłów, jest zimna i nieurodzaj-
na. Pos. wiek. (z. Kobuzowskiego wynosi
obszaru 169 roli. 16 łąk i past. i 344 mr. lasu;
pos. mniej. 971 roli, 117 łąk i ogr., 105 past.
i 117 mr. lasu. Kasa pożyczk. gm. ma 601 zł.
w.a. Ta wś graniczy na zach, z Kobylanami,
na wsch. z Wietrznem, na płn. z Chorkówką
a na płd. z Nadolem. 3.) Ł., przys. do Szym-
barku, w pow. gorlickim, leży na lew. brzegu
Ropy przy drodze z Gorlice do Grybowa, 6'5
kil, od Gorlic. 4.) Ł., wś w pow. bialskim,
po obu brzegach Soły, przy gościńcu z Kęt do
Oświęcima, należy do par. rzym.-kat. w Biela-
nach a do urzędu poczt. w odległych o 9'8 kil.
Kętach; ma szkołę ludową 1-kl. i liczy 691
mk. rzym.-kat., z których 58 przebywa stale
na obszarze więk. pos. hr. Adeli Borkowskiej.
Ta posiadłość ma 123 roli, 29 łąk i ogr. i 300
lasu; pos. mniej, ma obszaru 408 roli, 29 łąk i
134 mr. past. i nieuż.; graniczy na wsch. z la-
sem bestwińskim, na zach. z Osiekiem, na płd.
z Bielanami a na płn. z Grójcem, 5.) Ł. koło  
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Trzemeśny, wś w pow. myślenickim, par. rz.-
kat. w Trzemeśny, leźy w okolicy górzystej,
lesistej i nieurodzajnej 12 kil. na płd. zach. od
Myślenic, nad pot. Trzemeśną uchodzącym pod
Drognicą z lew. brz. do Raby. Liczy 380 mk.
rzym.-kat. Ludność trudni się obok rolnictwa
wyrabianiem kamieni do żarn i młynów. Po-
siądłości większej nie ma; mniej. pos. wynosi
obszaru 323 roli, 65 łąk i ogr., 140 past. i 174
lasu świerkowego. 'Ta wś graniczy na zach.
z Osieczanami, na płn. z Droginią, na wsch.
z Kornatką i Burletkami, a na płl. z Trzeme-
śną. 6.) £., przys. do Łososiny w pow. są-
deckim, leży w dolinie 242 m. npm., nad rz.
Łososiną i jej bezimiennym dopływem w gle-
bie urodzajnej, należy do par. rzym.-kat. w Ja-
kubkowicach i liczy 229 mk. rzym.-kat. Góry
otaczające przys. są pokryte szpilkowemi la-
sami i dochodzą do 424 m. bezwzględnej wy-
sokości. Ł. graniczą na płn. z Wolą Zebracką
i Połomem Małym, na zach. z Kątami i Gra-
biną, na wsch. z Witowicami, a na płd. z Mi-

chalczową. 7.) Ł. do Jadownik Podgórnych
w pow. brzeskim, leżą na płn. od tej wsi. Na
mapie Kummersberga są oznaczone napisem
Lęcz. 8.)łŁ w pow. brzeskim, leży węrówni-
nie średnio urodzajnej, piaszczystej 208 m.
npm., należy do par. w Szczepanowie a urzędu
poczt. i st. kolei Karola Ludwika w oddalonej
o 11 kil. Słotwinie. Ludna osada ma podług
spisu ludności z 1860 r. 985 mk.; podług sze-
mat. archidyec. tarn. 1070 rzym.-kat. Kasa
pożyczk. gm. ma kapitału 3087 zł. w. a. Po-
siadłość większa (Łasiński) składa się ze sta-
wu, propinacyi i 126 mr. lasu; pos mniej, ma
obszaru 782 roli, 89 łąk, 208 past. i 37 mr. la-
su. Ta wś graniczy na płd. ze Szezepanowem
i Wokowicami, na wsch. z Bielczą, na płn.

z Przyborowem, a na zach. z Mokrzyskami,
9.) Ł. Dolne i Górne, dwie wsie w pow. pil-
źneńskim, przy drodze powiatowej z Pilzna do
Ryglu. Ł. Dolne są położone 0*4 kil. na wsch.
od Pilzna, Górne zaś dalej na wsch. 0'8 kil.
od tego miasta. Obie wsie są zabudowane
w okolicy falistej, pokrytej od-płn. i płd. la-
sem jodłowym, nad małym dopływem Wisłoki
z lew. brz. W Łękach jest par. rzym.-kat. Lu-
dność Ł. Dolnych składa się z 1538 osób, z któ-
rych 21 przebywa na obszarze więk. pos. Kasy
oszczędności tarnowskiej, a 14 na folw. zwa-
nym Wygoda. Ł. Górnych z 1700 osób, z któ-
rych 122 mieszka na obszarze więk. własności
p. W. Brzozowskiego. Szematyzm duchowny
podaje całą ludność na 3390 rzym.-kat. i 159
izrael. W Ł. Górnych jest kościół modrzewio-
wy zr. 1812, z pięknym bizantyńskim obra-
zem w bocznym ołtarzu, a oprócz tego była
prebenda fundowana przez Wojciecha Romera
na 4-ch rolach kmiecych p. t. ś. Wojciecha,
która została zniesiona 1836 r. Jest także fun-
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dusz ubogichzałożony 19 listopada 1795 przez
Michała i Katarzynę Łętowskich, właścicieli
Ł. Dolnych, którzy powiększyli dawniejszy
fundusz Woje, Romera z r. 1638 dla utrzymy-
wania 18 ubogich. Ten fundusz ma 500 zł, w.
a. kapitału i 1381 zł. rocznego dodatku od wła-
ścicieli Ł. Dolnych. Zawiaduje nim proboszcz.
Szkoła ludowa znajduje się w Ł. Górnych. Za
Długosza (L. B. I, 811) należały £Ł. do Zakliki
Międzygórskiego h. dwóch piór i miały 20 ła-
nów kmiecych. Siarczyński (rkp. Bibl. Ossol.
1. 1824, str. 255) wspomina, że na początku
teraźniejszego stulecia kwitnęła tutaj uprawa
Inu i było wiele warsztatów tkackich. Nale-
żały wówczas Ł. Dolne do rodziny Bobrownie-
kich, a Górne do rodziny Lubienieckich. Wy-
chodźtwo do Ameryki ludności z Ł. dało
Anczycowi motyw do napisania „„Emigracyi
chłopskiej”, W XVII w. zbudowali aryanie
Lubienieccy zbór w stylu baroceo w Ł. Grór-
nych, który z upadkiem aryanizmu w Polsce
opuszczono, a już po r. 1880 przerobiono na
dwór. Jestto dwupiętrowa kamienica z wyso-
kim parterem i dwiema ozdobnemi fasadami
bocznemi, przypominającemi Sukiennice kra-
kowskie. Na dole i na |-szem piętrze są poko-

je sklepione w piękne łuki; w jednej połowie
domu była kaplica. Budynek stoi w pięknym
ogrodzie ze starożytnemi bukami i świerkami.
Rysunek dworu podał Tygod. illustr. warsz.
z r. 1882. Obszar więk. pos. w Ł. Górnych
ma 633 roli, 74 łąk i ogr., 115 past. i 655 mr.
lasu; mniej. pos. 2139 roli, 288 łąk i ogr., 405
past. i 107 mr, lasu. Więk. pos, w Ł. Dolnych
681 roli, 72 łąk i ogr., 38 past. i 389 mr. lasu;
pos. mniej, 1518 roli, 234 łąk i ogr., 180 past.
i 150 mr, lasu, Par. należy do dyec. tarn. dek.
pilzneńskiego, ma filią w Machowy. Ł. grani-
czą na wsch. z Dolczówką, na zach. z Szynwał-
dem, na płn. z Podgórską Wolą i Machową, a
na płd. ze Zwiernikiem i Zalasową. 10.) BŁ.
do Osobnicy przys. u ujścia potoku Lasowy
z lew. brz. do Ropy, 7 kil. od Jasła, w pow.
jasielskim, należy do par. rzym.-kat, w Osob-
nicy, gr.-kat. w Niewodrzy, ma kdsę pożyczk,
gm. z kapit. 348 zł. w. a. Na mapie admini
stracyjnej Kummersberga, w V. Ortschaften-
verzeichniss i szem, duch. nie jest ten przys.
wymieniony. 11.) Ł., oh, Zęka, * Mac,

Łęki 1.) Wielkie, niem. Gross-Lenkt, wś,
pow. kościański; 39 dm., 373 mk.; 6 ew., 362

kat., 5 żyd.; 838 analf, Kościół kat. paraf. dek.
grodziskiego; poczta w Wolkowie o 3 kil.; st.
kol. żel. i tel. w Grodzisku o 10 kil.; st. kol.
żel. w Kościanie (Kosten) o 16 kil. WŚ nale-
żała w dawniejszych wiekach do starożytnej
rodziny wielkopolskiej Gmnińskich, h. Trach,
którzy już w XIII w. wystawili kościoł miej-
scowy z drzewa. Kościół ten kilkakrotnie od-
budowywano; teraźniejszy jest dziełem Maksy- 
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miliana Mielżyńskiego, pisarza w. koronnego,
wybudowany r. 1776. W okolicy, gdzie Mo-
gilnica uchodzi do Obry, znajduje się szaniec
szwedzki. 2.) KŁ. Wielkie, folw., pow. kościań-

ski; 4 dm., 25 mk; należy do dom, i gm. Kar-
czewa. R. 1882 nabył go od niemca Józef
Zawadzki. ś M. St.

Łęki, ob. Ząka na Śląsku austr.
Łęki al. Zącki potok, rzeczka, nastaje z połą=

czenia kilku potoczków w obrębie gm. Załaso-
wej, w pow. tarnowskim, u płd.-zach. podnóży
Swiniej góry (386 m.), płynie lasem zalasow-
skim na płn., przechodzi na obszar Szynwałdu;
tutaj przyjąwszy kierunek płn.-wsch., prze-
pływa na obszar Łąk Górnych, gdzie zwraca
się na wsch.; płynie między domostwami Łęk
Górnych i Dolnych, wreszcie Dulczówki, a 0-
płynąwszy miasto Pilzno od płn., uchodzi do
Wisłoki z lew. brz. Zabiera liczne potoki bez-
imienne, przedewszystkiem z praw. brz. Dłu=
gość biegu 17 kil. 2.) K., potok, wypływa
na łąkach, na granicy Lipin i Łąk Dolnych
w pow. pilzneńskim; płynie na płn, wsch.,
potem na wsch. i w końcu na płd. wsch. przez
obszar wsi Lipin i naprzeciwko Parkosza ucho-
dzi do Wisłoki z lew. brz. Przy ujściu zabiera
z praw. brz, potok od Koziej Woli płynący.
Długość biegu 7 kil. 3.) Ł., pot., wypływa
w obr. gm. Łęk, w pow. krośnieńskim, u płn.-
wsch, podnóża góry Frankowa (534 m.). Pły-
nie na płn., omija źródła nafty (408 m. npm.),
a przybywszy do wsi Łęk, zwraca się na zach.;
odtąd płynie między domostwami Łęk, Koby-
lan i Bulistrowej i na granicy gm. Makowisk,
Sulistrowej i Nienaszowa uchodzi do Iwli
z praw, brz, Długość biegu 10 kil. Przyjmu-
je liczne strugi, między niemi znaczniejszy po-
tok Łazy (ob.). Br. G.

Łękińsko, wieś, folw. i probostwo, pow.
piotrkowski, gm, Kleszczów, par. Grzymalina
Wola (ob.) (Łaski, Lib. ben. I, 501 wymienia
Ł., w par. Kamińsk), Wś ma 49 dm., 463
mk., 612 mr. i szkołę pocz. 1-kl. ogólną; folw.
13 dm., 9 mk., 1390 mr. (392 mr. ornej ziemi);
os. prob. 1 dm., I mk,, 6mr. W 1827 r. 38
dm., 354 mk. Według Tow. Kred, Ziems. do-
bra Ł. składają się z folwarków: Ł., Wolica i
Sosnówka; wsi: Ł., Wolica i Kocieniak. Roz-
ległe mr. 1842: folw. Łękińsko: grunta ornei
ogr. mr. 695, łąk mr. 95, pastw. mr. 79, lasu
mr. 493, nieuż. i place mr, 40, razem mr. 1402,
bud. ur. 7, z drzewa 138; płodozmian 8-polo-
wy; folw. Wolica: grunta orne i ogr. mr, 172,
łąk mr. 44, pastw. mr. 46, nieuż. i place mr.
7, razem mr. 269; bud, z drzewa 10; folw. 50-
snówka: grunta orne iogr. mr. 180, łąk mr.
2/7, pastw. mr. 9, nieuż. i place mr. 5, razem
mr. 171; bud. z drzewa 5; płodozmian 4-polo-
wy. Gorzelnia, pokłady torfu. Wś Ł, osad
57, z grun, mr, 622; wś Wolica os, 21, z grun.
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mr. 187; wieś Kocieniak osad 17,
mr. 95.

Łęknice, wś włośc., pow. będziński, gm.
Olkusko- Siewierska, par. (?). Ma 17 dm., 137
mk., 171 mr. ziemi.

Łękocin, niem. Seedor/, dom., pow. wyrzy-
ski, 2192 mr. rozl., 5 dm., 144 mk., 41 ew.,
103 katol., 57 analf. Poczta i tel. w Łobżeni-
cy 0 8 kil., st, kol. żel. w Osieku o 20 kil.

Łękojee, niem. Zankewiiz, wś w pow. słup-
skim, na Pomorzu.
Łękomin, folw., pow. grójecki, gm. Kanie,

par. Rembertów.
Łęków al. Zenczestie, Denkoutz, dom. i dwie

gminy, pow. czerniowiecki na Bukowinie.
Dom. ma 10 mk., gm, £Ł.-Kameralny 430 mk.,
a £Ł.-prywatny 1085 mk.
Łękówka, potok podgórski, bierze początek

na obszarze gm. Siedlec, w pow. nowosąde-
ckim; płynie na południe, przerzyna wieś Łę-
kę, od której ma swą nazwę, następnie Bogu-
szową, Januszową i Piątkową, gdzie z praw.
brz. uchodzi do Łubinki. Długość biegu 9 kil.
Por. Koniuszowa. Br. G.
Łękowo-Lipnik, wś szlach., pow. szezu-

czyński, gm. Bogusze, par. Grajewo. W 1827
r. wś rząd. 16 dm., 84 mk.
Łękut al. Zgkuk 1.) Mały, niem. Kl.-Lenkuck

al. Lenkuk, dobra chełm., pow. lecki, st. poczt.
Orłowo w Prusach wschod., o 1 kil. odł, Do
posiadłości tej należy także folw. Róg (Khog).
Obszar ziemi wynosi 367.62 ha., a w tem
245.11 ha. rola orna i ogrody, 112.34 łąki,
5.99 lasy, 4.08 nieużytki; w miejscu gorzelnia
icegielnia; r. 1857 mieszk. było 57. 2.) Ł.-
Wielki, niem. Gr. Lenkuck al. Lenkuk, dobra
chełm., do których należy także Frankenort,
pow. węgoborski w Prusach wschod. Ł. obej-

muje 164 ha.; mianowicie 91 ha. roli orn.i
ogr., 46 ha. łąk, 15 ha. pastw., 7 ha. lasu 15
ha. nieużytków. Frankenort zaś ma obszarn

121 ha,i to roli orn. i ogr. 79 ha., łąk 22 ha.,
pastw. 17 ha., nieuż, 3 ha. Mieszk. liczył
W. £Ł. 1857 r. 85, a Frankenort 52, st. poczt.
Kruklanki (Kruglanken), odl. 9 kil, W £.
jest cegielnia. Wielki Ł. został założony do-
piero r. 1699 (Ob. Tóppen.: Gesch. Mas., str.
278). Kś, Fr..

Łęskie OQlędry, niem. Zenkenkauland, WŚ,
pow. bukowski, 31 dm., 247 mk., 200 ew., 47

. katol., 45 analf. Najbliższa poczta, tel. ist.
kol, żel. w Opalenicy. M. St.

Łęski ostrów, nazywa się kępa na Wiśle,
utworzona koło wsi Ł. (Langenau), na pogra
niczu pow. toruńskiego, chełmińskiego i byd-
goskiego, tam gdzie Wisła skręca się ku pół-
nocy. Jako pisze Seb. Klonowicz w swoim
Flisie na str. 84, istnieją tu bardzo niebez-
pieczne dla żeglarzy t. z. Piekielne wrota.
W opisie swoim poeta dobrze nakreślił po-

z grun.
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łożenie ostrowu, że się znajduje nieco powyżej
ujścia rzeki Brdy do Wisły, ale w tem się po-
mylił, że go umieścił jako poniżej miasta For-
donu leżący, gdy tymczasem Fordon leży oko-
ło mili poniżej niego, W górę idąc także około
mili od ostrowu leży miasto Solec: w rzeczy-
wistości więc znajduje się Łęska Kępa w po-
środku miast Fordona i Solea. Kś. F.

Łęski piec, ob. Ząskie piece.
Łętków 1.) wśifolw. nad rz. Bzurą, pow.

łęczycki, gm. Balków, par. Góra ś. Małgorza-
ty (Łaski, Lib. ben, II, 415); odl. od Łęczycy
w. 12; wś dm. 2, mk. 49; folw. dm. 1, mk. 12,
mr. 232. W'1827 r. 8 dm., 89 mk. 2.) Ł.,
os, młyn., nad rz, Grabią, pow. łaski, gm. Bu-
czek, par. Łask. Ma 1 dm., 9 mk., 48 mr.
ziemi.
Łętków, część Trójcy, pow. brodzki,
Łętkowice, wś i folw., pow. miechowski,

gm, i par. Łętkowice; odl. 14 w. od Miechowa,

o 7 w. na wsch. płn. od Słomnik, w dolinie,
nad strumieniem wpadającym do Szreniawy.
Posiada kościół par. drewniany, niewiadoneej
erekcyi. Obecny wznieśli księża Miechowici
(zakon Grobu Chrystusowego), dawniejsi dzie-
dzice Ł. w XVII wieku. Jest tu szkoła po-
czątkowe 1-klas. ogólnai urząd gminny. Folw.
Ł. stanowi od 1841 r. majorat pułkow. Bułha-
kowa. W 1827 r. było tu 66 dm., 398 mk.

Śród okolicznych wyniosłości występuje opo-
ka kredowa. Par. £Ł. dek, miechowski: 561
dusz. Gminą Ł. należy do sądu gm. okr. III
w Słomnikach, st. poczt. w Miechowie. Gmina.
ma 8659 mr. obszaru i 2658 mk. (1866 r.).
Według Tow. Kred. Ziems. dobra £. w roku
1838 rozległe mr. 725. WŚ Ł. os. 76, z grun.
mr. 998.
Łętów, wś ifolw., pów. garwoliński, gm,

Górzno, par. Garwolin. W 1827 r. 13 dm.,
87 mk.; obcenie 18 dm., 144 mk., 512 mr.
Według Tow. Kred, Ziems. folw. Ł. lit. A roz-

legły mr. 161: grunta orne i ogr. mr. 128, łąk

mr. 19, pastw. mr. 8, wody mr. 3, nieuż.i pla-

ce mr. 3, bud, z drzewa 8, młyn wodny, rzeka
Wilga przepływa. WśŁ. osad 17, z grun.
mr. 158. Folw. lit, B rozległy mr. 226: grun-
ta ornei ogr. mr. 178, łąk mr. 27, pastw. mr.
11, nieuż. i place mr. 10, bud. zdrzewa7. Fol
wark ten w r. 1876 oddzielony od dóbr Ł.
lit. A, Br, Ch.

Łętów, por, Zandau na Szląsku.
Łętowa (także Zętowe), wś, pow. limanow-

ski, leży nad tak samo nazwanym potokiem i
drugim potokiem Wierzbanieą uchodzącymi do
Mszany, pobocznej Raby. Wś leży w kotlinie

588 m. npm. otwartej ku zachodowi a otoczo-
nej od północy górą Wostrą 780, a od wscho-

du Łysą górą 924 m. bezwzględnej wysokości.

Oddalenie od par. rzym-katol. i urzędu poczt.

w Mszanie dolnej wynosi 6.6 kil. £Ł. ma 552
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mk, rzym.-katol, i posiada kasę pożyczk. gmin-
ną z kapit. 804 zł. w. a. Pos. więk, hr. H.
Wodziekiego ma 14 mr, roli i 348 mr. szpilko-
wego lasu; pos. mniej. 1170 mr. roli, 94 mr.
łąk i 447 mr. pastw. Gleba jest kamienista,
zimna, z klimatem nieprzyjaznym uprawie, dla
tego wydaje przeważnie owies i kartofic. Ł.
graniczy na zachód i południe z Mszaną górną,
a na północ z Łostówką. Mac,
Łętowa, potok górski, wypływa w obrębie

gm. Łętowej, w pow. limanowskim, w wscho-
dniej stronie obszaru tejże gminy; płynie przez
wieś Ł. na zachód i uchodzi do Mszany z praw.
brz. na obszarze Mszany górnej. Długość bie-
gu 5 kil. Od strony północnej nad doliną po-
toku wznosi się rozłożysta góra Ostra (780
m.), tworząca dział między nią a Łostówką,
Łętowe, ob. Zętowa.
Łętowice z Dębina, wś w pow. brzeskim,

leży w piaszczystej równinie 202 m. npm. na
lewym brzegu Dunajca, Samo porzecze jest
namulistym urodzajnym obszarem, lasy zaś są
sosnowe w piaskach. Ta wieś należy do pa-
rafii rzym.-katol. w Wojniczu, a do urzędu
poczt. 1 st, kol. Karola Ludwika w odległych
o 2.2 kil, Bogumiłowicach. Same Ł, liczą 761 :
Dębina łętowska 149, razem 910 rzym.-katol.
mieszkańców, Jestto attynencya dóbr radłow-
skich zakupionych po Helzlach przez hr. Or-
dynata Zamojskiego w r. 1882 i dawniej było
częścią dóbr kościelnych. Pos. więk. ma ob-
sząru 271 mr. roli, 50 mr. łąk i ogr., 110 mr.
pastwisk i wydm piaszczystych i 1070 mr, la-
su; pos, mniej, 742 mr. roli, 145 mr, łąk i ogr.
182 mr. pastw. Jest tutaj szkoła ludowa i ka-
sa pożyczk, gminna z kapit. 3290 zł. w.a.
Przys. Dębina Ł. leży na południe od wsi. Ł.
graniczy na wschód z Bogumiłowicami, na po-
łudnie z Zakrzowem, a na zachód z wielkiemi
radłowskiemi lasami. | Mac.
Łętowice, niem. Zamkwitz, dok. Lankewitz,

Lankowitz, dla tego pierwotna nazwa prawdo-
podobna Ząkowice, rycer. dobra, pow, wejhe-
rowski, przy bitym trakcie gdańsko żarnow-
skim, na brzegu morza baltyckiego, w pobliżu
błót znacznych. Obszaru liczy włók 37, kat.
26, ew. 115, dm. 12. Parafia Żarnowiec,
szkoła w miejseu, poczta Krokowo. Odległość
od Wejherowa 3'/, mili. Ł. należały od da-
wna do obszernych dóbr Krokow. R. 1342
kamień graniczny pomiędzy Odargowem a Ł.
zowie się „Stojący (stoianczi). Na wojnę po-
syłała ta wieś krzyżakom jednego zbrojnego.
R. 1660 po wojnie część włók pustkami tu le-
żała. W nowszych czasach odkryto stare
cmentarzysko pogańskie podle drogi z Kroko-
wa ku Łętowicom. Kś. F.

Łętowina, strumyk, wypływa z bazien,
rozpościerających się na granicy gmin Słotwi-
ny, Mokrzysk i Jasienia, w pow. brzeskim,
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płynie na północ obszernymi łąkami przez Łę-
towinę (al. Łętownię) i Bucze, przysiołki Mo-
krzysk, przez wieś Rysie Rudy i na granicy
Niedzieliska koło Wygody, przysiołka Strzele
Wielkich, wpada do Uszwi, z lew. brz. Dłu-
gość biegu 14 kil. aa gps
Łętówka, rzeczka górska, wytryska w obr.

gm. Łętowni, w pow. myślenickim, na wys.
520 m., pomiędzy chatami Łętowni górnej; zra-
zu płynie na wschód i w Łętowni dolnej zwra-
ca się nagle na północ, który to bieg zachowu-
je aż do wsi Tukarni. Tutaj przyjmuje kieru-
nek wschodni, przerzyna wieś Krzczonów i na
połudn, obszarze Pcimia uchodzi z lew. brz. do
Raby. Rzeka ta górska tworzy znaczną do-
linę górską, i to boczną doliny Raby. W doli-
nie tej legły wioski góralskie Krzczonów, To-
karnia, Więcierza i Łętownia, zamieszkałe
przez tak zwanych Klionzaków (ob.). W cza-
sie nawalniejszych deszczów zalewa Ł. dość ob-
szerne kamieniste błonia, rozciągające się na
południe od jej ujścia nad Rabą. Długość
biegu 14 kil. Spad wód podają następujace
liczby: 520 m. (źródło); 470 m. (poniżej ko-
ścioła w Łętowni); 416 m. (w Tokarni, górny
koniec wsi); 392 m. (na granicy Tokarni
z Krzczonowem); 337 m. (ujście), Nad pra-
wym brzegiem Ł. rozpościera się dział Qymba-
łowej, al. Zębałowej (859 m.), nad lewym zaś
wznoszą się Łysa (717 m.), Kokorzyk (644 m.),
i Ostrysz (511 m.). Przyjmuje liczne potoki
górskie, z których od lew. brz. znaczniejsze Są
potoki od Skomielnii Więciorki płynące. Pe-
dzi 4 młyny i 3 tracze. Żyje w wodzie Ł.
pstrąg. Rzekę tę zowią także Krzczonówką.
Łętownia 1.) Dolna, Górnai Średnia (z Chro-

buczą), wś w okolicy górzystej i lesistej po-
wiatu myśleniekiego. Ł. Dolna jest położona
nad Łętówką, peb. Krzczonówki, zaś Ł. Śre-
dnia 1 Dolna nad Bembolą uchodzącą do Łę-
tówki. Przez tę długą wieś, zalegającą dwie
wąskie doliny górskie prowadzi, obecnie jesz-
cze w budowie znajdująca się, droga powiato-
wa, poprowadzona brzegiem potoków z Jorda-
nowa przez Krzczonów i Tokarnię do wzoro-
wego wojskowego gościńca pod Pcimem. Ko-
ściół ma położenie 470 m. bezwzględnej wyso-
kości, ale domy w Ł. Górnej znajdują się jesz-
cze na wysokości bezwzględnej 625 m. Że
wszystkich stron otaczają wieś góry, jako to:
od południa Gamarzowa 599, od zachodu Sto-
łowa 841, od północy Łysa góra 717 i Wierz-
chowina 768, od północnego wschodu Zemba-
łowa 859 m. npm. Gleba jest zimna, owsia-
na. Posiadłość większa podzielona na trzy
folwarki (Kempnera i Al. Gadomskiego), ma
świerkowe, dobrze zachowane lasy. Ludność
należy do szczepu góralskiego zwanego Klisz-

czakami i wynosi 1510 osób, religii rzym.-katol.
Parafia była już przed r. 1529, ale teraźniejszy
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drewniany kościół pochodzi z r. 1765. Parafia
należy do dyec. krak, dek. makowskiego, obej-
muje Bogdanów, Naprawę, Skomielną czarną,
Tokarnię i Więcierze z ogólną ludnością 6058
rzym,-katol. i 76 izr. Pos, więk, w ogóle ma
327 mr. roli, 71 mr. łąk, 113 mr. pastw. i nie-

użytków i 385 mr. lasu; pos. mniej. 1524 mr.
roli, 131 mr. ogr., 1180 mr. pastw. i nieuż, i
490 mr. lasu. Jest w tej wsi także szkcła lu-
dowa. Ł. graniczą na północ ze Skomielną
Czarną, na zachód z Kojszówką, na południe
z Naprawą, a na wschód z Krzeczowem. 2.)
Ł. (z Rudą), wieś w pow. rzeszowskim, w ró-
wninach piaszczystych poszytych sosnowemi
borami, 213 m. npm. leży śród lasów, które ją
ze wszystkich stron otaczają. Na wschód od-
dzielona dużym lasem od Ł., leży bliżej Sanu
Ruda, przypierająca do Łukowy: Wś wraz
z przysiołkiem ma 158 mk. rzym.-katol. i na-
leży do parafii w odległym 03 kil. Strzyżo-
wie. Pos, więk. Ign. Skrzyńskiego ma 464
mr. roli, 174 mr. łąk i ogr., 226 mr. pastw. i
2598 mr, lasu; pos. mniej. 1570 mr. roli, 604
mr. łąk i ogr., 157 mr. pastw. i 5 mr. lasu,
Jest tu kasa pożyczk. gminna rozporządzająca
zaledwie 50 zł. w. a. kapitału. Florę tutejszą
badał w r. 1876 i 1877 p. J. Bąkowski i ogło-
sił rezultat swej pracy w Sprawozdaniu ko-
misyi fizyograficznej akad. uniw. krak. z roku
1877, str. 27. Ł. graniczy na północ z Przy-
byszowem, na zachód z Wólką łętowską, a na
południe z Wolą Zarczycką. 3.) K., wśw pow.
przemyskim, leży w dolinie 208 m. npm. na
lewym brzegu Sanu, przy gościńcu z Przemy-
ślą do Dubiecka. Od północy osłaniają wieś
lekkie wzgórza pokryte lasami, z których spły-
wa do Sanu potok Łętowinka przecinający

osadę. Zabudowania większej posiadłości są

obszerne, zbudowane na pagórku z pięknym

widokiem na dolinę Sanu, gleba jednak jest

glinką mało urodzajną. 2217 mk. przebywa

19 stale na obszarze więk. pos. Pod względem
wyznania ma być 81 rzym.-katol. przydzielo-
nych do parafii w Ujkowieach, 101 gr.-katol.
mających drewnianą cerkiew przyłączoną do

parafii w Wapowcach i 35 żydów. Pos. więk.
ks. J. Sapieżyny wynosi obszaru 98 mr. roli,
20 mr. łąk i ogr., 16 mr. pastw, i 642 mr. la-
su; pos. mniej. 128 mr. roli, 23 mr. łąk, 19
mr. pastw. i 28 mr. lasu. Ta wieś graniczy
na północ z Ujkowicami, na zachód z Wapow-
cami, a na południowy-wschód z Kunkowcami.

4.) Ł. (z Ochodzą i Majdanem), wś w pow. ni-
sieckim, leży w okolicy równej, piaszczystej i
pokrytej sosnowemi borami 210 m. npm. przy
samej granicy powiatu nisieckiego i łańcuckie-
go. Od północy osłania ją las zwany Kuliga-
mi, a od wschodu takiż las zwany Obleśną
Górą. Odległość od urzędu poczt, w Kamieniu

wynosi 8.2 kil. Z 1647 mk. przebywa 68 na 
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obszarze więk. pos. Prócz kilku rodzin żydow-
skich są wszyscy wyznania rzym.-katol. Jest
tutaj kościół filialny do Rudnika zbudowany
w pierwszych latach XVIII stulecia przez Mi-
chała Sołtyka, a wyposażony 1719 r. przez
Józefa Sołtyka, podczaszego podolskiegoiszko-
ła ludowa. Filia należy do dyec. przemyskiej,
dek. rudnieckiego, obejmuje Groblę i Wólkę
Łętowską z ogólną liczbą 2740 rzym.-katol., 8
akatol. i 120 izrael. £Ł. graniczy na południe
z Wolą Zarczycką, a na zachód z Wólką Łę-
towską. Mac.

Łętownia, mała rzeczka, lewy dopływ
Wieprza, por. Zętównia.
Łętownianka al. Zętowienka, rzeczka, wy-

pływa z pod Bukowego Garbu (426 m.), w pół-

nocno-zachodnim narożniku obszaru gminy Beł-

wina, w pow. przemyskim, na granicy tejże

gminy z gm. Maćkowicami; płynie lasem tąż

granicą na wschód; poczem zwraca się na po-

łudniowy wschód, opływa wieś Bełwin i Łę-

townię. Tutaj przerżnąwszy gościniec prze-

myski uchodzi z lew. brz. do Sanu. Zabiera

drobniejsze strugi leśne. Długość biegu 11 kil.

Nad doliną tego potoku wznoszą się od południa
i północy lesiste wzgórza; między nimi od płd.
Karczmarowa (412 m.), a od płn. Nadgrodze-

nie (389 m.). Źródła leżą na wys. 390 m., uj-

ście 207 m. npm, Br. G.

Łętownica 1.) wś nad rz. Mały Brok (Ry-

pą i Łętówką ?), pow. ostrowski, gm. Jasieni-

ca (ob.), par. Andrzejowo. Leży niedaleko od

Czyżewa, ma 37 dm., 335 mk. W 1827 r. wś

rząd.26 dm., 20] mk, Nazwa Ł., jak świad-

czy Święcicki (Opis Mazowsza, kwart. Kłosów

108), obejmowała „Okolicę po drugiej stronie
rzeki Brok, która odznaczała się urodzajnością

ziemi i obfitością wszelkiego gatunku zboża.”

Na obszarze tą nazwą objętym istniały już

w XVI w. wsie Czartosy, Dąbki, Grochy, Ba-

siny, Zagroby, z których tylko część Grochów

i Zagroby zatrzymały przy swej nazwie pier-

wotną ogólną nazwę całej okolicy (Gloger,

Ziem. łomż.). 2) K., ob. Czarnoty, Dębniki
Grochy-Ł. Br. Ch
Łętewnica, por. Zentownica iBrok.
Łętowo 1.) wś, os. prob. nad rz. Multawą,

pow. płocki, gm. Mąkolin, par. Łętowo; odl. 25
w. od Płocka, Ma 107 mk., 11 osad włośc., 18
dm., obszaru 260 mr., w tej liczbie 202 mr.
gruntu ornego, przy wsi kościół parafialny
drewniany, szkółka elem. i karczma rządowa.
Kościół tutejszy niewiadomej erekcyi, obecny

z 1778 r. Należał on wraz ze wsią do bene-

dyktynów płockich, W 1827 r. Ł. wś rząd.
ma 8 dm., 86 mk. Par. Ł. dek. płocki: 1906
dusz. 2.) Ł.-Dąb, wś szlach, nad rz. Gać, pow.
łomżyński, gm. Kossaki, par. Kołaki. W 1827
r. 13 dm., 84 mk. Wspominana w dokumen-
tach z 1444 r. wś ta jest gniazdem rodu Łę-
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towskich (Gloger, Ziem. łomż.). Por. Czarno-
wo-Dąd. 3.) K., ob. Krajewo-£.. Br. Ch.
Łętowo, ob. Zantowo,
Łętowo, wś w pow. lęborskim ziemi pomor-

skiej.
Łętowska Wólka al. Woła, wś w pow.

Nisko, w piaszczystych równinach pokrytych
sosnowemi borami, przy drodze z Sokołowa do
Rudnika, należy do parafii rzym.-katol. w Łę-
towni, a urzędu poczt. w oddalonym o 0.6 kil.
Kamieniu, liczy 530 mk. rzym.-katol, Wiek,
pos. bar. Hompescha ma obszaru 15 mr. roli;
pos. mniej, 311 mr. roli, 94 mr. łąk i ogr..i 7
mr. pastw. (Graniczy na zachód z kolonią
niem, Steinau, na wschód z Łętownią, na pół-
noc z Przybyszówką, a na południe z Łowi-
skiem, | dlac,
Łężania (Kętrz.), ob. Zanzania.
Łężany, ob. Zężany.
Łężec 1.) niem. Zenschitz, wś nad Kwilczem,

pow. wrzesiński, 12 dm., 103 mk., 44 ew., 59
kat., 6 analf. Poczta najbliższa i tel. w Strzał-
kowie, st. kol. żel. we Wrześni. 2.) Ł.., niem.
Jenschete, wś, pow. międzychodzki, 28 dm.,
328 mk., 88 ew., 240 katol., 138 analf, Poczta
i tel. najbliższe w Sierakowie; st. kol. żel. we
Wronkach. M. St,

Łężeczek, niem. Lentscheischek, wś, pow.
międzychodzki, 28 dm., 258 mk.,
katol., 7 żydów, 121 analf, Poczta naj bliższa
w Kikowie, tel. w Sierakowie, st. kol. żel. we
Wronkach. Należy do probostwa w Biezdro-
wie. M, Śt.
Łężek 1.) wś włośc, nad rz. Wartą, pow.

noworądomski, gm. Brzeźnica, par. Dworszo-
wice. Ma 10 dm., 68 mk., 199 me. obszaru.
2.) Ł.-Szlachecki, wś, pow. płocki, gm. Majki,
par. Łęg, odl. o 21 w. od Płocka, ma 8 dm.,
mk.59, 373 mr. gruntu, 90 nieuż. 3.) k-
Mlice-Jarluty, folw. tamże, rozl. 321 BY, I,
1874 oddzielony od dóbr Łęg Kościelny.

Łężki, wś i folw., pow. łęczycki, gm.i par.
Poddębice (Łaski, Lib. ben. II, 3871), odl. od
Łęczycy w..26'/,; wś dm.5, mk. 110; folw.
dm. 2, mk. 13. W 1827 r.6 dm., 9] mk.
Łężkowice, ob. Zęczkowice,
Łężno, dwa jeziora, Małei Wielkie Ł., pow.

brodnicki, przy. nich znajduje się wieś Leżno
Małe i Leżno Wielkie.
Łężny potok i wierch,

potok.
Łężyce, wś włośc., pow. opatowski, gm. Mo-

dliborzyce, par. Opatów; odl, 7 w. od Opato-
wa, ma 238 dm.,, 140 mk., 419 mr. obszaru,
W 1827 r. 12 dm., 109 mk. |

Łężyce, niem. Lensite, dwie w pobliżu sie-
bie położone miejscowości, pow. wejherowski,
w okolicy lesistej i piaszczystej, a) Ł-Szlach.,
niem. 4d/, Lepsiiz, rycer, dobra, obejmuje 3
działy, obszaru włók 66, katol. 237, ew. 3,

ob. Filipczański

22 ew., 229|d
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dm, 21. Parafia Rumia, szkoła w miejscu,
poczta Zagórze. b) £.-Król., niem. Kónigl-Len-
silz, dobra do Szlach. Łężye, liczy katol. 31,
dm. 3, odległość od Wejherowa 2 Ją mili.
Reszta jak pod 1) Dwie te wioski mają 3 dzie-
dziców: 1. Leonard Żelewski posiada Ł.-Król.
i część szlach., roli ornej hekt. 149, łąk 20,
pastw. 11, lasu 51, ogółem hekt. 233,65. 2.
Franc. Schulze, część szlach. Ł., roli ornej
hekt. 145, łąk 11, lasu.10, nieuż, 1, ogółem
167 hekt. 3. Jan Malostki, część szlach, Ł.,
roli ornej hekt. 79, łąk 7, pastw. 4, ogółem 90
hekt. Leonard Żelewski utrzymuje cegielnię
dla własnej potrzeby, Około r. 1400 dobra
te urządzone były na staro-polskiem prawie i
płaciły czynsz t. zw. krowy iświni, R, 1560
Jan Kostka, kaszt, pucki, nadaje 6 włók w Ł.
braciom Malotkom, W lustr, star, puckiego
z r. 1678 czytamy: W tej wsi zdawna gburzy
bywali, których teraz nie masz, bo Tomasz
Malotka opanował nullo jure wszystkie włóki
należące do sstwą w tej wsi. Nadto i wielką
część lasów za swój chce mieć i wycina. Przy-
wileje niektóre chłopskie i dokumenta Gdańsz-
czanie posiadają. Szlach. Henrieus Melerus
fiscalis terrarum Prussiae protestatus est o tak
wielką alienacyą dóbr król. Sołtys tu tylko
sam jeden Marcin Borzch na jednej włóce sie-
Zi. Kś. F.
Łężyn, nad jez, Łężyńskiem, wś i folw.,

pow. koniński, gm, i par. Grosławice (Łaski,
Lib. ben. I, 230); odl. od Konina w. 14; wś
dm. 5, mk. 138; folw. dm. 1, mk. 22. W 1827
r. 13 dm., 113 mk. Por. Gopło,

Łężyny, ob. Zężyny.
Lganowo, ob. Mogilno, pow. siebieski,
Łgów lub Zgowo 1.) niem. Elguti, wś, pow.

wrzesiński, 15 dm., 154 mr., wszyscy katol.,
49 analf, 2.) £., domin. tamże, 2242 mr, rozl.,
11 dm., 214 mk., | ew., 213 katol., 128 analf.
Stae. poczt, i kol, żel, w Żerkowieo 4kil. Wła-
sność T, Grorzeńskiego, M. St.

Łobaeciece, ob. Zabacz.
Łobacze, wś włośc,, pow. oszmiański, 3 okr.

adm., od Oszmiany o w. 45, od Dziewieniszek
30; dm. 7, mk. prawosł. 26, katol. 29 (1866).
Łobacze, wś, pow. nowogródzki, w okolicy

pomiędzy wsi Zaroj i mezkiem Walówką, gm.
Koszelewska, osad 13, miejscowość wzgórko-
wata nie bezleśna, grunta dobre, okr. polic. 2
horodyszczański. Al. Jelski.
Łobaczewka, wś pryw., pow. wilejski,

0 34 w. od m. Wilejki, 1 okr. adm., przy by”łej drodze pocztowej z Wilna do Mińska, 10
dm., 92 mk. (1866).
Łobaczewka, jez. w pow. homelskim gub.

mohylewskiej, uformowane z rozlewów Dnie-
pru na przeciwko miasta pow. Rzeczycy, śród
grupy innych jeziór większych, bardzo rybne
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ma długości około 2 wiorst, szerokości */,
wiorsty. Al. Jel.
Łobaczów, wś i folw., pow. bialski, gm.

Kobylany nadbużne, par. Terespol. W 1827
r. było tu 37 dm., 278 mk.; obecnie 85 dm,,
5838 mk. i 1604 mr. obszaru. W XVIII w.
była tu cerkiew paraf. grecka. Dobra Ł., wła-
sność gener. hr. Baranowa, mają 513 mr.
Łobaczów, wś, pow. taraszczański, nad rz.

Mołoczną, dopływem Rosi, Mieszkańców obo-
jej płci prawosławnych 1164, katolików 18,
starozakonnych 24; ziemi 8297 dziesięcin. Ł.
leżał dawniej na samej krawędzi lesistego ob-
szaru, szeroką smugą, wszerz i wzdłuż na kil-
ka mil kraju ciągnącego się, nazywanego
„„puszczą;*—dziś atoli lasy te, padły już pod
siekierą, a po nich tylko urywki gdzie nie-
gdzie pozostały. Lasy wszędzie i zawsze by-
ły podstawą najwcześniejszego zaludnienia,
a więc i Ł. niemniej, jako jedna z krańcowych
osad puszczy, musiał być bardzo starą ludzką
siedzibą. W XVI wieku występują też w ak-
tach, jako właściciele Olbaczowa (bo tak się
pierwotnie nazywał) i Trynożyna (dzisiejsze
Piatyhory), ziemianie rodowo bracławscy—
Krasnosielscy. Donacye wielkich książąt lit.
obdarzyły ich temi dobrami. Jakoż w 1579
r. d. 3 wrześ. Juchno Iwanowicz Krasnosielski
zrobił dział dóbr z bratem Romanem, mocą któ-
rego Juchnowi dostały się: Olbaczow, 'Tryno-
żyn i inne;—na schedę zaś Romana: Krykow-

ce iinne przypadły (dokumenty w zbiorach
piszącego). Ale sroga plaga najazdów tatar-
skich, wtedy rok po roku się ponawiała, i Bra-
cławszczyzna tratowana wciąż stopami najez-
dników, w końcu w bezludną zaczęła się za-

mieniać pustkę, a nawet i owego zakątka,
ukrytego w lasach, w których leżał Olbaczów,
nieoszczędziły ich napady. Wprawdzie, Kra-
snosielscy zasłaniając włość swoją od napaści
stałą miejscową obronę urządzili byli, wzniósł-
szy małą warowienkę, której obwałowania, tu
1 owdzie, do dziś dnia widzieć się dają, ale i to
nie pomogło, i zniszczenie tatarskie i Olbaczo-
wa dosięgło. Krasnosielscy więc, zniszczeni

ną chudobach swoich, jak również i cały ogół
ówczesnych współziemian bracławskich, mu-
sieli się z dóbr wyprzedać. A więc widziemy,
żeoto w 1596 r. już synowie Juchna Krasno-
sielskiego Daniło, Michał, Dmytro i Hryhory
przedają Olbaczów i Trynożyn ks, Janusżowi

Ostrogskiemu, kaszt. krak, za 18 kop groszy
lit. Granice tych dóbr wymienione w tym
akcie były następujące: „Począwszy od ujścia
rzeczki Torczycy w rzekę toś, przeciw miastu

ołodarce, w wierzchu nad rz. Torczycą,
puszczając rzeczkę Torczycę po lewej stronie,
Aż do tego miejsca, gdzie się poczęła 'Torczyca
i Baba Żaszkowska, Ruda, a stąd od wierzcho-
Winia Baby, na dół puszczając Babę po lewej 
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stronie, aż do ujścia Baby w Tykicz Uhorski;
a stąd do ujścia Baby górą, Uhorskim Tyki-
czem, puszczając Tykicz po lewej stronie, aż
do Rudy Wielkiej, która Ruda Sohrany (?)
z gruntem pp. Juszkowskich, a od tej Rudy
górą, Wielką Rudą po Oharowe laski, a od
Oharowych lasków, Dąbrową Tajnieką, wedle
gruntu Tetijowskiego, po wierzch rudy Stry-
ja, polem Wałowiekim, na rogu lasu Czerepi-
na; od lasu Czerepina Malkową doliną, aż do
rzeki Rosi; puszczając w prawo grunt Olba-
czowski i Trynożyński, a w pośrodku tego
gruntu rzeczkę Torcz, z wierzchu aż do ujścia
w rzekę Roś, w Torskie Pleso wpadającą, ze
stawy, stawiszczami bobrowemi gony etc. po-
żytkami tych imion naszych Olbaczowa i Try-
nożyna, z sioły i sieliszczami,* "Tymczasem
w sprzedaży tej, bracia Krasnosielscy niewspo-
mnieli nie o czwartej części, jaką według pra-
wa, z tychże dóbr powinni byli wydzielić ro-
dzonej siostrze swej, Eudoksyi, za Semenem
Słapiczem. O tę więc niewydzieloną „,czwar-
ciznę' rozpoczyna się długi i uparty proces,
i trwa przez przeszło dwa wieki tocząc się po-
między sukcesorami owej Eudoksyi Słupiczy-
nej w następstwie kolejnem, to'jest: Bohoziń-
skimi, Wolskimi, Borejkami etc. a sukcesora-
mi ks. Janusza Ostrogskiego i posiadaczami
dóbr Łobaczowa i Piatyhor, a mianowicie ks,
Zasławskimi, Sanguszkami, Denhoffami, Ledu-
chowskimi i Ostrowskimi, Janusz ks. Ostrog-
ski, nabywszy Olbaczów i Trynożyn od Kra-
snosielskich, przymnożył jeszcze te dobra na-
byciem dóbr Tetijowa, od rodziny Koszków,
niegdyś możnej, a następnie podupadłej w sku-
tek zniszczeń tatarskich, z której jedni pogi-
nęli w bojach z Tatarami lub w jassyrach,
a drudzy, gdy ich niedola gnębiła, udali się,
jak mawiano „na kozacką desperacyą.* Z tych
ostatnich, sławny junak zaporozki, znany z du-
my kozackiej, Samuel Koszka, był wybitną
osobistością. Dla Tetijowa ks, Janusz Ostrog-
ski wyrobił samorządztwo magdeburgskie,iod-
tąd włość ta, wraz z Olbaczowem i Trynoży-
nem zaczęła jedną całość majątkową stanowić,
pod nazwiskiem: Tetijowszczyzny (ob. Tetl-
jów). Od tego też czasu Olbączow na Łoba-
czow swą nazwę zamienia, a Trynożyn na Pia-
tyhory (ob. Piatyhory). Ale odkąd wielkie
fortuny pańskie na Ukrainie wybujały, z dóbr
na dobra dopuszczano się najazdów. Jakoż
pod r. 1611 zd. 2 lipca czytamy pozew sądo-
wy przeciwko sługom i urzędnikom dóbr £o-
baczowa i Piatyhor, należących do ks, Janusza
Ostrogskiego kaszt. krak., to jest Horodeń-
skiemu, Bokołowskiemu i Wodopjanowi w sku-
tek skargi na tychże za najazd na dobra Roz-
wołozkie ( Wołodarskie) ks. Zbarazkich: Jerze-
go, ssty pińskiego i Sokalskiego, i Krzysztofa
ssty krzemienieckiego (Opis aktam,kiew,centr.
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archiw, Ne 12, str. 22). Niedostępność cechu-
jąca lasy łobaczowskie doskonale nadawała się
do rozboju; jakoż w czasie tak zwanej hajda-
maczyzny ukrywali się tu hultaje, Tradycya
lndowa wskazuje dotąd wiele miejsc, gdzie oni
narabowane skarby swoje zakopywali. Po
śmierci ks, Janusza Ostrogskiego, kaszt. krak.,
dobra te przeszły drogą spadku do ks, Zasław-
skich, Sanguszków, Denhoffów, nareszcie hr.
Leduchowskich i Ostrowskich. Franciszek hr.
Ostrowski przedał Ł. wraz z Tetijowem Ale-
ksandrowi Maszkiewiczowi, od którego w spad-
ku przeszły te dobra do Darowskich, Dziś
jest właścicielem Ł£. p. Adam Weryha Darow-
ski, który tu posiada ozdobną rezydencyę.
Dawniej, według podania, miało być w Ł. trzy
cerkwi. Z wizyty Tetijowskiego, dekanatu
z 174] widać, że w tym czasie była tu cer-
kiew Michajłowska „dębowa w kostki, zbudo-
wana w 1728 r. miała parafian 30 w Ł.i6
chałup w Zrajkach.'* Była uniacką. Dzisiejsza
cerkiew Michajłowska, zbudowana w 17/9
roku. Edward Rulikowski,
Łobaczówka, m. w pow. włodzimierskim,

na drugorzędnym gościńcu kupieckim, łączą-
cym Krzemieniec z Włodzim. wołyń,, własność
ks. Czetwertyńskich. Pozór miasta wiejski i je-
dynie 2 karczmy i parę domków izrael. przy-
pominają, iż wś ta obszerna posiadała przywi-
lej erekcyjny miasteczka; nie odbywają się
tam nawet targi, do których prawo ono zape-
wne posiadało. R. 1870 Ł. miała 68 dm., 256
mk,, w tem 80/, izr., cerkiew i dom modlitwy.
Ludność wiejska okolicy tej zwykle uczęszcza
na rynek sąsiadującego z Ł. Beresteczka, o 12
kil. położonego i Horochowa o 20 kil. Par.
kat, £Ł. w Horochowie; prawosł, par. w mięj-
scu, tamże i zarząd gminny, Okr. polic. w Ho-
rochowie. O kilka kil, od Ł. leży wieś Hali-
czany (o0b.).
Łobaczówka, ob. Zabrodzie,
Łobaczycha, rzeczka, dopływ 'Taśminy

z prawej strony.
£Łobańce, wś rząd., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 27 w. od Wilna, 8 dm,, 58 mk, katol,
(1866).
_Łobany, wś w gub. witebskiej, u zbiegu
Owsianicy z Uświatą,
Łobcza 1.) wś, pow, piński, gm. łumińska,

przy drożynie wiodącej z Łumina do Dubno-
wic, ma cerkiew, osad dawnych 38, miejsco-
wość całkiem odludna, poleska, grunta piasz-
czyste, łąk bagiennych obfitość; okr, police, ło-
hiszyński, Własność ks. Lubeckiego, 2.) Ł.,
dwa folw. w pow. mozyrskim, nad rz, Prype-

cią, przy drodze z Turek do Petrykowa, w okr.
police. 2 petrykowskim, miejscowość najdogo-
dniejsza, łąk obfitość, A. Jelski,
Łobdów, por. Zobdow na Szląsku.,
Łobdowo 1.) niem. Zobdowo, dok, Lobeduu,  
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r. 1872 Lobdowo, Lobdau, wśjwłośc, kościelna,
przy bitym trakcie brodnicko-kowalewskim;
pow. brodnicki, w okolicy lesistej, Obszaru
liczy mr. 3180, bud, 103, dm. 52, kat, 306;
ew. 163. Parafia i szkoła w miejscu, poczta
Wrocki. Dobro w tej wsi położone zawiera
roli ornej ha, 132, łąk 11, ogółem obszaru ha.
144; dziedzie K, Bischof, Przypuszczają, *6
znany z nadzwyczajnej życia świątobliwość!
błog, Jan, z przydomkiem de Lobedaw, w Chel-
mnie pochowany i jako święty przedtem czczo”
ny, poprzednio w klasztorze oo, franciszkanów
w Toruniu będący, z tej tu wsi pochedzi; U*
marł r. 1264. R. 1372 Henryk de Body kom:
tur kowalewski, potwierdza przywilej loka”
cyjny tutejszym osadnikom, który był Ju?
dawniej tej wsi nadał mistrz krzyżacki Grin”
ther von Schwarzburg; dla kościoła były prze”
zmaczone 4 włóki. R. 1414 podają ksieg"
krzyżackie strat wojennych poniesionych: W©
wsi Ł, zabudowania od 60 włók spalone, stra”
ty m, 1600, kościół poniósł szkody za 180 m»
1 włók jest pustych. Ob. Gresch. des Culmer”
landes, str. 152, Par. £Ł, w dek, golubskim;
liczy dusz 1396. Kościół tytułu ś$, Małgorza”
ty, patronatu rządowego, niewiadomo kiedy
fundowany i konsekrowany; dawniej należa?
jako filialny do Wrock, napowrót do para!
tutejszej przyłączony 138 marca 1835. Szpitala
nie masz przy tym kościele ; bractwo trzeźwo”
ści założone już r. 1859, Wsie paraf, Ł., Feli-
ksowo, Karszewo, Tokary, Pułkowo, Przeszko”
da, Kujawa, Motyka, Józafat, Hamer, Kołaty;
Sortyka i Kurpiacha. Szkoły paraf.: w £Ł. dzie”
ci katol, 60, nauczyciel jest tu zarazem orga”
nistą; w Pułkowie 67 dz; 47 dz, kat. odwiedza
ewang. szkołę w Hamrze, Przed laty istnia
kościół pierwotnie paraf, we wsi Pułkowie:
Ob. Szemat, dyec, chełmińs,, str. 112. 2.) F"
al Zogdowo, niem. Lobdau, Logdau, dok. Lo
daw, wś, pow. nidborski, przy granicy pow:
ostrodzkiego, w dawnej ziemi saskiej, pustel
po krzyżackich, pruskich wojnach, nowo zało”
żona w pierwszej połowie XIV w. przez Piotr*
Leskiego z Leszezaidwóch towarzyszów. Pie”.
wszy raz wspominana r. 1411. W pierws”
połowie XVI w. była pusta. R. 1530 ks. Ol-
bracht nadał Jakóbowi Kikołowi czyli GA"
dyńskiemu 40 wł. w pustym majątku Ł. **
prawie magdeb., oraz wolne rybołóstwo w J9%*
Strąszewo, O tych Gardyńskich czyli Kit”
łach tyle wiadomo, że przybyli do Prus w ko"”
cu XIV w., gdy Janusz Kikoł r. 1395 sprzę”
dał swą wś dziedziczną Kikol w ziemi dobrzy””
skiej zakonowi. R. 1538 JakóbKikoł-Gardy”"
ski, ten sam, który otrzymał Ł., posiada taki”
Gardyny i Grabowo w ziemi lubawskiej; m”
szkał zazwyczaj w Gardynach, ożenił się 7 ł
polonią, Feliksa Finka córką; jego wuj by

Jerzy Wytramowski (Witmansdorf). W XVII
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w. posiadają Ł. i Ostrowite Morsztynowie.
Ob. Kętrz., Ludność pol. w Prusiech; str. 297,
307, 508. 3.) Ł., niem. Fichfelde, wś, pow.
złotowski, ob. Obdowo, Kś. F.

Łobiee, por. Zobitz.
Łobinie, obręb leśny straży Wilemy, le-

śnictwa Pilwiszki, częścią w bagnie Ażerelis.
Łobkowice, ob. Zowkowice na Szląsku.
Łobkowszczyzna, folwark radziwiłłowski

w pow. słuckim, należy do ordynacyi nieświe-
skiej, ma obszaru przeszło 13!/, włók.
Łobno, ob. Zobow.
f.oboda, por. Zabęda, dawne imie dało począ-

tek nazwom: Zobodno, Łobudzice, Zobodź,

Łoboda, niem. Zabodda, dwie miejsc. w po-
bliżu siebie będące, pow. tucholski, nad strugą

Brzeziną, przy granicy pow. starogrodzkiego,
w okolicy lesistej i piaszczystej. Par., szkoła
i poczta Ńliwice. 1) Ł., posiadł. z młynem
zajmuje obszaru ornej roli ha, 111; łąk 382, la-
su 12, wody 1, ogółem obszaru ha. 159, bud.
1l, dm.2, kat, 26, ew. 4;*właściciel Edward
Scehlichting; jest tu młyn wodny i tartak nad
Brzeziną. 2) Ł., podleśn, król. do nadleśn,
Kónigsbruch, bud. 1, dm. I, kat. 2, ew. 6.
Łobodno, wś i folw. nad rz. Oksą, pow.

częstochowski, gm. Miedzno, por. Kłobucko,
o 16 w. na płn. od Częstochowy. Leży przy
drodze z Częstochowy do Miedzna. Wś ma 88
dm., 594 mk., 1854 mr., w tem 1565 mr. ornej
ziemi; folw. i karcz. 6 dm., 10 mk., 381 mr.
Należą do dóbr hr. Henkla von Donnersmark.

W 1827 r. było tu 77 dm., 518 mk. Należało
dawniej do dóbr Kłobucko. Br. Ch.
Łobodowo, Obodowo, niem. Fichfelde, ob.

Obdowo,
Łobodź, Zobądź, niewłaściwie Zabędź, zwa-

na kol. i os. kąrcz., pow. łódzki, gm. Brużyca
Wielka, par. Aleksandrów; kol. ma 13 dm.,
117 mk., 187 mr.; os. karcz, | dm., 5 mk., 3 mr.
Łobodzice, ob. Zodudzice.
Łobok, przys. wsi Kadyjowiec, pow. kamie-

niecki, par. Orynin, 38 osad. Dr. M.
Łoborz, po łotew, Zobors, w$ w pow. rze-

żyekim, par, berzygalskiej, własność Nodhafta.
Łobów al. Zobno, folw. w płd. stronie pow.

pińskiego, w okr. polic. lubieszewskim, przy
lichej drożynie wiodącej z folw. Krasny-Bor
do Zeleźnicy; jest to najdzikszy, odludny za-
kątek Pińszczyzny— błota i lasy. 4. Jelski.
Łobowieka Buda, ob. Zabowicka Buda.
Łobozew (po rus, Zobozwa), wś w pow. Li-

sko, w okolicy górzystej i lesistej, 470 m.
npm. Otaczające wś góry wznoszą się na wsch.
w lesistym szczycie Holicy do 762, na płd,
w szczycie Jaworze do 742 m. bezwzględnej
wysokości, Jest tutaj par. gr. kat. z drewnia-
ną cerkwią, browar i cegielnia, Mieszkańcy
obrządku rzym.-kat. są przyłączeni do parafii
w Jasieniu. Oddalenie od urzędu poczt, w U-  
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strzykach Dolnych wynosi 11'3 kil, Nazwa
zdaje się pochodzić od kolonii niemieckiej Lo-
besau, na co jednak nie ma dowodów, albo od
nazwiska £Łoboz, Według spisu ludności w r.
1880 (Vollst, Ortschaftenverzeichniss, Wien,
1882) ma Ł. 806 mk., z których 36 przebywa
stale na obszarze więk, pos. Podług szemat.
dyec. przem. gr.-kat, z r. 1881, ma być 234
rzym.-katol., 825 gr.-kat. i 100 izrael., więc
razem 1159; szematyzm duch. dyec. przem.
rzym.-kat, na 286, zatem o 52 więcej, Przez
wś wije się pot. Łobozwica, wpadający z praw.
brz. do Sanu. Pos, więk. spółki hr, Leszczyń-
skiego ma obszaru 431 roli, 51 łąk i ogr., 27
past. i 765 mr. lasu; pos. mniej, 1246 roli, 127
łąk i ogr., 106 pasc. i 206 mr. lasu. Par. na-
leży do dyec. gr.-kat. przemys., dek. ustrzyc-
kiego. Wyposażenie parocha składa się z 42
mr. roli z pastwiskiem i łąką. Ł. graniczy na

płn. z Ustyanową, na wsch. z Równem, na płd.
m Soliną a na zach. z Bóbrką. Mac.

Łobożice, niem. ZLobendorf, wś na dolnych
Łużycach, w pow. kalawskim, w par. wjebo-
szowskiej, w znacznej części zniemczona.
Łobożwica, rka, wytryska w obr. gm. Ło-

bozewa, w pow. Lisko, w wsch. części tejże
gm. z pod góry Holicy (762 m.), wznoszącej
się w paśmie górskiem Żukowem zwanem; pły-
nie doliną podgórską krętym biegiem na płn.
zach., potem na płd. zach. przez Łobozew i na
obszarze gm. Bóbrki, przyjąwszy z praw. brz.
potok Paczkową, uchodzi do Sanu z praw. brz,
Nad doliną pot. od strony płd, wznoszą się:
Przysłop (549 m.) i Jawor (742 m.). Źródła
leżą na wys. 700 m., ujście 360 m. npm. Dłu-
gość biegu 7 kil. W Łobozewie pędzi dwa
młyny. Br. G.
Łobsk, mały folw. w pow. bobrujskim nad

rz, Ołą z lew. strony, znacznym lewym dopły-
wem Berezyny, w okolicy całkiem poleskiej,
odludnej, pomiędzy miasteczkami Kazimirowo
i Szezedryno; okr. pol, I, łąki obfite, grunta
lekkie piaszczyste, A. Jelski.
Łobudzice 1.) kol. nad strum. Lichawą,

pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Zduńska
Wola, odl. od Sieradza w. 30'/4. Ma dm, 56,
mk, 450, szkołę począt. 1-kl. ogólną. W 1827
r. 21 dm., 118 mk. 2.) Ł., wś, folw., prob. i .
karcz. nad rz. Grabówką, pow. piotrkowski,
gm. Bujny, par. Łobudzice. W 1827 r. było
tu 14 dm, 123 mk.; obecnie wś ma 17 dm.,
182 mk, 260 mr.; folw. i karez, 4 dm,, 8 mk.,
612 mr, (217 mr. ornej); os. prob. 1 dm, 6 mr.
Szkoła poczt. 1-kl. ogólna. Par. Ł. dek, piotr-
kowski, 1/20 dusz. Koś, paraf, drewn.. r. 1495
wystawiony kosztem dziedzica wsi Kazimierza
Krzyckiego (Łaski, Lib. ben. I, 452). Według
Tow. Kred, Ziems, folw. Ł. rozległy mr. 737:
grunta orne i ogr. mr. 436, łąk mr. 47, past.

mr. 2, lasu mr, 236, nieuż, i place mr. 16, bud,
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mur. 2, z drzewa 8. WŚ Ł, os, 34, z gruntem
mr. 224.

| £Łobudzka Wola, wśi folw., pow. sieradz-
ki, gm. Krokocin, par. Małyń: staranna hodo-
wla inwentarza i piękne gospodarstwo  fol-
warczne, Wś 5 dm., 178 mk; folw. 6 dm., 12
mk. W 1827 r. 7 dm., 62 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. Ł. albo Wola Łobudzka

- (z wsią Wola Łobudzka, kol. Joanów i Łobu-
dzice) rozległy mr. 596: grunta orne i ogr. mr.
424, łąk mr. 18, past. mr. 58, lasu mr.69,
nieuż, i place mr. 27, bud, mur. 9 z drzewa 1,
WŚ WolaŁobudzka os, 12, z grun. mr. 20;
kol. Joanów os. 13, z grun. mr. 107; kol. Ło-
budziee os. 67, z grun, mr. 617.
Łobuski, mały zaśc, w pow. borysowskim,

w okolicy miasteczka Szklanice, miejscowość
wzgórkowata i falista, okr, polic. dokszyeki,
Kobuszna al. Zobuzna, st, dr, żel. odeskiej,

między Kodymą a Krutem, pow. bałcki, kolo
źródeł rz. Mołokisz. Por. Łopuszna. :

Łoby, część Szczutkowa, pow. cieszanowski.
Łobysk, ob. Józefowo, Al. Jel,
Łobżanka, rz. pod Łozowicą, pow. klimo-

wicki, lewy dopływ Sozy.
Łobżenica, niem, Zobsens, msto i dom. pow.

wyrzyski, nad rz, Łobzonką lub Kaszubką, po-
boczną Noteci, Do dom. należą folwarki: Łob-
zonka, Eberspark, Rastag, Górka i Łuchowo
(Buchen); ma 9463 mr. rozl, W r. 1881 miało
2579 mk., 1137 ew., 974 kat., 467 żyd.; wr,
zaś 1871 było 257 dm., 2712 mk.; 1270 ew,,
862 kat,, | chrześcianin innego wyznania, 579
żyd. W r. 1875 było 2765 mk., a więc ludność
w ostatnich latach się zmniejszyła cokolwiek.
Siedziba komisarza obwodowego, fizyka pow.;
sąd okr. należy do sądu ziemiańskiego w Pile
(Schneidemiihl). Katol. parafia dek, bydgoskie-
go; koś, prot. paraf. należy do dyec, łobżenie-
kiej. Szkoła rektorska kilkoklasowa, 524 an-
alf. Mieszkańcy zajmują się przemysłem, han-
dlem zbożowym, wełną i okowitą. Lekarz prak-
tyczny, weterynarz, apteka, 2 browary, piła
parowa, młyn, fabryka cygar i tabaki, wyro-
by bednarskie, towarzystwo pożyczk,, urząd
poczt. 2-ej kl., st. telegr,, poczthalterya, poczta
osobowa do Wyrzyska, do Osieka (Netzthal),
do Kujan (w Prusach zachodnich); poczta li-stowa do Dźwierzchna (Dreidorf), St. kol. żel.Osiek (Netzthal) o 20 kil. W kierunku płn.-
zach. od miasta w lasku, dawny wznosi sięklasztor bernardyński „Górka*, W r. 1811
Ł. miała 246 dm. i 1637 mk.; w r. 1831 było:
291 dm. 2384 mk.; 984 ew., 610 kat. i 790
żyd. Miasto Ł, już istniało w XI w., jak o tem
świadczy napis na zewnętrznej stronie kościo-
ła na kamieniu umieszczony, z którego widzi-
my, że trzech braci z Ł. wystawiło kościół r.
1141; należało w dawniejszych czasach do
wojew, gnieźnieńskiego. W XVI w. było wła-  
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snością Krotoskich; od XVII w. miało z kolei
dziedziców: Sieniawskich, Kostków, Grudziń-
skich, Opalińskich, Łęckich, Radolińskich, Ło-
chockich, Budowa teraźniejszego kościoła po-
chodzi zapewne z XVI w. Około r. 1550 Jan
Krotoski, wojew. inowrocławski, oddał kościół
braciom czeskim, w których posiadaniu poz0-
stał kilkadziesiąt lat. Sieniawscy później na-
bywszy Ł. zwrócili go katolikom. W XV w.
osiedliła się w mieście znaczna liczba koloni-
stów niemieckich, a w XVI przybyła nowa
osada ze Szkocyi; Niemeyi Szkoci zajmowali
się w mieście sukiennietwem i piwowarstwem.
Około r. 1667 Andrzej Grudziński ówczesny
dziedzic, wypędził braci czeskich. Gmina tych
braci czeskich skłądała Się z Polaków, Niem-
ców i Szkotów. Pomiędzy nagrobkawi w ko-
ściele do ciekawszych należy grób Gagaczy-
ków majętnych mieszczan łobżenickich; rodzina
ta wygasła już przy schyłku XVII w. Kościół
i klasztor bernardyński w Górkach jest dzie-
łem Raczyńskicit z XVI w.; rozprzestrzenili
go zaś i przekształcili później Łakińscy. W Ł.
istniała mennica, w której Jan Beker od r.
1612 do 1622, a następnie Hans Jurga Mein-
hart do r. 1630 minearze z powołania ukształ- *
ceni, wybijali monetę miedzianą zdawkową,
I denary, oznaczane na stemplu Już to napisem:
Ł ,lobz'-enicensis, już to herbem Leszczyc,
godłem rodziny Krotoskich, ówczesnych dzie-
dziców. Dzieje tej mennicy badał prof. Józ. Przy-
borowski. Czyt, Leona Zwolińskiego „Przyczy-
nek do historyi mennicy łobżenickiej* w Prze-
glądzie bibliograf.-archeolog. z r. 1881. Por.
Bydgoszcz, M. St.
Łobżonka, folw. i gm., pow. wyrzyski, 3

miejsc: a) Ł., folw.; b) cegielnia; e) dom le-
śnika; 5 dm., 81 mk.; 54 ew., 27 kat.; 25 analf.
Poczta i tel. w Łobżenicy o 2 kil.; st. kol, żel.
żel. w Osieku o 16 kil,

KŁobżonka, rz., wypływa z Prus zachodnich
z departamentu kwidzyńskiego; płynie do uj-
ścia przeważnie w kierunku płd., blisko folw.
Stebenki wchodzi do pow. wyrzyskiego, mija
miasto Łobżenicę, pod Kościerzynem wpływa
do niej Lubsia, pod miastem Wyrzyskiem
strumień bezimienny od Nieżychowa pod folw.
Karolewem Ł. przybiera Rudnęi pod karczmą
Wygodą, przybrawszy w końcowym biegu kie-
runek więcej wsch, łączy się z Notecią, Dłu-
gość wynosi około 6 mil. Tnaczej zwie się Ka-
szubką, Stalunką, Por. Gwdai Juchacz. M. St.
Łobzów, wś, pów. olkuski, gm. i par. Wol-

brom, leży o 1 w. od Wolbromia w stronie
płn.-wsch, Ludność trudni się wyrobem gon-
tów. W 1827 r. wś rządowa 114 dm., 822
mk.; obecnie 157 dm.
Łobzów (z G'ramatyką), wś w pow. krakow-

skim, 3-4 kil. na zach, od Krakowa, nad Ruda-
wą; ma 618 mk, rzym,-kat, przydzielonych do
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' par. ś. Szczepana w Krakowie. Znajduje się
tutaj zakład wychowawczy wojskowy w prze-
budowanym pałacu królewskim i szkoła ludo-
wa |-kl. Pos. więk, Stanisława Biesiadeckie-
go ma tylko 80 mr. obszaru; pos. mniej. 125
roli, 68 łąk i 4 mr. past. Starannie oddawna
uprawiane grunta wydają same jarzyny sprze-
dawane w Krakowie, dlatego ziemia jest bar-
dzo droga. Płacą za mórg do 1000 zł. w. a.
gdyż jak powiada przysłowie: ,,Lepszy zagon
na Łobzowie, niż gdzieindziej niwa*, W po-
sagu dają często zagon roli nowożeńcom. Ża-

kład wojskowy składa się z dużego budynku
otoczonego murem, w którym zachowano her-
by Wazów, ale styl zmieniono zupełnie. Za-
kład przyjmuje młodzież zdolną fizycznie do
wojska, po ukońezeniu 4-ej klasy gimnazyalnej
lub realnej, która nieukończyła jeszcze 15-go
roku życia. Po ukończeniu 4-ch klas tej szko-
ły przechodzą uczniowie celujący do akademii
wcjskowej; ci zaś którzy zasłużyli tylko na
dobry postęp, zostają przydzieleni do pułków
jako aspiranci na oficerów. Tylko wyjątkowo
przyjmuje zakład uczniów wyższych klas gi-
mnazyalnych lub realnych wziętych do woj-
ska, jeżeli się w służbie odznaczyli zdolnością
i gorliwością. Nazwa pochodzi prawdopodo-
bnie z języka niemieckiego, może Liebesau.
Kazimierz W. zbudował tutaj wieżę z pałacem
(Miechowita p. 240, turrim mansiunculas) w r.
1557 lub 1347. Niepewność dalej pochodzi
stąd, że (oxe w swem dziele: „„Reise durch Po-
len*, I, 118 opisuje kamień z napisem, który
później ks. Czartoryska umieściła w Puławach
z napisem: Sub anno MCOCLXVII inceptum
est aedificari hoc fortalicium per dnum Casimi-
rum reg. Poloniarum. (Grabowski, „Kraków*
wyd. IV z r. 1849). Według podania Biel-
skiego, miał król umieścić tam Rokiczanę, a
później żydówkę Esterę, swoje kochanki. Do-
piero w r. 1367 założył tenże król przy pała-
cu wś na prawie niemieckiem, a dla podniesie-
nia jej uwolnił mieszkańców na dwa lata od
danin, składek, osepu, robocizn i podwód.
W królewskim pałacu ukrywał się Wilhelm
podczas ślubu Jagiełły z Jadwigą w r. 1386 i
omal nie został ujętym. Później był Ł. letnią
rezydencyą królów. Tutaj miała Jadwiga za-
dać charakteryzujące jej dobroć pytanie mężo-
Wi, przyrzekającemu włościanom wynagrodze-
nie szkód sprawionych przez najazdy. „A któż
im ich łzy zapłaci?* Za Długosza (L. Ben. I,
203) rozróżniano stary i nowy Ł. Było tam 12
łanów a raczej ogrodów kmiecych. W r. 1501
zastawił Jan Olbracht tę wś za 2000 zł. węg.
u mieszczanina krak. Bonara, który wstawił
się u Zygmunta I za włościanami i wyrobił, że
im pańszczyznę zamieniono na czynsz 12 grzy-
wien, licząc w grzywnie 48 groszy. W owym
czasie pałac był w dobrym stanie, gdyż 6 lute-
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go 1512 r. przyjmował w nim Zygmunt I swą
pierwszą żonę Barbarę, córkę wojewody sied-

miogrodzkiego, Jama Zapolyi, która przybyła
w towarzystwie brata Janusza, matki i Kazi-
mierza ks, cieszyńskiego. Podobnie wyjechał
stąd Zygmunt August 29 lipca 1553 r. na po-
witanie trzeciej żony Katarzyny, córki cesarza
Ferdynanda I, wdowy po księciu mantueńskim
Franciszku Gronzadze. Do r. 1568 zachowy-
wano przywilej Zygmunta I w całości, bo lu-
stracya z tegoż roku nie wspomina 0 żadnych
robociznach. Kmieci było 12 i włodarz, któ-
rzy siedzieli w ogrodach i na rolach królew-
skich. „Płacą pospołu ze wszystkiego jedna
połowica pro quartali per gros. 8 den 11, dru-
ga połowica per gr. 6. Singuli per capones 2
et ova 20. Summa facit totius intratae marcas
10, gros. 42, den. 12*. Zapewne później przy-
czyniono kmieciom roli królewskiej, ale za to
zmuszono ich do pańszczyzny. Włościanie skar-
żyli się na ucisk, dla tego postanowiła Anna
Jagiellonka 1574 r. aby „,„Łobzowianie obok
płacenia czynszów i daniny zwykłej tylko we
dwa dni na tydzień pańszczyzny robili, ilekroć
potrzeba ze dworu do młyna za koleją jeździli
i straż w czasie potrzeby we dworze odpra-
wiali*, Stefan Batory przebudował pałac i
przeznaczył na mieszkanie dla Anny Jagiellon-
ki. Sprowadził także ogrodnika włocha Wa-
wrzyńca Bozetha 1585 r. i urządził park w gu-
ście włoskim. Włoskie urządzenie ogrodu zo0-
stało aż do Jana Sobieskiego. Wewnętrznem
urządzeniem pałacu zajmowała się Anna Ja-
giellonka, która równą troskliwością otaczała
ogród, sad i zabudowania gospodarcze. W li-
ście do ks, Zająca 11 lutego 1587 r. pisze kró-
lowa wdowa: „siła nam w Łobzowie pocdmie-
niano, radzibyśmy aby pałac z ogrodem a ogro-
dy z gumnem korespondowały, bo znamy, że
tam król Jmci nieboszczyk, na coś znacznego
zanosił*. Po sprowadzeniu ciała Stefana Ba-
torego z Grodna, złożono je w Ł. i wystawiono
21 do 23 maja 1588 r. zanim w grobie zostało
złożonem. Po śmierci Anny, używał pałacu
łobzowskiego Zygmunt III na rezydencyą le-
tnią i tutaj 9 czerwca 1595 r. powiła królowa
Anna Rakużanka Władysława LV, w tej samej .
nocy, w której zamek na Wawelu pogorzał.
1605 r. przebywała w zamku królowa Kon-
stancya z bratem, matką i siostrą od 3 do 5-go
grudnia. Po przeniesieniu stolicy do Warsza-
wy, stracił także Ł. dawne znaczenie, Król
Władysław IV kazał wprawdzie przebudować
pałac i umieścił pod oknami herby swej rodzi-
ny, bawił w nim kilka razy, zwłaszcza że za-
mek krakowski był zrujnowany, ale później
urządzono w piwnicach pałacu mennicę, która
tam była do r. 1709. W r. 1655 wystawiono
w pałacu łobzowskim zwłoki Zygmunta III i
Konstancyi przed pogrzebem, a w 1655 mie-
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szkał w nim Karol Gustaw król szwedzki od
28 września do 17 października. Również Jan
Sobieski zatrzymał się w Ł. przed wyprawą

wiedeńską, czekając na ściągające się wojsko,
a Marya Kazimiera przepędziła tam cały czas
wyprawy. Po bitwie pod Wiedniem polecił
Jan III przechować namioty wezyrskie w skle-
pach łobzowskich, a powróciwszy z wyprawy
w wilią Bożego Narodzenia, przepędził w tym
zamku całą zimę. Jakkolwiek zamek i ogród
były uważane za bardzo piękne (Georg. Braun
Theatri praecip. totius mundi Urbium lib. VI.
Coloniae 1618) i ogrodników stale utrzymy-
wano (za Jana Kazimierza 1650 r. był Jakub
Grerhard, za Michała Wiśniowieckiego i Jana
III, tegoż syn Piotr Gerhard), to gust włoski
musiał ustąpić modzie francuskiej. Drzewa
podstrzyżono, urządzono figarnią (była jeszcze
1710 r.) fontannę i labirynt. Inwentarz zr.

_ 1692 tak opisuje ten ogród: W ogrodzie kwa-
tery francuskie i herb rzpltej bukszpanami wy-
sadzany. Około kwater płoty, a w kwaterach
żołnierz bukszpanem wysadzony; figarnia, la-
birynt z kwiatów na modę francuską. August

II-gi mieszkał w £Ł. dwa razy, od 31 lipca do
12 września 1697, tj. przed koronacyą, ponie-
waż zamek wawelski opanowali stronnicy Con-
tiego i w maju 1706, gdzie mu partyzant Szmi-
gielski oddawał brańców szwedzkich. Wtrzy
lata później był już pałac i ogród spustoszo-
nym, zapewnie po śmierci burgrabiego i ogro-
dnika Piotra Grerharda. Lustratorowie 1709 r.
zastali 18 pokoi, kaplicę bez ołtarza i marmu-
rowe oddrzwia, ale wszystko było zaniedbane
i groziło upadkiem. Poboczne budynki, upa-
dły, a ogród zamieniono na łąkę. Jeszcze gor-
szy stan przedstawia inwentarz z r. 1738, da-
chy były zgniłe, ogród spustoszony i częścio-
wo zamieniony na rolę. (oxe w r. 1778 zna-
lazł tylko zwaliska a w dziedzińcu resztki
ganku wspartego na słupach doryckich. Stani-
sław August darował w r. 1787 Ł. Akademii
krakowskiej, ażeby młodzież miała stosowne
miejsce do ćwiczeń geometrycznych i kazał
rozkopać mogiłę Fstery, w której jednak nie
nieznaleziono. Prowent przynosił akademii
2688 zł. 17 gr. Rohrer i Bredetzky zastali
ruiny jeszcze w gorszym stanie, nie było już
zupełnie dachów ani okien. Rząd austryacki
objął na siebie zarząd Łobzowa 1795 do 1809,
ale dla podniesienia ruin nie nie zrobił. Dopie-
ro rząd rzpltej w r. 1824 puścił wś w wieczną
dzierżawę i nałożył dzierżawcy obowiązek u-
trzymywania murów, który je pokrył dachem,
Grasująca w owym czasie chętka zbierania pa-
miątek sprawiła wyjęcie napisu Anny Jagiel-

lonki: Stephanus D. G. Rex Pol. MDLXXXVI
restauravit et aedificavit domum istam* i her-
bów Wazów nad drzwiami, których już 1849
r. nie było. (Łepkowski, Rocznik tow. nauk,  
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krak. 1861, str. 99). Niedługo potem przebu-
dował rząd austr. ruiny na szkołę kadetów.
Wspomnieć jeszcze należy, że w Ł. pisał hi-
storyą literatury polskiej Michał Wiszniewski.
Rysunki łobzowskiego pałacu znajdują się:
w La Pologne, ruiny, Głowackiego, wydanie
D. E. Friedleina; w Zbiorze widoków Krako-
wa, wyd. Minasowicza; dwa rysunki Richtera
ryte na miedzi przez Dietricha, a prócz wy-
mienionych w tekscie opis P. J. Miączyńskiego
w Pamiątee Krakowa, cz. III, str. 183—201 i
Balińskiego Starożytnej Polsce, t. II, cz. II,
str. 61. Ł. graniczy na płn, z Bronowicami, na
wsch. z Krowodrzą, na płd. z Nową Wsią a na
zach. z Chełmem. Leży w równinie, Mac.
Łochański poreh, ob. Dniepr.
Łochnica, ob. Kotra. |
Łochocin, wś, pow. lipnowski, gm. Spethal,

par. Chełmicą Wielka, odl. o 12 w. od Lipna,
ma 32 dm., 276 mk., 429 mr. gruntu, 300 mr.
nieuż. Oprócz wsi Ł. są tu kolonie: Łochocki
Zdrój i Łochockie Budki. Folw. należy do
Chełmicy Wielkiej. W 1827 r. było tu 12
dm.. 92 mk.
Łochów 1.) wś i folw. nad rz. Rawką,

pow. rawski, gm. Boguszyce, par. Zelechlin.
Leży na prawo od drogi bitej z Jeżowa do Ra-
wy. Ma 19 dm. i 193 mk., ziemi włośc. 432
mr., dwor. 210 mr, Według Tow. Kred. Ziems.
folw. £Ł. z wsiami niżej wymienionemi) miał r.
1866 rozległości mr. 227: grunta orne i ogr.
mr. 178, łąk mr. 12, lasu mr. 12, zarośli mr.
20, nieuż, i place mr. 10. WŚ Ł. os. 38, z grun.
mr. 450; wś Wolica os, 7, z grun, mr. 97; wś
Budki Łochowskie os, 9, z grun. mr. 110; wś
Feliksów os. 12, z grun. mr. 162; wś Lucya-
nów os, 7, z grun. mr. 70; wś Teklin 0s. 8,
z grun. mr. 140; wś Aleksandrów os. 2, z grun.
mr. 26; wś Trojanów os, 7, z grun. mr. 78;
wś Podgórze os. 2, z grun. mr. 29; wś Janów
08, 5, zgrun. mr. 41; wś Psia noga os. 2,
z grun. mr. 52. 2.) £., wśi folw., pow. wę-
growski, gm. Łochów, par, Kamionna. Jest tu
st. dr, żel. warsz.-petersb., odl. 51 w. od War-
szawy i st. poczt. na drodze bitej 2-go rzędu.
W 1827 r. było tu 81 dm, i 223 mk,; obecnie
590 mk. (1677 r.) 30 dm. i 2417 mr. obszaru,
w tem 2196 mr, ziemi folwarcznej. Jest tu go-
rzelnia, browar, młyn wodnyi cegielnia. R
1466 Mikołaj z Ł. erygował tu kościół paraf.
p. w. Dziesięciu Tysięcy Męczen. Kościół ten
drewniany, niedokończony, w r. 1489 przenie-
siony do sąsiedniej wsi Kamionny. Według
Tow. Kred, Ziems. folw. Ł. (z wsiami Ł. i La-
ski) rozległy mr. 2357: grunta orne i ogr. mr.
939, łąk mr, 380, past. mr. 161, lasu mr. 767,
nieuż. i place mr. 110, bud. mur. 11, z drzewa
24, płodozmian 13-polowy, gorzelnia, browar,
młyn wodny, pokłady torfu, rz. Liwiec prze-
pływa granicą południową. Wś Ł. osad 45,
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z grun. mr, 54; wś Laski, 08, 38, z grun. mr.
604. Gm. £Ł. graniczy z gminami: Korytnica,
Starawieś, Miedzna, Stoczek i Kamieńczyk, ma
3950 mk., rozleg. 12873 mr., sąd gm. okr. II
Stoczek o 18 w., urząd gm. we wsi Kamionna,
st. poczt. £Ł., do m. powiat, Węgrowa 22 w.,
do Siedlec 54!/, w. W skład gminy wchodzą:
Baczki, Barchów, Budziska, Burakowskie, Dą-
browa, Jasiorówka, Karczewizna, Kamionna,
K.-Chrzepty, Laski, Łochów wś i st., Łojów,
Majdan, Matały, Twarogi, Wymysły i Zam-
brzyniec. Br. Ch.
Łochówek, wś, folw. i os. młyn., nad rz. Ka-

węczynkiem, pow. rawski, gm. Źelechlin, par.
Żelechlinek. Wś ma 4 dm., 51 mk., 118 mr.;
folw. 1 dm., 2 mk., 158 mr.; os. młyn. 1 dm,,
2 mk., 5 mr. Zochowskie budki, kol. i os, fabr.,
10 dm., 110 mr. Br. Ch.
Łochowo, niem. Zochau, wś i gm., pow.

bydgoski, 4 miejsc.: a) Ł., wś, b) leśnietwo, e)
osada (Ausbau), d) Pacery smolarnia; 72 dm.,
616 mk.; 585 ew., 31 kat.; 86 analf. |
Łochowo, węg. Nagy-Loho, wś w hr. be-

reskiem (Węg.), nad rz. Latorczą; kościół pa-
rafialny gr.- kat., 516 mk. Por. Loko.
Łochowszczyzna, wś rząd., pow. oszmiań-

ski, 2 okr. adm., 43 w. od Oszmiany, / dm,,
54 mk., z tego 49 prawosł., 5 katol. (1866).
Łochozwa, ob. Zohozwa.
Łochtynów, ob. Giełczyn.
Łochwa, rz. prawy dopływ Dniepru, 7 mil

długa, wpada powyżej Starego Bychowa; cała
prawie spławna.
Łochwica, miasto pow. gub. połtawskiej,

nad rzeczkami Sulicą i Łochwicą, 1188 w. od
Petersburga, a 189 od msta gubernialnego od-
ległe; 8272 mk., st. poczt. Tu w r. 1668 esauł
Mnohohreszny rozproszył liczną hordę tatar-

ską; w r. 1680 spustoszone zostało przez Doro-
szenkę, a w r. 1709 zajęte przez Szwedów. By-
ły to dobra zadnieprskie ks. Wiśniowieckich.
Czyt. Stecki, Wołyń. II, 231. Tu ks. Jeremi
Wiśniowiecki założył był kościół paraf. katol.
Łochwica, rz., prawy dopływ Suły w gub.

połtawskiej, 50 w. ku wschodowi z dopływem
Berwianką.

Łochwicze, wś, pow. piński, 2 okr. polic.,
mk, 75, własność Rodkiewicza. Kś. M.
Łochwin, ob. Zohwin.
Łochynia, wś i folw., pow. noworadomski,

gm. Kruszyna, par. Borówno. Wś ma 14 dm.,
83 mk., 170 mr.; folw. 2 dm., 12 mk., 95 mr.
Łochyńsko, wśi folw., pow. noworadom-

ski, gm.i par. Rozprza. WŚ ma 20 dm., 294
mk., 331 mr.; folw. 8 dm., 21 mk., 1000 mr.
W 1827 r. było tu 18 dm., 144 mk, Według
Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają się z fol-
warków: Ł., Straszów i Straszówek, wsi: Ł.,
Bagno i Straszów; rozległość wynosi mr. 1701:
folw, £Ł. grunta orne i ogr. mr. 287, łąk mr.  
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124, past. mr. 28, lasu mr. 36, nieuż. i place
mr. 42, razem mr. 517, bud, mur. 5, z drzewa
23, płodozmian 6, 7 i 8-polowy; folw. Stra-
szów grunta orne i ogr. mr. 449, łąk mr. 54.
past. mr. 60, lasu mr. 108, nieuż. i place mr,
31, razem mr. 682, bud. mur. 4, z drzewa 15,
płodozmian 9 i ll-polowy; folw. Straszówek
grunta orne i ogr. mr. 214, łąk mr. 1, lasu mr.
265, nieuż. i place mr. 22, razem mr. 502, bud.
mur. 3, z drzewa 11, płodozmian 11-polowy;
cegielnia i pokłady torfu. WŚ Ł. os. 40, z grun.
mr. 344; wś Bagno, 0s. 8, z grun, mr. 67; wś
Straszów os. 26, z grun. mr. 210. Br. Ch.
Łociewicze al. Zosiewicze, wś rząd. nad rz.

Serwecz, pow. wilejski, o 30 w. od m. Wilej-
ki, 2 okr, adm., 23 dm., 183 mk. (1866).

Łocina, węg. Nagy-Ladno, wś w hr. szary-
skiem (Węg.), nad rz. Hernadem, kościół katol.
parafialny, 380 mk. | H. M.
Łoców, po łotew. Zocowa, wś w pow. lu-

cyńskim, parafii brodajskiej, własność Mal-
kiewiczów.

Łocz, rozległe błoto w gub. czernihowskiej,
w pow. nowogródzko-siewierskim.

Łoczany, dawna nazwa Lecu w Prusach

wschodnich.
Łoczyn, wś i dobra w pow. ihumeńskim,

w gm. pohorelskiej, nad pięknem, rybnem jez.,
mającem obszaru do 200 mr.; wś ma osad włó-
cznych 11; dobra, dziedzictwo polskiej rodziny

Ofenbergów, około 112 włók w gruntach lek-

kich; łąk i lasów dostatek. A. Jelski.

Łodaciszki, wś włośc. i folw. pryw., nad

strugą Edubką, pow. lidzki, 5 okr, adm., od

Lidy w. 50, od Ejszyszek 14, dm. 5, mk. kato-
lików 55 (1866).
Łodczany, wś szlach., pow. trocki, 1 okr.

adm., 12 w. od 'Trok, 8 dm., 49 mk, katol.
(1866).
Łódka, rz., w pow. łódzkim, płynie od m.

Łodzi ku zachodowi, pod Srebrną, Brusem i pod

Żabicami, wpada z prawego brzegu de Neru.
Długa 10 wiorst.
Łodosie 1.) wś włośc. nad jez. Łodoś, pow.

święciański, 3 okr. adm., o 80 w. od Swięcian,

par. Komaje; 12 dm., 146 mk., ztego 142
katol., 4 żyd. 2.) Ł. Mazury, zaśc, szlach. nad

jez. Łodoś, pow. święciański, 3 okr., o 30 w.
od Święcian, 1 dm,, 3 katol. (1866).
Łodszny, wś włośc. nad jez. Narocz, pów.

święciański, 3 okr. adm., o 52 w. od Bwięcian,
5 dm., 70 mk. prawosł. (1866).
Łodwigowczyki, Zodwigowszczyki, ob. Zo-

dygowo.
Łodwigowo 1.) niem. Zudwigsdorf, wś, pow.

ostródzki, przy granicy nidborskiego pow., ist-

niała już w XIV w., w ziemi kiedyś saskiej,

po wojnach krzyżackich zupełnie opustoszonej

(puszczy), założona przez polskich osadników,

Około r. 1407 Fryd. hr. Zołlern, komtur 0-
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stródzki, odnawia Michałowi Mielczarzowi
(Melczhar), sołtysowi łodwigowskiemu, spalo-
ny list nadawczy. R. 1634 Jerzy Czarliński
alias von Schedel sprzedaje wraz z żoną Kry-
styną Kuchmistrzówną, Krysztofowi Szlubuto-
wi 10 włók w £Ł. Około tegoż czasu zachodzą
także Gadomscy dziedzice Ł. Ob. Kętrz., Ludn.
pols, w Prus,, str. 296, 305, 306. 2.) Ł., ob.
dŁodygowo, - Kś, F.
Łodwigowszczyzna, folw. szlach., pow.

oszmiański, | okr. adm., o 8 w. od Oszmian,
1 dm., 41 mk. katol.
Łodyga, nad strum, Lebiodką, wś włośc.,

w pow, lidzkim, 4 okr. adm., od Lidy w. 36, od
Wasiliszek w, 2, dm. 7, mk. katol, 86 (1866).
Łodygowice, wś w pow. bialskim w Gali-

cyi, leży nad pot, Źylczą pob. Soły, przy go-
ścińcu z Biały do Żywca, i przy torze kolei
północnej Cesarza Ferdynanda, w okolicy pod-
górskiej, lesistej 395 m. npm. Ludna osada
liczy podług spisu z r. 1880 mk. 2035, z któ-
„rych 180 przebywa na obszarze więk. posia-
dłości Klem. Webera. Podług szem. duch. jest
1914 rzym.-kat., 72 izael. i 49 ew. Jest tutaj
fabryka sukna, szkoła ludowa i par. rzym.-kat,
Obszar więk. pos, ma 374 roli, 69 łąk i ogr.,
56 past. i 231 mr. lasu; pos. mniej. 1994roli,
78 łąk i ogr., 283 past. i 918 mr. lasu. Ł. by-
ły pierwej sołtystwem, u Długosza (Lib. B.
IL 290) Ludwygowycze nazywanem, i już
w owym czasie należały do Piotra Komorow-
skiego h. Gryf, pana Żywiecczyzny. Gdy, w r.
1537 nadał Zygmunt I przywilej miastu żyw-
cowi, w którym postanowiono, że okoliczni
włościanie mają napoje brać z tego miasta,
prócz sołtysów z Ł., którym było wolno wy-
rabiać 24 korce na słody, wykupili Komorow-
scy sołtystwo za 100 grzywien od Marcina
Węgorzewskiego. Na początku XVII w. wr.
1618 sprzedał Ł. Mikołaj Komorowski swemu
dworzaninowi Krzysztofowi Rorawskiemu za
60,000 złp.; ponieważ jednak Komorowski sły-
nął z gwałtownego i niespokojnego umysłu,
przeto Rorawski obawiał się, by mu Komorow-
ski wsi przemocą nie odebrał i odstąpił ją ks,
Jerzemu Zbaraskiemu kaszt, krak, za dobra na
Wołyniu. Później otrzymał Ł. w wianie Sta-
nisław Warszycki h. Abdank, wojewoda mazo-
wiecki, ożeniony z Heleną ks. Zbaraską. Był
to awanturnik, chłostający surowo takich, któ-
rzy jego dziwacznym przepisom w czemkol-
wiek uchybili. Warszycki postawił 1629 r.
zamek obronny z wałami, który teraz dla ce-
lów gospodarskich przerobiono. Prawdopodo-
bnie w tym samym czasie zbudowano duży
drewniany kościół z dwoma bocznemi kaplica-
mi, bez wyraźnego stylu. Podług szemat. duch.
pochodzi ten kościół z r, 1658, ale już w r.
1635 jest wzmianka 0 plebanie łodygowskim,
Stanisławie Kaszkowiczu, Według prof, L.  
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Łepkowskiego (Rocznik Tow. nauk. krak. z r.
1861, str. 202) był ten kościół filią Mikuszo-
wie, póżniej zaś matrix dla Mikuszowie, Wil-
kowie i Szczyrką. W XVII w. przyjęła lu-
dność wyznanie helweckie, w kościele nieod-
prawiano nabożeństwa, a katolicy chodzili na
mszę św. do Lipnika. Na wieży z banią są dwa

duże dzwony; dzwon zr. 1753 lał Baltazar
Ronkowicz z Pietrzykowice, drugi zaś z r. 1796
Franc. Lithmann z Neusohl w Węgrzech. Te-
raz par. należy do dyec. krak. dek. żywieckie-
go, ma dołączone wsie: Biernę, Bór Łodygow-
ski, Buczkowice, Glemienice, Godziszkę Starą,
Nową i Wilkowską, Huciska, Kalnę i Ryba-
rzowice. Ludność całej parafii wynosi 6897
rzym.-kat., 49 ew.i 72 izrael. £. graniczą na
wsch. z Bierną, na zach. z Kalną i Rybarzowi-

cami, na płd, z Zarzeczem i Pietrzykowicami,
a na płn. z Huciskami. Oprócz wyżej wymie-
nionych dzieł, czerpano do tego opisu wiado-
mości także z kś. Janoty Żywiecczyzny (Cie-
szyn 1859), Komonieckiego Dziejopisu żywiec-
kiego ij Siarczyńskiego Słownika geogr. (rkp.
Bibl. Ossol. Ne 1824, str. 265), Mac.
Łodygowo 1.) al. Zodwigowo, niem. Zud-

wigsdorf, trzy miejscowości w pobliżu siebie
leżące, pow. suski, nad jeziorem, przy granicy
pow. kwidzyńskiego, stąd struga Gardęga bie-
rze swój początek. Par. Szynwałd, dla ewang.
Trąbki, szkoła £Ł. Wielkie, poczta Kisielice.
a) £. Wielkie, niem. Gross Ludwigsdorf, włośc.
wś, obszaru liczy mr, 426, bud. 18, dm. 8, ew.
14. b) £. Wielkie, niem. Gross Ludwigsdorf,
tolw. do Małego Ł., bud. 17, dm. 6, ew. 120.
c) Z. Małe, niem, Ki, Ludwigsdorf, ryc. dobra,
obszaru wraz z folw. Hansdorf i Bischdorf roli
ornej liczy ha. 916, łąk 142, past. 58, lasu 352,
nieuż. 24, wody 24, ogołem obszaru ha. 1520;
bud. 27, dm. 10, kat, 2, ew. 160; dziedzie Ja-
nusz hr. von der Gróben; w miejscu jest ce-
gielnia, hodowla rasy holenderskiej, melkar-
nia, wyprzedaż masła. R. 1488 zachodzi Ha-
ske von Lodwigsdorf, tj. Haska al. Elżbieta
z Łodygowa, żona Howka Zajączkowskiego.
R. 1440 posiada £Ł, Romcio z Krzykos, syn
Mikołaja, rycerza z Krzykos, mąż niemałego
wzięcia w całej okolicy, był on sędzią ziem-
skim prabuckim, od tej wsi swojej pisze się:
Romcio z Łodygowa; od początku 13-letniej
wojny z krzyżakami występuje gorliwie po
stronie Polski, dlatego starostą polskim w Bal-
dze mianowany, R. 1484 mieszka w Ł. (lu-
dwigsdorf) Krzysztof, h. Ogończyk; brat jego
mieszka w Kościelcu. Stąd wynika, że Krzy-
sztof był Kościeleckim, choć według zwyczaju
pisał się „von Ludwiksdorf, Szwagrem jego
jest Jan Haugwicz. R. 1485 sprzedaje swój
majątek Otonowi Szumiłowskiemu. Z potom-
ków Otona spotykamy r. 1543 i 1552 Andrze-
ja Ludwikowskiego. R. 1547 kupuje Ł, Jan
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Brant, widać jednak tylko tę część, która nie
należała do Łodygowskiego. Ob. Kętrz., Lu-
dność polska w Prusiech. str. 185, 187 i 198.
2.) Ł. al. Zodwigowo, Łodwigowczyki, Kodwigow-
szczyki, niem. Lodigowen, dokum. Zodwigowen,
Lodewigofczyken, wś, pow. jansborski, przy
granicy polskiej, na prusko-luterskich Mazu-
rach, przez osadników polskich założona i trzy-
mana. R. 1471 Zygfryd Flatt von Schwarz-
burg, komtur baldzki, nadaje Wawrzyńcowi,
Łodwigowczykowi, Markowi, Jerzemu, Jakó-
bowi, Janowi, Andrzejowi, Maciejowi, Stani-
sławowi i Mikołajowi na prawie magdeb. 50
włók w Łodwigowczykach z obowiązkiem 2-ch
służb zbrojnych. Ob. Kętrz., Ludność polska
w Prusiech, str. 430. Ks. F.
Łodygowski-Bór, ob. Bór-Zodygowski.
Łodyna 1.) wś w pow. Lisko, na północ od

Ustrzyk dolnych w dolinie bezimiennego poto-
ku uchodzącego do Oniaczki a z nią do Strwią-

ża. WŚ jest 464 m. npm. położona, ale od po-
łudnia, północy i wschodu otaczają ją lasy po-
krywające wzgórza sięgające do 600 m. bez-
względnej wysokości. Osada liczy 515 mk.
prawie wyłącznie gr.-katol. wyznania i jest

przyłączońą do parafii w Brzegach dolnych.

Kilku wyznaweów rzym.-katol. należy do ko-

ścioła parafialnego w Jasieniu. Jest tutaj dre-

wniana cerkiew gr.-katol. Większa posiadłość

rządowa ma obszaru 36 mr. roli; mniej. pos.

804 mr. roli, 84 mr. łąk i ogr., 98 mr. pastw.
i 6 mr. lasu. Powodem małego obszaru dwor-

skiego jest utworzenie na gruntach należących

do tej wsi kolonii niemieckiej Siegenthalw cza-

sach Józefa IL. Ta wioska graniczy na połu-

dnie z Strwiążykiem i Brzegami dolnemi, a na

zachód z Dźwiniaczem. 2.) KŁ Nowa, daw.
Kosów, część Nahorzec małych i folw., pow.

Kamionka Strumiłłowa. Własn. więk. roli

orn. 286, łąk i ogr. 269, pastw. 47, lasu 254

mr.; własn. mniej. roli orn. 118, łąk i ogr. 141,

pastw. 4 mr. Ob. Nakhorce. Mac.

Łodyna, potok, wypływa ze źródeł leśnych,

w półnoeno-zachodnim obszarze gm. Liskowa-

- tego, w pow. dobromilskim, z pod wzgórza le-
sistego, Wolańską Kiczerą zwanego (610 m.),
na granicy z gm. Leszczowatem. Płynie na
południowy wschód, brzegiem lasu i powyżej

młynu Łodynki, zlewa swe wody do pot. Ka-
raszyna z praw. brzegu. Długość biegu 4 kil.
Lpół. Br. G.
Łodynka, ob. Zodzinka.
Łodynka, potok, nastaje w płn. zach. części

gm. Dźwiniacza dolnego, w pow. Lisko, płynie

na południowy wschód przez Dźwiniacz dolny,

- następnie Łodynę i Berehy dolne, gdzie z lew.
brz. uchodzi do Strwiąża. Nad górską doliną
tego potoku wznoszą się lesiste pasma górskie,
od północy ze szczytem Wysokim działem (641
m.), a od południa ze szezytem „Kamień Ła- 
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worta* (769 m.). Przyjmuje liczne potoki i

strugi, między nimi od lew. brz. Uniaczkę, a od

praw. brz, Królów potok (0b.). Długość biegu

6 kil. Źródła leżą na wys. około 540 m., uj-
ście 440) m. npm. Br. G.
Łodyszki, wś, pow. władysławowski, gm.

Tomaszbuda, par. Wysoka Ruda; odl. 33 w. od
Władysławowa, mają 7 dm., 39 mk.

Łódź, nad rz. Łódką, miasto powiatowe gu-

bernii piotrkowskiej, największe ognisko prze-

mysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem,

leży pod 510 47” szer. i 37” 94 dług. geogr.,

śród płaskowzgórza zgierskiego, pokrytego

jeszeze w początkach bieżącego stulecia przez

rozległe lasy. Odl. od Warszawy 182 wiorst

(linia kolei), od Piotrkowa 49 w., od Łęczycy

88 w., od Łowicza 56 w., od Pabianice 14 w.,

od Zgierza 10 w., leży Ł. śród całej grupy dro-

bniejszych ognisk przemysłu fabrycznego.

Osobna linia drogi żelaznej (26 w.), łączy ją

z linią dr. żel. warsz.-wied. (w Koluszkach) i,

ze świeżo zbudowaną linią dr. żel. iwangrodz-

ko-dąbrowskiej, przez odnogę idącą zKoluszek

na Tomaszów do Bzina, Pięć dróg bitych łączy

Ł. z sąsiednimi miastami i dalszymi okolicami

kraju, skutkiem czego stała się ona głównym

rynkiem handlowym dla produkcyi fabrycznej

otaczających ją miast i osad. Zajmuje Ł. ob-
szar mający 6 w. długości przy stosunkowo

nieznacznej szerokości (od 200 kroków do 2

wiorst), z powodu ciągnących się równolegle

mokradli. Kierunek miasta wytknęła szosa

zgiersko-kaliska, wzdłuż której wznoszono do-

my i fabryki. Szosa ta, dziś ulica Piotrkow-

ska stanowi główną arteryą miasta. Obszar

całego terytoryum wynosi 4440 mr., z któ-

rych 2100 pod ulicami i budynkami, a 2340

zajmują ogrody i grunta orne, Liczba posesyi

hypotecznych wynosi 2026, z tych 1129 mu-

rowanych, 897 drewnianych. Ludność stała

dochodzi do 54,000, niestała 53,000, ogółem

107,000 (według ksiąg meldunkowych), nie-

zameldowanych jest zapewne około 10,000

prócz wojska i prócz osady Bałuty, należącej

do gminy Radogoszcz i mającej 460 dm. i do

5,000 mk., a stanowiącej przedmieście Ł. Mia-

sto obecnie posiada 2 kościoły katolickie (sta-

ry drewniany i nowy murowany, poświęcony

w 1875 r.), dwa kościoły ewangielickie, cer-

kiew prawosławną, świątynię baptystów, ko-

ściół braci morawskich, trzy synagogi i 29 do-

mów modlitwy żydowskich, szkołę wyższą

rzemieślniczą 6-klasową, szkołę miejską 4-kla-

sową, szkołę 2-klas. żydowską męską i żeń-

ską, szkół początkowych 2-klasowych 16, rze-

mieśln.-niedzieln. 6. Szpital miejski, szpital
żydowski, towarzystwo dobroczynności i tow.

pielęgn. rannych. Trzy sądy pokoju, % 8e-
dziów śledczych, prokurator, zarząd powiatu,
urząd miejski (magistrat), biuro policmajstra,
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naczelnika żandarmeryi, naczelnika wojenne-
go, dyrekcya naukowa, biuro pocztowe, stacya
telegraficzna. Bank handlowy, oddział Banku
Polskiego, Towarz. Kred. miejskie, 5 banków
prywatnych, Straż ogniowa ochotnicza w 4
oddziałach, towarzystwo strzeleckie, towarzy-
stwo śpiewaków, trzy teatrzyki (1 murowany,
dwa drewniane), dwa ogrody publiczne. Mia-
sto oświetlone jest gazem; obecnie zaprowadzo-
ną została (1883 r.) komunikacya telefonicz-
ną i urządzają się tramwaje. O stosunkach
plemiennych śród ludności mogą dać przybli-
żone pojęcie cyfry stanu ludności podług wy-
znań.  Śród stałej ludności jest obecnie kato-
lików 19,693 (kob. 10,207), ewangielików
21,067 (11,086 kob.), prawosławnych 155
(98 kob.)iżydów 13,024 (6,598 kob.), śród
niestałej zaś katolików 15,550 (8,300 kob.),
ewang. 19,714 (9,133 kob.), prawosł, 66, ży-
dów 17,562 (7,280 kob.). Podstawą bytu i
świetności obecnej Ł. jest przemysł tkacki

__ polegający głównie na przeróbce bawełny.
Zajmuje on 264 wielkich i małych fabryk, za-
trudnia przeszło 26,000 robotników i dochodzi
obecnie w swej rocznej produk. do 50,000,000
rubli. W liczbie 264 fabryk, 157 wyrabia
bawełniane wyroby, 61 wełniane, 5 jedwabne
i pół jedwabne, 5 lniane i konopne, przędzy
dostarcza 18 przędzalni wełny i 18 bawełny.
Z fabryk tych pierwsze miejsce zajmują wiel-
kie zakłady Karola Scheiblera w czterech od-
dzielnych grupach rozmieszczone i zatrudnia-
jące przeszło 5,000 robotników. Po nich idą
zakłady sukcesorów Ludwika Geyera (przę-
dzalnia, tkalnia, drukarnia i aperturnia), przę-
dzalnia Ludwika Grrohmana, przędzalnia i tkal-
nia Izraela Poznańskiego, tkalnie: Juliusza
Heintzla,Ludwika Meyera i Edwarda Haentsch-
la. Prócz tego posiada Ł. 12 farbiarni (160
robot.) z produkcyą na 1,000,000 rs., 10 poń-
czoszarni (47 robot.) z prod. 37,500 rs., 56młynów i wiatraków (109 robot.) z produk,
900,000 rs., 120 piekarni (275 rob.) z prod.
1,000,000 rs., 4 browary (77 rob.) z prod.
800,000 rs., 2 dystylarnie wódek (18 rob.)z prod, 120,000 rs., 4 fabr. octu (22 rob.)z prod. 35,000 rs., 2 olejarnie (9 rob.) z prod.20,000 rs., 2 fabr. miodu (4 rob.) z prod. 4,000rs., 4 garbarnie (37 rob.) z prod. 100,000 A5 fabryk mydła i świec (45 robot.) z prod.26,000 rs., 110 zakł. stolarskich (386 robot.)z prod. 700,000 rs., 2 cegielnie parowe (54rob.) z prod. 100,000 rs, 4 fabr. wyr. żela-znych (337 rob.) z prod, 368,000 rs. i fabryka
gazu (77 rob.) z prod, 122,000 rs. Prócz tegookoło 3,000 rzemieślników produkuje w ogóle
za 8,000,000 rs. rocznie i do 2,000 rodzin tka-czów, tak zwanych lonwebrów, pracujących na
domowych ręcznych warsztatach dla skłądni-ków i kupców produkuje rozmaitych wyrobów
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za, kilka milionów rubli. Jakkolwiek ogromną
większość ludności stanowią robotnicy fabrycz-
ni, rzemieślnicy i drobni handlarze, jednakże
wytwarza się tu coraz liczniejsza warstwa in-
teligencyi kosmopolitycznego charakteru, któ-
ra umożliwiła powstanie obok lichej niemie-
ckiej gazetki, poważniejszego polskiego orga-
nu interesów przemysłowo-handlowych i spo-
łecznych („Dziennik łódzki*) i utworzenie
oddziału rosyjskiego towarzystwa dla popiera-
nia handlu i przemysłu, liczącego dziś poważne
grono członków i wywierającego korzystny
niekiedy wpływ na przebieg i rozstrzygnięcie
spraw tyczących miejscowego przemysłu. Do-
chody miasta 1883 r. 152,381 rs., wydatki
138,705 rs. Kapitał w Banku polskim 257,416
rs. Łódź, właściwie Zodzia, była osadą założo-
ną zapewne już w czasach historycznych, przez
jakiegoś Łodzia, wielkopolanina, jak świadczy
nazwisko będące herbem dawnej wielkopol-
skiej rodziny. Pierwszą o niej wzmiankę spo-
tykamy w przywileju, którym Władysław ks.
ziemi łęczyckiej i dobrzyńskiej - nadaje cały
szereg wsi biskupom kujawskim. Przywilej
ten wydany został w Łęczycy 1332 r. w wi-
gilią wilii Narodzenia Maryi Panny. Drugi
raz £. występuje w wykazie miast dostarcza-
jących pomocy na wojnę pruską w 1459 r.
Wyprawiła ona wtedy jednego zbrojnego.
Trzeci raz ślad jej bytu zaznacza lustracya
zarządzona przez rząd pruski po zajęciu w 1793
r. tej części rzeczypospolitej, Było tu wtedy
44 dm. i 190 mk., prócz tego 11 pustych do-
mów, 18 pustych placów i 44 stodoły. Lu-
dność żyła z pracy rolnej i posiadała dość licz-
ny inwentarz, a mianowicie: 18 koni, 97 wo-
łów, 58 krów i 63 świń. Przemysł rękodziel-
niczy reprezentowało 8 stelmachów, dwóch
garbarzy, ślusarz, krawiec, szewc, stolarz.
Istniał tu zdawna drewniany kościołek para-
fialny, młyn wodny i dwie karczmy. W 1806
r. Ł. przechodzi na własność rządu. Wraz
z ogólnym wzrostem ludności w kraju po utwo-
rzeniu królestwa kongresowego i Ł, zwiększyła
swe zaludnienie. W 1820 r. liczono tu 112
dm. i 799 mk. Kasa miejska ma 2577 zł. do-
chodu, a skarb z opłat konsumcyjnych 3754.
Rok 1620 jest właściwie datą założenia Łodzi
jako miasta fabrycznego, Postanowienie księ-
cią namiestnika królewskiego z 18 września
1820 r. zaliczyło biedną mieścinę do rzędu
miast fabrycznych ze względu na korzystne
dla rozwojn przemysłu warunki położenia osa-
dy. W 1821 r. przystąpiono do pierwszej re-
gulacyi miasta, która polegała na przygoto-
waniu miejsca pod osadę fabryczną, dzisiejsze
Nowe-Miasto i rozdzielenie tego obszaru na
dwieście placów. Dla zyskania miejsca wcle-
lono do miasta sąsiedni folw. Stara-W ieś i woój-
tostwo łódzkie stanowiące część klucza Giałkó-
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wek w ekonomii dóbr rządowych Łaznów.
W 1823 specyalnie wydelegowany komitet
dopełnił regulacyi Starego-Miasta. W 1825
cesarz i król Aleksander I, w podróży przed-
sięwziętej dla poznania fabrycznych miast kró-
lestwa, zwiedził Ł. i zezwolił wtedy na nowe
rozszerzenie obszaru miejskiego, przez włącze-
nie wsi Wólki, wójtostwa Zakrzewskiego i czę-
ści lasu rządowego z ekonomii Łaznów. Na
tym nowym obszarze wytknięto 462 placów
do budowy, resztę zaś oddano siedmiu więk-
szym zakładom fabrycznym. W przedłużeniu
osady sukienniczej powstała nowa osada tka-
cka: Łódką zwana. Wzrost ludności i pro-
dukcyi fabrycznej musiał być o wiele szyb-
szym niż pozwalają o tem wnosić urzędowe
dane statystyczne, skoro w przeciągu pięciu

lat zaszła potrzeba przeprowadzenia aż trzech
regulacyi połączonych z tak znacznem rozsze-
rzeniem obszarów miejskiego terytoryum. Ta-
bela miast i wsi wydana w 1827 r. przez ów-
czesną komisyą spraw wewnętrznych podaje
dła Ł. tylko 97 dm, i 989 mk.; Oskar Flatt
w swej monografii Ł, opartej na urzędowych
dokumentach, podaje na rok 1827 r. cyfrę
2,843 mk. aw tem 322 robotników fabrycz-

nych. Ita druga cyfra jest niewątpliwie za

mała. Pomimo chwilowej stagnacyi pod wpły-

wem wypadków 1831 r. ludność i produkcya
wzrastają gwałtownie od 1832 r. tak, że

w 1833 r. jest już 5,730 mk. (co stanowi wzglę-
dem cyfry z 1827 r. zdwojenie w ciągu 6 lat),

a w 1837 liczy 10,645 mk. (zdwojenie w cią-

gu 4 lat). Ówczesny rząd królestwa dla no-

wego rozszerzenia obszaru miejskiego odstąpił
w 1839 r. 28 włók lasu rządowego z leśnictwa

Łaznów skutkiem czego nastąpiła w 1840 do-
datkowo, czwarta już regulacya miasta. Nowy

obszar mający 835 mr. rozdzielono na 300 pla-

ców na których jeszcze w 1840 r. wzniesiono
150 domów, na 36 morgach urządzono ogród

spacerowy, wytknięto dwa nowe rynki, cmen-

tarz (13 mr.), ogród strzelecki (9 mr.) i pod
ulice użyto 67 mr. Ułatwienia czynione no-
woosiadającym fabrykantom, w uzyskaniu pla-
ców i drzewa na budowlę ściągały tak licz-

nych przybyszów, iż w 1840 r. ludność doszła| (

do 20,000 (a więc zdwoiła się po 3 latach i po
raz trzeci w ciągu lat 138 od 1826 r.). Ponie-

waż jednak produkcya fabryczna nie wzrasta-

ła z równą szybkością przeto od 1840 r. wy-
stępuje dość szybki ubytek ludności, pomimo,

iż w produkcyi, o ile można wierzyć niedokła-

dnym wykazom podanym ze źródeł urzędo-

wych przez Flatta, widzimy powolny wzrost,
Podczas, gdy w 1840 r. przy 20,150 mk. war-
tość produkcyi podaną jest na 941,228 rs., to
W 1844 r. przy zniżeniu liczby mieszkańców
do 14,028, wartość produkcyi wzrosła do
do 1,251,062 rs. Nie można w tem widzieć  
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wyników zastąpienia pracy ludzkiej machina-
mi, gdyż pierwsza machina parowa wprowa-
dzona w 1839 r. (o sile 60 koni), dopiero po 8
latach doczekała się towarzyszki o sile 20 ko-
ni, a jeszcze w 1850 istnieją tylko 4 machiny
o sile 150) koni. Przyczyną tego wyludnienia
był nienormalny rozrost przemysłu bawełnia-
nego, który doszedłszy w 1840 r. do 12,672
wrzecion, zeszedł w 1841 r. na 7,728, a jedno-
cześnie ilość warsztatów pończoszniczych z 59
spadła na 23 (w 1847 r.). Podczas, gdy
w 1889 r. zużyto 949,3438 funtów przędzy ba-
wełnianej w 1840 r. tylko 616,820 funt. Do-
piero w 1850 r. wraca cyfra 986,875 funt.,
wartość produkcyi dochodzi 1,712,429 rs.,
a ludność w 1851 r. wzrasta do 18,190 mk.
W 1860 r. ludność wynosiła 29,450 stałych
i 3,189 niest. mieszk., w tej liczbie 12,179
niemców. Podług wyznań było: 12,518 katol.,
12,179 ewang., 3 prawosł., 171 braci moraw,,
4,579 żydów. Produkcya fabryczna wynosiła
2,612,095 rs. i zajmowała 7,107 robotników.
Najznakomitsze fabryki były: Ludwika Ga-
jera (przerabiała 541,000 funt. przędzy ba-
wełn., 547 robot.; Grohmana (158,000 funt.
przędzy bawełn. 103 robot.), Daniela Lande
(211,000 funt. bawełny 162 rob.); Fryd. Moesa
(171,000 fant. baw. 85 rob.); Karola Scheible-
ra (458,000 funt. baw. 115 rob.); Petersa Ja-
kóba (76,100 funt. wełny 145 rob.). Zbudo-
wanie kolei terespolskiej łączącej królestwo ze
środkowymi guberniami cesarstwa i upadek
waluty rosyjskiej podczas wojny francusko-
pruskiej, podtrzymany i zwiększony jeszcze
przez wojnę wschodnią sprowadził zdumiewa-
jący rozrost produkcyi fabrycznej Ł. W 1678
r. 500 fabryk wyrobów bawełnianych wypro-
dukowało za 18,754,000, a 80 fabryk wełnia-
nych za 8,517,070 rs. W porównaniu więc
z 1860 r. wartość produkcyi wzrosła w dzie-
sięćkroć. Historyą Ł. z dokumentami urzędo-
wymi i wykazami statystycznemi, skreślił
Oskar Flatt w dziełku: „Opis miasta Łodzi,
Warszawa, 1853 r. (z 8 rycin. i planem mia-
sta). Czyt. też artykuł Majewskiego w ,„Pe-
trok, Grub. Wied.* (1877, N 5) i Petzet'a
„Globus t. 17 M 19—22). Por. Kod. dypl.

pol. II, 662. Powiat łódzki gub. piotrkowskiej
utworzony został w 1867 r.z 15 gmin pow.
łęczyckiego, 6 gmin pow. piotrkowskiego i je-
dnej gminy (Brus) pow. sieradzkiego. Gra-
niczy on od północy z pow. łęczyckim, od
wschodu z brzezińskim, od południa z piotr-
kowskim, a od zachodu z łaskim i łęczyckim.
Obszar powiatu wynosi 17.05 mil kw. i przed-
stawia wyżynę stanowiącą punkt zejścia się
linii wododziałów Warty, Wisły i Pilicy.

W północnej części okolica Zgierza stanowi

wyżynę lesistą, do koła której bierze początek

Bzura i jej dopływy: Linda, Czarnówka, Mosz-
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czenica. Południowa część przedstawiająca
znaczne podniesienie się poziomu dochodzące
pod Tuszynem 735 stóp, w Czyżeminie na za-
chód od Tuszyna 850 stóp, a w Górkach na
południe od Tuszyna 947 stóp, daje początek
Wolborce płynącej do Pilicy i Nerowi wpa-
dającemu do Warty. Północna i środkowa
część pow. jeszcze w czasach historycznych
była puszczą leśną śród której nieliczne mie-
ściły się osady. Nazwy: Skotniki, Łagiewni-
ki, Dzierząźnia, Radogoszcz, Lućmierz, Piesko-
wice, Chocianowice, Łodzia pochodząz pierw-
szej epoki osiedlenia, przez małopolskich i wiel-
kopolskich przybyszów, po nich dopiero przy-
byli osadnicy, mazury i dali początek tym
licznym budom, porębom, dąbrowom i nazwom
takim jak: Chojny, Grabieniec, Sikawa, Jago-
dnica, Siedliska, Smoleńsk i t, p. Najświeższą
formacyą tworzą liczne kolonie: Karolewy, An-
toniewy, Maryanowy. Wzrost szybki Łodzi
1 osad fabrycznych przyczynił się do wynisz-
czenia lasów i zakładania na nowinach folwar-
ków i kolonii, W 1880 r. pow. Ł. miał 6,102
mr. lasów pryw. nieurządzonych, 9,832 mr.
urządzonych, 3,531 mr. zasianych po wycięciu
a 8,028 mr, nie zadrzewionych ponownie, 703
mr. oddanych za serwituty włościanom, 503
mr. dawnych włościańskich, 1161 mr. do osad
należących, Pomimo dość ubogiej gleby rol-
nictwo dzięki ułatwionemu zbytowi w wielkim
ognisku przemysłowem jakiem się stała Łódź,
rozwinęło się pomyślnie, Chów inwentarza
i owiec znalazł bodziec w korzystnych warun-
kach zbytu: nabiału, wełny, mięsa. Przemysł
fabryczny stawia pow. Ł, na czele powiatów
królestwa co do ilości fabryk i wartości pro-
dukcyi. Prócz Łodzi, Zgierz, Konstantynów
i Aleksandrów posiadają fabryki. Za wyłą-
czeniem £. w powiecie samym było w 1878 r.
22 fabryk wyrobów wełnianych z produkcyą
na 143,380 rs.i znaczna liczba fabryk wyr.
bawełnianych z prod, na 678,650 rs. Z innych
fabryk: młyny wodne wyrobiły za 151,200 rs.,
wiatraki za 133,740 rs., olejarnie za 8,050 rs.
Pod względem kościelnym powiat Ł. stanowi
dekanat archidyecezyi warszawskiej i składa.
się z 7 parafii: Aleksandrów, Bełdów, Kazi-
mierz, Konstantynów, Łódź z filią Chojny, Mi-
leszki i Zgierz z filią Łagiewniki. Pod wzglę-
dem sądowym stanowi trzy okręgi sądu poko-ju (Łódź i Zgierz) i sześć okręgów sądów gmin-nych: Tuszyn, Rzgów, Bałuty, Aleksandrów,
Proboszczewice, Bełdów. Pod względem ad-
ministracyjnym składa się z dwóch miast:
Łódź i Zgierz i 20 gmin wiejskich: Babice,
Bełdów, Brojce, Bruss, Brużyca, Chojny, Czar-
nocin, Dzierząźnia, Górki, Gospodarz, Luć-
mierz, Łagiewniki, Nakielnica, Nowosolna,
Puchniew, Radogoszcz, Rąbień, Rszew, Wiski-
tno, Żeromin. W pow. 49 szkół pocz. 1-kl, 
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ogól.: Zgierz (2), Aleksandrów (2), Konstan-
tynów (2), Ruda Bugajska, Krzywiec, Srebr-
ne, Babice, Kazimierz, Dąbrówka, Górki, Tu-
szyn, Rzgów, Modlice, Stare Góry, Czyżemin,
Bełdów, Adamów, Sanniki, Dzierżanów, Bru-
życa, Słowiki, Łagiewniki, Rąbień, Grabieni-
ce, Radogoszcz, Żabieniec, Bałuty, Czarno-
cin, Dalików, Kurowice, Nowosolna, An-
toniew, Andrzejów, Wiączyn górny, Mileszki,
Janów, Kaliny, Olechów, Bukowiec, Rakowa
Wola, Pałczew, Retkinia, Zarzew, Puczniew,
Szydłów (1888), Br. Ch.
Łódź, pow. włocławski, gm. Piaski, par.

Zgłowiączka.
Łodź, mały folwareczek w pow. mińskim,

dziedzictwo Hejdukiewiczów. Al. Jel,
Łódź, ob. Zudź,
Łódź 1.) niem. Fviederikenhof, folw., pow.

krobski, 7 dm., 76 mk.; należy do domin. Bo-
dzewa. 2.) Ł. wśigm., pow. poznański, 2miejsc.: a) Ł., wś, Goździkówko, folw., 38 dm..
367 mk., wszyscy katol., 11 analf, Kościół
katol. paraf. dekan. bukowskiego, Najbliższa
poczta i tel. w Skęszewie, st. kol. żel. w Po-
znaniu. Kościół paraf. już istniał w XIIIw.,gdyż Andrzej Szymonowicz, biskup poznański,
ustanawiając wr. 1298 archidyakonaty w dye-
cezyi poznańskiej wspomina już o nim. Ko-ściół pierwotnie drewniany kilkakrotnie byłprzebudowywany, po raz ostatni w r. 1784.We wsi Trzebawiu należącej do parafii łódz-
kiej był niegdyś kościół paraf., który jednak-
że Już na początku XVII wieku runął. W ko-ściele łódzkim nie masz dawnych pamiątek;
tylko na ementarzu są nagrobki Stanisława i
Zuzanny Potockich, właścicieli wsi sąsiedniej
Będlewa, zmarłych ku końcowi zeszłego wie-
ku. Wieś Ł, w wieku bieżącym była właąsno-
ścią Działyńskich, 8.) Ł., niem. Zodzia, ko-
lonia, pow. wyrzyski, 66 dm., 576 mk,, 294
ew., 282 katol., 122 analf. Poczta w Sadkach,
st. kol. żel, w Nakle. 4.) K., niem. Lodzia,
kolonia, pow. międzychodzki, 3 dm., 27 mk.,
13 ew., 14 katol., 8 analf.

Łodziacienięta, wś rządowa, pow. oszmiań-
ski, 3 okr. adm., od Oszmiany o w. 38, odDziewieniszek 24, dm. 4, mk. prawosł. 6, kat.
8 (1866).
Łodzianówka, wś, pow. żytomierski. Gar-

barnia, własność Gertejngiera, z r. 1875; wy-
rób roczny 1800 skór, 9000 rs. wartości,
Łodzianka, ob. Zodzinka, pow. dobromilski.
Łodzie, dwór nad jez. t. n., pow, nowoale-

ksandrowski, okr. polie, sołocki, o 12 w. odDukszt; 12 mk., młyn wodny (1859). Byławłasność Manuzzich, dziś Feliksa hr. Platera;
3146 dz, rozl.

Łodzie, jez. w pow. nowoaleksandrowskim,
gub, kow., na wschód od mka Sołoki, z 2 wy-
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spami, otoczone grzęskiem błotem i krzakami,

ma 18 w. obwodu.
Łodzieje (mylnie), ob. Zozdzieje,
Łodziejówka, mała wioska, pów. mohy-

lowski gub. pod., gm. Tereszki, par. Bar; do-

mów 11, mk. 100, Ziemi włośc. 76, dwors.

101 dz.; grunta glinkowate, miejscami górzy-

ste. Należała do Chutkowskich, Jakubowskich,

dziś Starzyckiego. Dr. M.

Łodzinka Dolna i Górna (po rusku Zodynka

doliczna i horiczna), wsie w pow. dobromilskim,

24 kil, na płn. zach. od Dobromila, 7 kil. na
płn. wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt.

w Birczy. Na wsch. leży Posada Rybotycka,

na płd. Trójca i Krajna, na zach. Wola Korze-

niecka, na płn. wsch. Cisowa (w pow. przemy-
skim). Wsch. część obszaru objętego tymi

granicami zajmuje Ł. Dolna, a zachodnia Ł.
Górna. Płd. część obszaru przepływa mały
potok nastający w płd. zach. stronie Ł.-Gór-

nej, a płynący zrazu na płn. wsch, potem na
wsch. do £Ł.-Dolnej, tu skręca na płd. i po za
obrębem wsi wpada Wiaru. Od lew. brz. za-

silają go liczne, pomniejsze strugi W dolinie

potoku leżą zabudowania wiejskie. Na praw.
brz. potoku, w płd. części Ł.-Dolnej wznosi się

wzgórze 432 m. wys., a na lew. brz, w płn.
stronie, wzgórze 483 m. wys. W £.-Górnej
wznosi się na granicy Woli Korzenieckiej i
i Korzeńca wzgórze Chomińskie (znak tryan-
gul.) do 470 m. Własn. więk. w £.-Dolnej
ma roli orn. 132, łąk i ogr. 20, pastw. 20, lasu
546, w Ł.-Górnej roli orn. 149, łąk i ogr. 30,
pastw, 31, lasu 397 mr.; własn. mniej, w Ł.-
Dolnej roli orn. 239, łąk i ogr. 21, pastw. 82,
lasu 12, w Ł.-Górnej roli orn. 259, łąk 1 ogr.
28, pastw. 85, lasu 13 mr. W r. 1880 było

w Ł.-Dolnej 165 mk. w gminie, 30 na obsz.

dwors., a w Ł.-Górnej 229 w gminie, 55 na
obsz, dwors. (obrz, gr.-katol., z wyjątkiem 40
rzym.-katol.). Par. rzym.-katol. w Birczy,

gr.-katol. w Łomnie. We wsi jest cerkiew i

huta szklana, t.zw. Huta Łodzińska. Zu. Dz.
Łodzinny pot., ob. Kropiwnik, t. LV, 696.
Łodziówka, wś, ob. Złodziejówka.
Łodziska, wś, pow. ostrołęcki, gm. Dyle-

wo, par. Piasecznica. Ma 727 mr. obszaru.
W 1827 r. wś rząd. ]4 dm., 77 mk. Należała
do dóbr Dylewo Stare.
Łogaszewszczyzna, mały folw., pow. słu-

eki; należy do ordynacyi nieświeskiej, około
dwóch włók rozl, Al. Jel.
Łogdowo, ob. Zobdowo.
Łogi 1.) wś, pow. borysowski, przy gościń-

cu wiodącym z Sutok do Ziembina, prawie na

połowę odległości, ma osad 9, okr. police. łohoj-

ski, miejscowość lesista. 2.) Ł., por. Zoki.

Łogiedzie, folw., pow. wiłkomierski, 3 okr.
adm. par, Onikszty, własność Jana Żółkow-
skiego, 139 dzies, rozl.  
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Łogieniszki, zaśc. szlach., pow. wileński, 2

okr. adm., o 66 w. od Wilna, 1 dm., 11 mk.

katol. (1866).
Łogowce 1.) (Niższe I-e), zaśc. nad rz.

Dziśnienką, pow. dziśnieński, 3 okr. adm., 0 18

w. od Dzisny, 2 dm., 27 mk. prawosł. 2.) Ł.

(Niższe II-e), zaśc, gm. mikołajewskiej, tamże,

2 dm., 21 mk. prawosł, 3.) Ł. Wyższe, wś

gm. mikołajewskiej, tamże, o 12 w. od Dzisny,

4 dm., 32 mk, prawosł. (1866).
Łógowińce, wś włośc., pow. dzisieński, nad

rz. Łuczajką, o 112 w. od Dzisny, 2 okr. adm.,

10 dm, 122 mk. (1866).
Łogówka, karczma nad jez. Ukle, pow.

dziśnieński, 3 okr. adm., o 74 w. od Dzisny, I

dm., 8 mk, izr, (1866).
kŁogowszcza, zaśc. włośc., nad rzeczką,

pow. wilejski, o 48 w. od m. Wilejki, 1 okr.

adm., przy byłej drodze pocztowej z Mołodecz-

na do gran, pow. mińskiego, 2 dm., 7 mk, pra-

wosł, (1866).
Łogumowicze, wś i dobra, pow. oszmiań-

ski, 3 okr. adm., ma zarząd gminny. B.dzie-

dzictwo Wołków Łaniewskich, dziś Korwin-

Milewskiego. Gmina Ł. obejmuje 609 dymów,

5828 włościan. Zarząd gminny we wsi £o-
gumowicze. Gmina składa się z 5 okrę-
gów wiejskich: 1) Ł., 2) Łazduny, 3) Hudzie-

niata, 4) Mikołajów, 5) Czapunie i 34 wsi.

Łogwinowicze, folw. radziwiłłowski w po-

wiecie słuckim, należy do ordynacyi nieświe-

skiej, ma obszaru około 14'/, włók, cegielnię
wyrabiającą niezłe cegły. Al, Jel.
Łohań, Zożanny, poroh Dnieprowy.

Łohi 1.) wś i dobra w północnej stronie po-

wiatu ihumeńskiego, w okr. police. 3-im bere-

zińskim, w gm. bieliczańskiej, w całkiem pole-
skiej miejscowości, przy drodze wiodącej z Ra-

wanicz i tu rozchodzącej się do Berezyny 1 Bo-

huszewicz. W końcn zeszłego wieku i na
początku bieżącego własność Podbereskich.

W 1796 miało dusz męskich 73, dziś wś ma

osad włócznych 22; dobra są własnością Kor-
kozewiczów .przez wiano Słotwińskiej, mają
obszaru przeszło 128 włók, ziewię lekką, siana

i lasów obfitość, gospodarstwo porządne, pro-

pinacye znaczne, w okolicy leżą źródła rzeki
Żarnówki, dużo grubego zwierza. 2.) £., folw.

w pow. ihumeńskim, w okr. polie. berezyń-
skim, dziedzictwo Rogowskich, ma obszaru
około 26 włók, gleba lekka. 3.) KŁ. al. Łogź,
wś poleska w pow. borysowskim, w gm, bere-

zyńskiej, przy drożynie wiodącej z Chremion-

kii Wietszy do wsi Dolec, nad jez. Augusty-
nowskiem, ma osad 6, miejscowość dość odlu-

dna i niska. 4.) Ł., folw., pow. borysowski,

dawna własność Oskierków; razem z folw.

Kuksin około 27 i pół włók rozl. Al. Jel.

Łohi, ob. Kosowszczyzna.
Łohijatki, ob, Zokużki,
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Łohiszyn, Zakiszyn al, Luhiszyn, mko i do-
bra, dawniej w województwie brzesko-litew-

_ skiem, w pow. pińskim, przy gościńcu poczto-
wym wiodącym z Nieświeża, Klecka i Słucka
do Pińska, o 4 mile od Pińska, o 34 mile od
gub. miasta Mińska położone. Okr. polic. 2
łohiszyński, składający się z 11 gmin, miano-
wicie: Łohiszyńskiej, Pińkowskiej, Stawkow-
skiej, Porzeckiej, $więtowolskiej, Tetechań-
skiej, Dobrosławskiej, Chotynickiej, Pohost-
Zarzeckiej, Łumińskiej i Kożangródzkiej. Obej-
muje całe t. zw. Zahorodzie. Gmina Łohiszyń-
ską ma 6 starostw wiejskich, 20 wsi, 2,314
włościan płci męskiej, Mezko liczy około 400
domów, 2,800 mieszkańców, po większej czę-
ści chrześcian zajmujących się rolnictwem; ma
cerkiew, bóźnicę żydowską; do r. 1864 był tu
z wieku XVII kościół katolicki parafialny, bo-
daj fundacyi Radziwiłłowskiej, i miał kaplicę
w Btaszanąch i Telechanach; po kasacie ko-
ścioła parafię przyłączono do Pińska, kaplicę
zaś staszańską zaliczano do filii telechańskiej,
Kościół łohiszyński słynął w Pińszczyźnie cu-
dami w obrazie N. M. P., jakoż i konstytucya
z roku 1667 libertowała w Ł. place i grunia
kościelne od wszelkich podatków „ku pomno-
żeniu Chwały Bożej* (ob. Vol. Leg., t. IV,

- wyd. pijar., str. 1009, wyd. Ohryzki, str. 475).
Niegdyś Ł. był starostwem i w wieku XVII
należał do Radziwiłłów, Ogińskich, następnie
„przeszedł do Lubeckich. Jeszcze Zygmunt III
opiekował się mieszczanami, w roku 1643 król
Władysław IV nadał prawa miejskie i jurys-
dykę. Dobra łohiszyńskie niegdyś bardzo ob-
szerne teraz się zmniejszyły, mają zaledwo 131
włók w glebie piaszczystej i od roku 1874,
należały do urzędnika Tokarewa z tytułu na-
grody. Władanie to narobiło niedawno wiele
hałasu przez wywiązanie się tak zwanej „„Spra-
wy Łohiszyńskiej,'* publikowanej urzędownie.
Zapiszmy fakta, bo w dziejach tego miejsca nie
mogą być pominięte, Na mocy przywilejów
Zygmunta III i Władysława IV mieszczanie
łohiszyńscy posiadali grunta na wieczną wła-
sność, za małą opłatą do skarbu królewskiego.
Za rosyjskiego już panowania mieszczanie
chcąc swe prawa dawne utrwalić, uzyskali
w r. 1828 Najwyższe potwierdzenie tych na-
dań. Pomimo wyraźnego Ukazu Monarszego,
w roku 1870 miński gubernator Tokarew,
przy pomocy naczelnika mińskiej komisyi lu-
strącyjnej i zarządzającego izbą dóbr państwa
Sewastjanowa, podciągnął grunta łohiszyńskie
pod przepisy lustracyjne 1865 r., wcielił je do
majątków skarbowych w ilości 2,631 dzies.,
poczem zostało wydane rozporządzenie w roku
1874, nadające 'Tokarewowi za zasługi owe
grunta na prawach kupna za 14,000 rs., na
wypłatę przez 20 lat. W trakcie tych zabie-
gów o fortunę mieszczanie łohiszyńscy poda-  
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wali nieustannie skargi do władz najbliższych
i do samego gubernatora, ale wszystkie zosta-
wiano bez odpowiedzi. Nareszcie w dniu 14
marca 1874 obwieszczono mieszczanom z urzę-
du, iż w skutek zdecydowania już ostatecznie
sprawy, nie mają prawa jej nadal poruszać.
Mieszczanie, przywiązani do ziemi, postanowili
ją bronić do upadłego i gwałt gwałtem ode-
przeć, Sprowadzonych przez Tokarewa 50 in-
walidów z Pińska nie zdołało z policyą prze-
łamać oporu mieszczan. Sędzia śledczy r02-
winął proces karny, a w skutek doniesienia
Tokarewa o mniemanym buncie, ministeryum
wysłało generała Łaszkarewa do przywrócenia
porządku. Z dwoma batalionami piechoty i
setnią kozaków wkroczył Łaszkarew do Ł. Na-
tychmiast ściągnięto z opornych na rzecz To-
karewa 5,825 rs. kontrybucyi, pięciu głó-
wnych obrońców swej własności zesłano w dro-
dze administracyjnej na Syberyę, dwudziestu
innych osądzoao na lat 12 do ciężkich robót.
Władysław Gałecki, adwokat i pełnomocnik
mieszczan, zaniósł skargę dnia 4 października
1875 r. do wyższych jurysdykcyi stolicy, pro-
sząc o skasowanie wyroków i kupna. Dnia 23
kwietnia roku następnego akt kupna senat
uchylił i wszelkie prawa i przywileje dawne
mieszczan potwierdził, Poczem komitet mini-
strów zaopiniował ścisłe zbadanie sprawy i ta
opinia dnia 8 grudnia 1878 r. uzyskała Naj-
wyższe zatwierdzenie. W czerwcu 1881 r.
rozpoczęto śledztwo, oraz popieranie akcyi cy-
wilnej o szkody i straty. Dnia 26 listopada
1881r. V departament senatu odbył w tej
sprawie ostateczne posiedzenie. Główni spraw”
cy nadużycia: Tokarew, Łaszkarew i Kabher,
sprawnik miński wydaleni ze służby. Miesz-
cząnie łohiszyńscy otrzymali zupełną satys-
fakcyę, gdyż nietylko powrócono im grunta,
zabraną kontrybucyę, lecz nadto i wszystkie
koszta procesu i hańby kryminalnej; zesłanych
zaś niewinnie wrócono na miejsce ojczyste.
Dziennikiki rosyjskie podały obszerne spra”
wozdaniez tej smutnej sprawy. Nieopodal mia-
steczka, mają folwark tejże nazwy Simonowi-
czowie, obszaru 117 mr. Ał, Jel.
Łohojsk, Zohożsk al. Zohojsko, starożytna

słowiańska warowna osada, najprzód w księ-
stwie połockiem, później w pow. mińskim, wo-
Jewództwa mińskiego, teraz miasteczko i dobra
w pow. borysowskim, z prawej strony nad rz.
Hajną, i wpadającą w nia rzeczką Łopieńcem
położone, dziedzictwo w 14-tem pokoleniu sta-
rej na Rusi litewskiej rodziny Tyszków, nastę-
pnie na Tyszkiewiczów h. Leliwa przemienio”
nej. Początek Ł. ginie w pomroce dziejów
przedhistorycznych, a nazwa widocznie pocho-
dzi od słowa Łoh, oznaczającego dolinę, śród
której Ł. zabudowany. Co się tu działo prze
wiekiem XI, w historyi śladów nie ma, bo do"
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piero kroniki wspominają Łohożsk pod r. 1084,
mianowicie: gdy w zatargu Włodzimierza Mo-
nomacha, syna Wsiewołodowego, ks. kijow-
skiego, z Wszesławem ks. połockim, wojska
Włodzimierza opanowały to miejsce, wraz z in-
nymi grodami ziemi Krywiczan, a Ł. już wte-
dy był warownią i stanowił dzielnicę synów
Wszesławowych. Nie okropniejszego jak te
nieustanne bratobójcze wojny rozrodzonych
dynastyj waregskich, łupiących się wzajemnie
o zdobycz, nad czem cierpiały nieszczęsne au-
tochtony Słowiańszczyzny. Kijowscy władzcy
pałając nienawiścią ku kniaziom połockim i
wzajemnie, wciąż napadają siebie; jakoż w r.
1128 ofiarą tych waśni pada Ł., bo go zdobył
na książętach połockich Tzasław kijowski, brat
Mścisława w. ks. kijowskiego i mieszkańców
wszystkich wyprowadził. W r. 1186 panuje
tu niejaki Wasilko Wzołodarowicz, a później
długo już cicho o Ł£., i zaledwie w r. 1887,
kiedy Ruś litewska dawno już była shołdowa-
na Giedyminowiczom, Władysław Jągiełło od-
daje £Ł., po niejakim Wojszwidzie, bratu swe-
mu Skirgielle, w r. zaś 1392 od tego przecho-
dzi do w. ks, Witolda, który podnosił waro-
wnię i fundacyą opatrzył założony przez Ja-
giełłę kościół w niezbyt odległym miasteczku
Hajnie. Aż do Kazimierza Jagiellończyka Ł.
będąc własnością korony, bywał oddawany
w lenność różnym zasłużonym osobom i przez
tego króla podarowany na wieczność Aleksan-
drowi Czartoryskiemu. Wtedy Ł. w dokumen-
tach zwał się naczelnem miejscem pow. łohoj-

skiego, chociaż bliższych szczegółów o tym po-
wiecie nie ma, bo w późniejszych czasach był
tu pow. miński oficyalnie. W r. 1505, w czasie
najścia na mińszczyznę hordy tatarskiej Mach-
med-Gireja, jak inne miasta tak i £Ł. uległ cał-
kowitemu spustoszeniu, mieszkańcy jego wy-
cięci lub wyprowadzeni w jassyr, do takiego
stopnia, że nawet zabrano całe mienie i dzieci
właściciela Semena Aleksandrowicza Uzarto-
ryskiego, a ponieważ w tej pożodze zaginęło
nadanie króla Kazimierza, więc w r. 1508 po-
twierdził je na nowo Czartoryskim Zygmunt I.
Semen Czartoryski straciwszy w najściu tatar-
skiem synów, był ostatnim z linii męskiej i
całe mienie jego przechodziło na córkę wdowę
teraz po niejakim Obrazcowie; tę wdowę około
r. 1517 pojął już po śmierci jej ojca, dzielny

asil Tyszka, inaczej Tyszkiewicz, wojewoda
podlaski, marszałek królewski i odtąd aż do
dziś dnia Ł. jest własnością wzmiankowanej
rodziny, bo chociaż się rozdrabiał i częściowo
Przechodził przez wiana w inne ręce,. zawsze

jednak znowu się części łączyły przez przy-
upno i spadki i tym sposobem całość nie wy-

szłą z rodziny. Ów Wasil Tyszkiewicz po r.
1531 odbudowuje nanowo zburzony przez Ta-
tarów zamek łohojski, zakłada tam stałą rezy-  
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dencyą wraz z cerkwią pod wezw. Zjawienia

Pańskiego, bo wyznawał wiarę grecką. Woje-
woda chcąc Ł. utrwalić w rodzie, testamen-
tem zr. 1555 ustanawia majorat w męskiej
linii i otrzymuje na to potwierdzenie króla Zy-
gmunta Augusta. Po śmierci Wasila przypa-
dłej około r, 1571, objął Ł. ulubiony syn jego
Jurja i począł się pisać panem na Łohojsku i
Berdyczewie, bo i tam mu scheda przypadła.
Bądź co bądź, ordynacya łohojska trwała tyl-
ko przez jedno pokolenie, gdyż sześciu synów
Jurja rozdzielili w r. 16038 między siebie dobra
ojcowskie i tak ipso facto wola fundatora upa-
dła. Aleksander Jurjewicz dostał wtedy w po-
dziale miasto i zamek £.; odznaczył się on za-
miłowaniem do nauk, przekładał listy Seneki
na język polski, pisał traktaty pobożne i przy-
jąwszy wyznanie katolickie, na pamiątkę tego
wypadku fundował w Ł. kościół farny 1609 r.
z muru wzniesiony i do dziś dnia istniejący,
kędy są groby Tyszkiewiczów katolików, po-
cząwszy od fundatora. W latach 1519, 1585 i
1655 zachodziły tu nie bez szkody wojska mo-
skiewskie, a w r. 1706 w czasie najścia Karola
XII, Szwedzi zburzyli zamek łohojski do szczę-
tu, więc już odtąd nie powstał. Pod koniec w.

XVIII na okopisku zamkowem Stanisław i
Ewa z Białozorów Tyszkiewiczowie fundowali
kościół z klasztorem dla bazylianów, nadające
folwark Sielec, następnie spłacony duchowień-
stwu 20,000 złp. i annuatą w ilości 150 rubli.
Klasztor ten zamkowy istniał przeszło 80 lat i
tu przemieszkiwał aż do śmierci, biskup piński
unicki Adryan Butrymowicz, zawieszony w 0-
bowiązkach biskupich po ostatnim zaborze kra-
ju w r.1795. Bazylianie w r. 1834 skasowani,
stara cerkiew zamkowa po-unicka z rozkazu
rządu rozebrana w r. 1841, pieniężne zapisy
Tyszkiewiczów przeszły do skarbu, a ziemię
oddano we władanie miejscowego parocha.
W r. 1845 rząd polecił dziedzicom na okopisku
zamkowym postąwić nową cerkiew, co i wy-
pełniono. Okolice Ł. noszą cechę głębokiej
starożytności, niezliczone rozsiane kurhany i
horodyszcza, wykazują cały system punktów
obronnych i miejsca walk, to też śród ludu
krąży mnóstwo fantastycznych legend, z naj-
większą wiarą przechodzących z pokolenia na

pokolenie. Istotnie nie można było archeolo-
gowi obrać bardziej stosowniejszego miejsca;
jakoż upamiętnił Ł. znany w naszym świecie
archeologicznym ś. p. Konstanty Tyszkiewicz,
który tu w pięknej rezydencyi, zbudowanej
w stylu włoskim przez ojca, założył i zgroma-
dził znakomite na cały kraj muzeum, mogące
rywalizować śmiało z pierwszymi zakładami
u nas tego rodzaju. Konstanty Tyszkiewicz
w samej tylko łohojszczyźnie rozkopawszy
przeszło 200 kurhanów i grodzisk, wzbogacił
niezmiernie zbiory wykopaliskami. Epoki: ka-
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mienna i bronzowa są reprezentowane najrzad-
szemi okazami. Szacowna biblioteka złożona
z najrzadszych pomników krajowego drukar-
stwa. Ogromne archiwum. Zbiory: stątysty-
czny, numizmatyczny, zbiór blach rytowni-
czych, starych map, autografów, rycin i ksy-
lograficzny, stanowią materyał naukowy pier-
wszorzędnej wartości, zwłaszcza, iż wszystko
skatalogowane przedstawia się we wzorowym,
mozolnym porządku. Muzeum nadto posiada
wielką ilość pamiątek i osobliwości, po znako-
mitych ludziach; wiele portretów i manuskryp-
tów dotyczących dziejów kraju. Nic nie pozo-
staje jak tylko życzyć, aby to Sacrarium
przechowało się nierozdrobnione, ze czcią dla
potomności. O ile wiemy, dzisiejszy dziedzic
p. Oskar Tyszkiewicz szanuje godnie spuściznę
po uczonym ojcu, który w swoim czasie od-
znaczył się nie tylko jako archeolog, lecz i
Jako przemysłowiec; od roku bowiem 1837 ist-
niała tu fabryka tkanin lnianych i bawełnia-
nych, założona przez wzmiankowanego Kon-
stantego Tyszkiewicza, Miała ona 50 warszta-
tów, zajmowała do 100 robotników i wyrabia-
ła do 100,000 łokci wybornych płócien, a
obrót roczny wynosił na 25,000 rubli. Przędza
Imiana pochodziła z miejsca, zaś bawełnę spro-
wadzano z Manchester'a. Była tu i gisernia
żelaza i przy niej fabryczka narzędzi rolni-
czych. Fabryka tkacka po zniesieniu granicy
celnej Królestwa istnieć przestała, nie mogąc
wytrzymać konkureneyi znapływającym stam-
tąd towarem. $Ś. p. Konstanty Tyszkiewicz
dbały o dobro miasteczka, założył bank dla
mieszczan w ogóle i włościan, z którego dawa-
no pożyczki na przystępnych warunkach, ale i
ta instytucya już nie istnieje. Dziś miasteczko
ma około 150 domów, przeważnie drewnia-
nych, około 2000 płci obojga mieszkańców,
w tem prawie */, żydów, 2 cerkwie, kościół
katolicki z 6000 parafian, z kaplicami w Ł.,
Tadulinie i Emilianowie; synagogę żydow-
ską. Jest tu rezydencya 2-go okr. policyjn.
łohojskiego, obejmującego gminy, łohojską, ju:
rewską, smoleńską, hliwińską, Hajno, słobódz-
ką, pleszczenicką, ziembińską, prosienicką,
mińską, korsanowicką i osowską. Zarząd gmi-
ny łohojskiej składającej się z 9 starostw wiej-
skich, 87 wiosek, 1700 włościan płci męskiej,
Miasteczko ma targi tygodniowe i dwa jarmar-
ki doroczne, ustanowione przywilejem króla
Michała w r. 1673; odległe od miasta Boryso-
wa 045 w., od gubern. Mińska 40 w. Dobra
Ł. wraz z folwarkami obej.aują około 1000
włók litew., posiadają kilka młynów, propina-
cye, pozycyą lesistą, ziemię lekką urodzajną,
obfitość wapna, marglu, rozmaitej gliny, ka-
mieni, rudy żeląznej i wody źródlanej, z któ-
rej źródła siarczane i żelazne sławiły się przed
30-stu laty własnościami leczniczemi, przeciw- 
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ko reumatyzmom, paraliżom i niemocy nerwów,
ale teraz całkiem zaniedbane z powodów zape-
wne lekceważenia środków miejscowych i szu-
kania ich na obczyźnie; lecz należy nie wątpić,
że z czasem, gdy zapanują i u nas zdrowe po-
jęcia ekonomiczno-społeczne, doskonałe wody
mineralne łohojskie odzyszczą w kraju swe
prawa, zwłaszcza iż piękne wzgórzyste okolice
Ł. śród sosnowych lasów, dają wszelkie wa-
runki dla zdrowia. O Ł. można znaleść bar-
dziej wyczerpujące wiadomości: a) w dziele
Eustachego Tyszkiewicza p. t.: „Opisanie po-
wiatu Borysowskiego*. b) W ,,Tece Wileń-
skiej za r. 1858, w monografii napisanej przez
Konstan. Tyszkiewicza, str. 206. ©) W ,Opie-
kunie Domowym* za rok 1875 w N 24, opis
Adama Kirkora. d) W „Tygodniku Illustro-
wanym! za rok 1883, w M 47, kędy zamie-
szczona rycina pałacu zawierającego sławne
muzeum tyszkiewiezowskie. R. Moskalewicz
pisał o Łohojsku 1870 r. w „„Mińskich Eparch.
Wiedom.'* Aleksander Jelskt,
Łohotki al. Zagotki, wś mała i folw. w pow.

nowogródzkim, w pięknej miejscowości, w po-
bliżu jest wysoka góra, z której oglądać można
okolicę na kilka mil we wszystkie strony; w r.
1856 było to miejsce własnością Piotrowiczów.
£Łohowee, trzy wsie, pow. dzisieński, gm.

Mikołajów, dusz 9, 13114. Por. Zogowce.
KŁohowiszcze al. Zohwiszcze, folw. w pow.

mińskim, od r. 1873 własność rodziny miej-
scowego pochodzenia Holeniewiczów, przeszło
19'/, włók. A. Jelski.
Łohowoszcza, wś w pow. mozyrskim po-

między Słuczą i Skropicą, ta ostatnia ma tu
początek, ma osad 6, okr. polic, łomiński; miej-
scowość całkiem odludna, nizinna, poleska, od-
osobniona moczarami i lasami od świata,
Łohoza, folw., pow. borysowski, około 42

włók rozl., dawna własność Pawlikowskich.
Za poddaństwa było tu 106 dusz mes. 4. Jal.
Łohożsk, ob. Zohojsk,
Łohozwa, wś w pow. słonimskim, nad jez.

t. n. z którego rzeka t. n. wypływa. Do jez.
Ł. wpadają rzeczki Mszanka (z dopływami
Studzienek i Dziadówka), oraz Żerebiłówka
z (Wieprzynką), We wsi Ł, jest kaplica katol.,
par. Nowa mysz. Własność Ślizieniów. :
Łohozwa, rz., dopływ Szczary z prawej

strony. uchodzi koło wsi Franpol, przyjmuje
Derwiankę z Koczeryżką, Hryżówkę, Tartak
al. Tartasznę, Długa około 40) w. Por. Dzia=
dówka.

Łohozwińska puszcza, w słonimskiem. R.
1786 Kobylińscy Śliźniowi ją przedali.
Łohwin, wś, pow. skwyrski, na praw. brz.

rz. Rosi, o 3w. powyżej Berezny, przy Uj-
ściu do Rosi strugi Tarhan, który wś tę na
dwie nierówne części rozdziela. Ma 1221 mk.
W XVIII w. £Ł. wraz z obrębem Michajłówka
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należał do wołodarskiego klucza Wiśniowiec-

kich. R. 1750 Ł. kupił Michał Głębocki i za-

łożył wś Michajłówkę o 3 w. niżej nadRosią,

wprost Berezny. Później Ł. przeszedł do Iwasz-

kiewiczów, którzy tu do dziś mają 77/9 dzies.

ziemi, gdy większość ziemi nabył 1848 r. Pod-

horski, W Ł. jest cerkiew paraf. 6, Michała,
zbudowana 1745 r. |
Łohwiny, wś rząd. nad rz. Chmielowszczy”

zmą, pow. lidzki, 2 okr. adm., o 49 w. odLi-

dy, 9 dm., 87 mk. (1866).
Łohwiszcze, ob. Zohowiszcze.
Łohy, ob. Zoki,
Łoja 1.) rz., niem. Loyefluss, wypływa

z pow. nizinnego i uchodzi pod wsią tejże na-

zwy do zatoki Kurońskiej; jest spławna dla

małych statków. Na specyalnej mapie Rey-

mana nazywa się ta rz. Hoyne Fl. 2.) Ł.,
niem, Zoye, jedno z 4-ch ujść Gilii. (Ob. Weiss.

Preusisch Littauen und Masuren, p. 28, II).

Łojbiszki 1.) wś rząd , pow. wileński, 5-ty
okr. adm., gm. Ilińsk, o 27 w. od Wilna, 9
dm., 65 mk. katol, 2.) £Ł., kol. żydow., pow.

wileński, 5 okr. adm., gm. Góry; o 28 w. od

Wilna, 6 dm., 49 mk. żydów. 3.) £., folw.

pryw. nad rz. Łojbiszką, pow. lidzki, 3 okr.

adm., o 21 w. od Szezuczyna, 15 mk. 4.) b.,
okolica szlach., pow. oszmiański, 3 okr. adm.,
od Oszmiany w. 47, od Dziewieniszek 28, dm.
2, mk. katol. 11. 5.) Ł., dobra, pow. wiłko-

mierski, par. Dziewałtów, własność Włady-
sława Kiewlicza.

Łojcie 1.) dobra, pow. wiłkomierski, par.
Owanta, własność Koziełły. Starostwo niegro-
dowe łojcieszkie w wdztwie wileńskiem, pow.
wiłkomierskim, było r. 1771 w posiadaniu Jó-
zefa Hurki, opłacało kwarty złp. 622 gr. 2, a
hyberny złp. 420. Na sejmie warszawskim z r.
1773—1775 stany rzpltej dwie oddzielne ko-

misye wyznaczyły, do załatwienia ostatecznego

sporów tego ssty, względem dóbr w ks. żmujdz-
kiem położonych, jako to: Widukl, Petrycie,
Dworzec Gondyński i Kurszany. 2.) Ł., do-
bra, pow. nowo-aleksandrowski, par. Skopisz-
ki, własność Sokołowskich. 3.) K., wś rząd.
nad jez. Iłgalis, pow. trocki, 4 okr. adm., 68
w. od Trok, 6 dm., 90 mk. katol. 4.) £., folw.
rząd., pow. trocki, 1 okr. adm., 30 w. ed Trok,
1 dm., 16 mk. katol. 5.) Ł., wś szlach., pow.
trocki, 1 okr. adm., 16 w. od Trok, 14 dm.,
131 mk. katol. 6.) £Ł., wś włośc., pow. 08z-
miański, | okr. adm., o 15 w. od Oszmiany,
15 dm., 167 mk. katol. W pobliżu góra wznie-
Stona 14] saż. npm. 7.) £Ł., wś włośc., pow.
Wileński, 1 okr. adm., o 15 w. od Wilna, 11
dm., 70 mk.;katol. (1866).
„Łojciewszczyzna 1.) wś włość, nad Zy-

gianką, pow, oszmiański, 1 okr. adm., o 10 w.
od Oszmiany, 1 dm., 18 mk. katol. 2.) £Ł., wś
had rz, Żygianką, pow. oszmiański, 1 okr. adm., 
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o 10 w. od Oszmian, 5 dm., 31 mk., z tego. 24

katol., 7 prawosł. (1866).
Łojciszki 1.) wś szlach., pow. trocki, | okr.

adm., 16 w. od Trok, 2 dm., 23 mk. katol.

2.) £., zaśc. szlach., pow. troeki, 2 okr, adm.,

39 w. od Trok, 1 dm., 31 mk, katol. (1866).

Łoje 1.) wś nad rz. Wisłą, pow. kozienicki,

gm. i par. Sieciechów, odl. 14 w. odKozienice.

Ma 43 dm., 313 mk., 862 mr. ziemi włośc.

W 1827 r. wś duchowna, 26 dm., 261 mk.

2.) Ł., wś, pow. przasnyski, gm. i par.Krzy-

nowłoga Mała, odl. o 14 w. od Przasnysza, ma

8 dm., 80 mk., 423 mr. gruntu, 5 nieużytków.

W 1827 r. 9 dm., 60 mk. 3.) Ł. Awissa, wś

szlach, nad rz. Wyssą i £. Gręzka, wś szlach.,

pow. kolneński, gm. Kubra, par. Przytuły.

Łoje, niem. Zoyen 1.) wś, pow. łecki, nad

jez. Selmętno, na prusko-luterskich Mazurach,

przez osadników polskich założona. R. 1504

Rudolf von Diepoltskirchen, komtur ryński,

nadaje Michałowi i Maciejowi Łojom, braciom

stryjecznym, na prawie magdebur. z 6-letnią

wolnością 7 '/, włók nad jez. Selmentnem mię-

dzy Małkiniem czyli Makosiejami a Prostkami

(?). Później mieszka w Ł. dwóch Krystyanów

Łojewskich i Frycz Łojewski. Ob.Kętrzyński,

Ludn. pol. w Prusiech, str. 459. 2.) b., WŚ,

pow. gołdapski, st. poczt. Dubeninki, areał

obejmuje 84 włók. 1857 r. 200 mk. Kś, Pr.

Łoje, niem. Zoyer al. Leyer-See, jez., pow.

gołdapski; z niego wypływa rz. Rominta; jest

własnością fiskusa. K. Fr.

Łojejce, ob. Zojojć. Ad. P

Łojew, por. Zojów, i

Łojewek, os. młyn., pow. kolneński, gm.

Stawiski, par. Dobrzyjałowo.

Łojewice, ob. Zojowice.

Łojewka, wś, pow. kutnoski, gm. i par.

Dąbrowice (par. ew. Przedecz), dm, 2, mk. 19,

gruntu mr. 54. W. W.

Łojewo, wś, pow. węgrowski, gm. Łochów,

par. Kamionna, 297 mr. rozl., 18 dm., 215 mk.

W 1827 r. 10 dm., 106 mk. X.J.W.

Łojewo 1.) wś, pow. inowrocławski, nad

ramieniem jez. Gopła, w okolicy urodzajnej i

donośnej; 20 dm., 217 mk.; 29 ew., 188 kat.;

79 analf. Poczta (agentura) na miejscu: st.

kol. żel. Inowrocław, o 7 kil. Poczta listowa

do Inowrocławia, (Por. Kod. dypl. pol. I, 178).

2.) Ł., dom. i gm. 2192 mr. rozl., 2 miejsc.:

a) Ł., dom.; b) Królewski Ostrów lub Wy-=

drzychowo, folw.; 9 dm., 152 mk., 14 ew., 138

kat.; 68 analf.
Łojewo, ob. Zojowo.
Łojewo, niem. Logyów, wś w pow. słup=

skim, na Pomorzu.
Łojgród, ob. Zojów,
Łojki 1.) wś i folw., pow. częstochowski,

m. Grabówka, par. Częstochowa, o 15 w. na

zach. od Częstochowy. WŚ ma 14 dm., 287
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mk., 593 mr., szkołę. Folw. 6 dm. 21 mk.,
164 mr. Była tu papiernia, W 1827 r. 38
dm., 209 mk. Wchodziła w skład ststwa kło-
buekiego. Według Tow. Kred. Ziems. rozległ.
folw. wynosi mr. 504: grunta orne i ogr. mr.
226, łąk mr. 46, past. mr. 44, lasu mr. 155,
nieuż, i place mr. 63, bud. z drzewa 12, młyn
wodny. WŚ Ł. os. 25, z grun. mr, 247. 2.) b,
wś, pow. węgrowski, gm. Kamieńczyk, par.
Kamionna, 280 mr. rozl., 187 mk. (1877), 21
dm. W 1827 r. 16 dm., 101 mk. Por. Koło-
dziąź. 0.) K., wś szlach, i włośc., pow. szezu-
czyński, gm. i par. Białaszewo. W 1827 r. wś
rząd. 14 dm., 538 mk.; obecnie ma 53] mr. ob-
szaru. 4.) K., wś rząd, pow. augustowski,
gm, Balla Wielka, par. Teolin (obrz. grec. Bal-
la), odł. 57 w. od Augustowa, 83 dm., 554
mk, W 1827 r. 14 dm., 83 mk., wś rządowa.
Lud zamożny, ma piękne sady owocowe, głó-
wnie czereśniowe, z których owoc _w Grodnie
sprzedaje. Br. Ch,

Łojki, wś rząd., pow. oszmiański, 3 okr.
adm., od Oszmiany o w. 44, od Dziewieniszek
w. 20, mk. katol. 27 (1866).

Łojki, niem. Zoyken, wś, pow. gołdapski.
Łojko, wś w pow. bobrujskim, niedaleko

Jasieni, w okolicy lesistej i błotnej a bezwodnej,
Łojków, kol., pow. radomski, gm. i par. Po-

tworów, rozl. mr. 234, dym. 9, powstała z roz-
przedania Polesia należącego do Potworowa.
Łojkowo, folw. pryw., pow. wilejski, o 70

w. od Wilejki, 3 okr. adm., gm. Parafianowo,
4 dm., 26 mk. (1866). 4 |
Łojkowszczyzna, folw. szlach., pow, osz-

miański, 4 okr. adm., 70 w. od Oszmiany, I dm.,
_837 mk., z tego 20 prawosł., 17 katol, (1866).

Łojno, Zoin, ob. Mohilno, pow, siebieski.
Łojoje al. Zojejc, niem. Klein-Loitz, al, Kl,

Loje, wś serbska na dolnych Łużycach, w pow.
grodkowskim, w par. łojowskiej. Szkoła ele-
mentarna. Ludności około 300 czysto serb-
skiej, z wyjątkiem mieszkańców dworu domi-
nialnego i szkoły. A. JŹPi

_ Łojów al. Zojgród, Zojówgród, dawne staro-
śeińskie warowne i portowe, teraz prywatne
miasteczko i dobra wielkie w pow. rzeczyckim,
nad Dnieprem, naprzeciwko ujścia do onego
rz, Boży, oddzielającej mohilewską od czerni-
howskiej gubernii; o 55 w. od Rzeczycy, przy
pocztowym gościńcu wiodącym z Rzeczycy do
zernihowa; ma około 491 dm., 3123 mk. (1575
włośc., 1548 izr.), 2 cerkwie, kościoł katol.
(filia Rzeczycka), synagogę, st. poczt., szkołę
gminną, zarząd gm. łojowskiej, składającej się
z 7 wiejskich starostw, 11 wsi i do 1800 wło-
ścian płci męs. O początkach Łojowa milczą
dzieje, lecz musiał to być gród prastary, bo
samo jego znakomite położenie nadawało się
da kolonizacyi, a za czasów litewskich już wi-
dzimy Ł£. w bezwzględnem władaniu korony,  
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W r. 1505 zburzony przez hordę perekopską
Machmed-Gireja wojującą wtedy Mińsk i Słu-
czyznę, Na sejmie walnym w r. 1646 za Wła-
dysława IV, gdy się wytoczyła sławna „,spra-
wa trubeeka* (ob, u Bartoszewicza, wiel. Ene.
Orgelbr. t. XXV, str. 593—600) Ł. został in-
korporowany do pow. starodubowskiego, wo-
jewództwa smoleńskiego, jako indemnizacya
Litwie za wrócony Trubeck (ob. Vol. Leg. IV,
str, 44 1 Statut Litew, roz. ILI, art. IV w przy-
pisie), W czasie wojny kozackiej Chmielnic-
kiego £. był świadkiem krwawych rzezi i
chwały oręża polskiego. W końcu r. 1648 za-
Jał go z pomocą zbuntowanego chłopstwa i zni-
szczył całkiem watażka kozacki $ciepan Podo-
bajło, czemu nie mógł przeszkodzić obecny tam
natenczas chorąży litew., dzielny Wincenty
Gosiewski, zwłaszcza iż oddział 30,000 koza-
ków pod dowództwem Krzyczowskiego zagro-
ził mu z boku. W tym czasie stary hetman
litew. Stanisław Kiszka z powodu słabości nie
mogąc iść do boju, polecił dowództwo hetma-
nowi polnemu Januszowi Radziwiłłowi, zosta-
jącemu z wojskiem pod Rzeczycą. Dnia 18 lip-
ca 1649 r. rozpoczęto działania wojenne, pie-
chota z pod Rzeczycy płynęła bajdakami, jazda
i działa szły lądem. We dwa dni dotarto pod
Ł. Gosiewski z piechotą wylądował na prze-
ciwnym brzegu Dniepru, przy samem ujściu
Boży i usypał szańce, avy wojsku ułatwić
przeprawę. Trwały utarczki do 31 lipca, aż
dnia tego Krzyczowski idąc od Chełmcza spo-
tkał się z całą siłą hetmana. Zawrzała straszna
walka, rycerstwo nasze i kozactwo ścierali się
długo i mężnie, groziło nawet niebezpieczeń-
stwo wojskom litewskim, lecz dzielne natarcie
z dwóch boków Komorowskiego i Grosiewskie-
go, złamało szeregi kozaków, poszli w rozsyp-
kę, straciwszy najdzielniejszych dowódców,
jak Nababa, Krewczenka, Kapusta i innych,
tudzież 3000 ludzi, 17 dział, 12 chorągwi.
Mężny jednak ataman Krzyczowski bronił się
jeszcze przez całą dobę w barykadach leśnych,
i raniony śmiertelnie, wzięty do niewoli z ca-
tym obozem, umarł wkrótce, a kraj rzeczycki
po tej krwawej rozprawie, wolnym już był od
nieprzyjaciela. Bitwa łojowska wsławiła imię
hetmana Radziwiłła i wojowników naszych, 1
otworzyła drogę zwycięzcom, aż do zajętego
przez kozactwo Kijowa; po skończonej akcy!
został wybity medal na jej pamiątkę w r. 1651
(ob. u Raczyńskiego, Gabinet Med. pols, t. IL,
str, 114, M 134). W r. 1670 stangla konsty-
tucya w rzeczy podzielenia ststwa łojowskiego
pomiędzy zasłużone stare rycerstwo (ob. Vol.
Leg. t. V, str, 53), lecz gdy z powodu śmierci
niektórych wyznaczonych do podziału komisa”
rzów takowy nie doszedł do skutku, w r. 1676
sejm powtórnie ów podział postanowił _(ob.
Vol. Leg. t, V, str, 216). Do tej komisyi na-
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leżał Michał Stanisław Judycki, wojski rze-

czyeki, sławny obrońca Lachowicz od najazdu

Chowańskiego w 1660 r. Odtąd Ł. dostał się

w dom Judyckich, h, Radwan. Judyccy taki

mir mieli u szlachty, że im dziedzicznie odda-

wano marszałkowstwo pow. rzeczyckiego, ród

atoli ten już wygasł po mieczu w drugiej poło-

wie bieżącego wieku, a przez wiano córek

ostatniego z rodu Józefa Judyckiego, przeszła
Łohojszezyzna na Łaszczów i Naruszewiczów.
Teraz jeszcze dobra łojowskie mają przeszło

915 włók w obszarach leśnych, łąkach i polach

wybornych; młyny, propinacye i rybołóstwo

przynoszą przeszło 2000 rub. W porcie łojow-
skim składają się towary spławiane Berezyną,

Dnieprem i Sożą, przeważnie sól, zboża, len,
siemię, wódka, masło, klepki. Handel wiosną
jest bardzo ożywiony, zajmują się nim prawie
wyłącznie żydzi. Por. Zubecz. A. Jelski.

£Łojów, niem. Gross-Luja, Loja, wś na dol-
nych Łużycach, w pow. grodkowskim. W r.
1880 około 250 mieszkańców, z małym wyjąt-
kiem Serbów. Kościół parafialny ewangielicki
z nabożeństwem serbskiem. Szkoła początko-
wa. Do parafii należą wsie: Ł. Łojoje, Za-
krzów i Bageńc. Parafianie, z małym wyjąt-
kiem Serbowie, mimo to, w skutku germaniza-

cyjnych usiłowań pastora i nauczycieli ilość

komunikujących po serbsku ciągle się zmniej-

sza. W r. 1877 do spowiedzi serbskiej przy-

stąpiło 493, do niemieckiej 1078; w 1879 do
serbskiej 373, do niemieckiej 1282. 4.J. P.
Łojowa (po rusku Zojewa), wś w pow. nad-

worniańskim, 8 kil. na płd. wsch. od Nadwór-

nej, 5 kil. na płn. zach, od sądu powiat. i urzę-

du poczt. w Delatynie. Na płn. zach. leżą
Strymba i Nadwórna, na płn. wsch. Majdan
Górny, na wsch. Krasna, na płd. wsch. i płd.
Delatyn. Wody z całego obszaru płyną na

wsch. do Prutu. W stronie płn. nastaje pot.

Krasna, i płynie zrazu na płn., potem nawsch.

do wsi Krasnej. Na płd. od niego nastaje|

pot. Słoboźnica i płynie po krótkim biegu do

Delatyna, a wody z płd. obszaru, płynące kil-
koma małemi strugami, zabiera mały potok
bezimienny i wprowadza również do Delatyna,
na płd. wsch., gdzie wpadają do Prutu. W płd,
części obszaru leżą chaty rozrzucone. Na zach.

od nich lesiste wzgórza ze szczytem Strahorą
885 m. wys. Środkiem obszaru idzie gości-
niee wiodący ze Stanisławowa przez Nadwór-
nę, Delatyn, Mikuliczyn i t. d., przełomem de-
latyńskim do Bzigetku we Węgrzech. Własn.
więk. (rządowa) ma lasu 680, pastw. 4 mr.;
własn, mniej. roli orn. 188, łąk i ogr. 1705,
Pastw, 572, lasu 438 mr. W r. 1880 było 622

mk, w gminie, 4 na obsz. dwors. (obrz. gr.-ka-
tol., należących do górskiego rodu Hucułów).
ar, rzym, i gr.-katol. w Nadwórnej, We wsi
Jest cerkiew. Za czasów polskich należała 
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wieś do dóbr koronnych, a mianowicie do

klucza delatyńskiego (dóbr Nadwórny) w zie-

mi haliekiej. Obecnie należy do dóbr Dela-

tyna. Lu. Dz.

'Łojowce 1.) wś, pow. hajsyński, nad rz.

Kropiwianką, obok drogi pocztowej z Hajsyna

do Lipowea, gm. Niżna Kropiwna, par. katol.

Bracław, dm. 177, 577 mk., ziemi włośc. 442,

dwors. z Aleksandrówką 557 dz. Należała do

Leszkiewiezów, Kuleszy, dziś Skobeleyna. Jest

tu cerkiew pod wezw. N. P. z 42 dz. ziemi, 2.)

Ł., wś, pow. uszycki, przy ujściu Olszanki (al.

Tołowej) do Dniestru, gm. Gruszka, par. kat.

Stara Uszyca, mk. 931, dm. 177, ziemi włośc.

944, dwors. 1499 dz. Oerkiew Wniebowzię-
cia ma z Pyżówką 1400 wiernyeh i 72 dz. zie-

mi. Sady wielkie, kamień wapienny, ziemia

saletrzana, grunta pagórkowate. Własność

dawniej Lipińskich, dziś Podhorskiego. Dr. M.

Łojowce, wś wymieniona w XVIII w. ja-

ko należąca do dóbr daszowskich na Ukrainie.

Por. Daszów.
Łojowgród, ob. Zojów.
Łojowice, wś włośc. nad rz. Zurawką, pow.

sandomierski, gm. Samborzec, par. Obrazów;

odl. 4 w. od Sandomierza. Ma 20 dm. 167

mk., 275 mr. obszaru. W 1827 r. wś rząd. 13

dm., 118 mk.
_Łojowiec, potok, wypływa u północnych

podnóży góry Strahory (885 m.); z lasu Stra-
hory; w obr. gm. Łojowej, w pow. nadworniań-

skim, płynie zrazu na wschód, a przerżnąwszy

gościniec nadworniańsko-delatyński, zwraca

się na południe, zrasza łąki wsi Łojowej,

w końcu północno-wschodni obszar Delatyna

i tu uchodzi wraz z pot. Lubiźnią do Prutu

z lew. brz. Długość biegu 5 kil. i ćwierć.

'Łojówka, por. Kłodawa, t. TV, 181.
Łojszewo, os. młyn., pow. włocławski, gm.

Baruchowo, par. Kowal; odl. 16 w. od Wło-

cławka; 1 dm., 14 mk., młyn wodny.

Łojtyki. wś, pow. rossieński, par. stul-

giewska.
Łoka, rz., dopływ Wilii z prawej strony;

między Świętą i Worniką uchodzi, Porównaj

Łokia.
Łokacze, mko, pow. włodzimierski, gm.

Chorów, o 5 w. od Chorowa, o 18 od Kisielina,

leży przy trakcie handlowym z Krzemieńca do

Włodzimierza, nad rz. Łuczą, posiada kościół

paraf. katol., cerkiew, zarząd okręgu polie.

a na bagnach pod mkiem, blisko wsi Kozłowa,

okopy i resztki murów zamku, o którym wspo-

mina lustracya z r. 1545. Były wtedy Ł.

własnością kniaziów  Ozartoryskich, później

Sanguszków, wreszcie należało do ordynacyi

Ostrogskiej i w r. 17538 wraz z sąsiednim La-

towiżem i 9 wioskami darowane zostały przez

ks. Janusza Sanguszkę Franciszkowi Sal. Po-

tockiemu pod warunkiem dostarczania siedmiu
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zbrojnych i konnych na obronę krajową. Od
Potockich przeszły Ł. do Wilgów. Ludwik
Wilga ssta grabowiecki wyjednał 1778 r. dla
Ł. prawo na 4 jarmarki. Stanisław-August
był tu przezeń podejmowany dwukrotnie 1781
11787. Zamek już wtedy musiał być zrujno-
wany, bo Wilga przyjmował króla w swoim
domu w mku. Paraf, kościół katol. $. Anto-
niego Pad., z muru 177] wzniesiony przez
obywatelkę Wilżynę. Posiada obraz ś. Anto-
niego eudami słynący. Parafia katol. dek.
włodzimierskiego: dusz 606. Kaplica w Zam-
liczu, dawniej i w Markowiczach. - R. 1870
mko miało 186 dm., 568 mk., 77 proc. izr., 2
cerkwie, kościół, 3 izr. domy modlitwy, szko-
łę, 2 fabr. sukna, 36 sklepów, 21 rzemieślni-
ków, 38 jarmarki i zarząd polic. Ł. dla 5 gmin:
Chorów, Poryck, Mikulicze, Kisielin i Nowy-
dwór.
Łokacze, wś, pow. święciański, 4 okr. adm.,

o 77 w. od Swięcian, 12 dm., 127 mk., z tego
121 katol, 6 żyd. Urząd gminy Wojstom
(1866).
Łokacze, w W. Ks. Pozn., ob, Zukacz,
Łokaje 1.) zaśc. szlach. nad rz. Łokią, pow.

wileński, 5 okr. adm., o 68 w. od Wilna, 1
dm. 7 mk, katol. 2.) K., zaśc. szlach. nad
jez. Łokaje (por. Kaczergi, Fedoryszki), pow.
wileński, 3 okr. adm., o 72 w. od Wilna, 1
dm., 8 mk, katol. (1866).
Łokasze, ob. Kamionka Wołoska.
Łokatowa Wola, ob. Zokotowa Wola.
Łokciany, wś włośc. nad rz. Rudnią, pow.

święciański, | okr. polie., mk. katol. 126, dm.
14, od Swięcian 20 w.
Łokcza al. Zokcza, Lokca, wioska, w hr.

orawskiem, w pow. namiestowskim, przy go-
ścińcu namiestowsko-kubińskim, na prawym
brzegu Hrusztynki, przy jej ujściu do Orawy
białej, u północno-zachodnich stóp Magóry
orawskiej. Obszar Ł., obejmujący 4211 kw.
sążni kat. (1880 r.), rozpościera się po obu
stronach rzeki Orawy białej, granicząc od płn.
zach. z Benedykowem, od płn. wsch. z Jasie-
nieą (Jasenica) i Tapeszowem, od płd. wsch.
z Dedyną ziemiańską, od płd, zach. z Babinem
i Wasylowem, a od zach. z Brezą. W półno-
eno-zachodniej stronie gm. wznosi się góra
Wrata (Wratna, 1051 m.), Piekielna (865 m.)
i Kiczera (704 m.). Południowo-wschodnia
granica ciągnie się grzbietem Magóry oraw-
skiej, i tutaj wznosi się Budyn, najwyższy
szczyt tejże Magóry (1220 m.), Wzniesienie
wsi koło kościoła czyni 655 m., nad ujściem
Hrusztynki, 624 m. We wsi jest kościół rz.-
katol., pod wezw. ś. Trójcy, założony r. 1665;
posiada metryki od r. 1741. W miejsen jest
dusz rzym,-katol. 858, nieun. 105, żyd. 22, ra-
zem 985. (Według szem. dyec, spiskiej z roku
1878). Do tejże parafii należą wsi Breza, Wa-  
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sylów i Tapeszów, z liczbą dusz rzym,-katol.
2653, nieun. 271, żyd. 44, razem 2968 (1878
r.). Według obliczenia ż r. 1880 było we wsi
mk. 998, dm. 201. Należy do sądu powiato-
wego w Namiestowie, a urzędu podatkowego
w Kubinie Niźnim (Dolnym). Poczta w miej-
ScU. Br. G.
Łokia, rzeczka, ma źródła w lasach marku-

ciskich, pow. wiłkomierskim, uchodzi do Wilii
poniżej Świętej rzeki, długa 20 w. Dwa mły-
ny. Przyjmuje Noterę, Berżankę i Lekszę.
Blisko ujścia przecina szosę petersb. na 4-ej
wiorście od Janowa, Por. Gudziuny.
Łokiany, Górnei Dolne, dwie wsie szlach.,

pow. wiłkomierski, par. Siesiki, okr. polie, Po-
giełoże (o 4 w.), gleba żytnia. Własność
Iwaszkiewicza, Brzezińskiego, Paszkowskiego.

Łokieć, ob. Gawrychy.
Łokieć (po rusku Zokot) 1.) część Rybnika

w pow. drohobyckim. Za czasów polskich na-
leżał przys. do dóbr koronnych, a mianowicie
do dzierżawy Dołhe w ziemi przemyskiej. 2.)
Ł., wś w pow. turczańskim, 24 kil, na zach.
od sądu powiat. w Turce, 12 kil, na płd, wsch.
od urzędu poczt. w Lutowiskach. Od płd.
zach., płn. zach. i płn. wsch. otacza go wieś
Dydłowa, od wsch. i płd, wsch. Dźwiniacz
Górny. Przez wieś płynie San. Wchodzi on
tu z Dźwiniacza, płynie na zach., a potem na
płn. zach. środkiem obszaru, poczem skręca na

płn. i płynąc wzdłuż granicy wchodzi do Dy-
dłowej. Od lew. i praw. brz. zasilają go małe
strugi, z których najznaczniejsza, pot. Muczny,
płynie wzdłuż granicy płn. zach. i wpada do
Sanu od lew. brz, W płd. stronie obszaru
wznosi się szczyt najwyższy na granicy Dźwi-
niacza do 909 m., a w stronie płn, Kiczora Ło-
kiecka (znak tryang.) do 788 m. Własn. więk.
ma roli orn. 205, łąk i ogr. 93, pastw. 16, lasu
403 mr.; własn. mniej. roli ornej 581, łąki
ogr. 75, pastw, 110, lasu 4mr. W r. 1880
było 350 mk. w gminie, 29 na obsz. dwor.
(obrz. gr.-katol., górskiego rodu Bojków), Par.
gr.-katol. w Dydłowej. Była tu niegdyś sa-
modzielna parafia, jak świadczy erekcya z T.
1751, zachowana w aktach parafialnych: „Mi-
chał Wisłocki, chorąży Bielgowski, na Mala-
wie, Zastawiu i Łokciu dziedzic, Ponieważ
w wiosce mojej dziedzicznej Łokciu cerkiew
sub tit. 5. Michaelis od lat kilku wakuje, bez
parocha, i ludzie bez obrządków i administro-

wania sakramentów św. zostają, przeto ex jure
patronatus na tuż beneficium Łokieckie obmy-
śliłem prezentować dyskretnego Bazylego Mil-
cząkowskiego ze Dźwiniaczego syna kapłań-
skiego, mając sobie od ludzi de vita et moribus
rekomendowanego, tegoż IMX. Szumlańskie-
mu, biskupowi przemyskiemu, sanockiemu |
samborskiemu, Panu i Dobrodziejowi memu
hisce prezentuję i upraszam pasterskiej godno-
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ści, aby tenże był akceptowany, konsekrowa-
'ny i instytuowany do parochii i cerkwi Ło-
kieckiej.* (Dalej następuje dotacya). Datum
w Malawie. Po śmierci wspomnianego w erek-
cyi Milezakowskiego w r. 1788, przyłączono
Ł. do par. w Dydłowej, We wsi jest cerkiew
drewniana w r. 1737 zbudowana. Zu, Dz.

Łokieć, węg. Nagy-Abranka, wś w hr. bere-
skiem, 272 mk,

Łokieć, potok leśny, ma źródła na połu-
dniowym stoku lesistej góry Wilehowatego
boryńskiego (799 m.), na obsz. gm. Boryni,
w pow. turczańskim; płynie zrazu na południe,
potem na północny wschód i na obszarze gm.
Ilnika uchodzi do Stryja z lew. brz. Długość
biegu 3 kil. i pół, Od południa nad doliną
potoku wznosi się góra Szczob (744 m.).

Łokiesa, ob. Zaukiesa.
Łokiesa, zaśc. nad jez. Łokiesa, pow. wi-

leński, 3 okr. adm,, o 67 w. od Wilna, 2 dm,,
38 mk.; z tego 34 katol., 4 żyd. (1866).

Łokietek, jezioro we wsi Dratów, w pow.
lubartowskim, gm. Łęczna; wraz z sąsiednim
jez. Łukcze, mają 5'/, mr. obszaru. Wody ich
idą do rz. Jagielny.

Łokietka, folw. i kol., pow. opoczyński,
gm. Kuniczki, par. Kunice, od Opoczna 13 w.
Folw. ma 2 dm., 19 mk., 103 mr. obszaru.
Młyn. Kol. zaś ma 6 dm., 48 mk., 180 mr. ob-
sząru.
Łokietkowska, jaskinia, w Ojcowie na po-

chyłości góry Chełm. Ob. Ojców.
„Łokietnica, wś, pow. gostyński, gm. Szcza-

win Kościelny, par. Trębki, dm. 10, mk. 182,
ziemi żytniej mr. 124. W. W.

Łokinele, folw., pow. kowieński, okr. polie.
Janów, przy szosie petersb., o 5 w. od Jano-
wa, grunta lekkie. Należy do dóbr Berże Ma-
ckiewiczów.

Łokista, rz. ob, Szeczuwa i Jura. Ma źró-
dła na płn. od mk. Ławków i Iwoniszki, mija
Bolse i Szyłele.
Łokne, jez. w płn. części pow. grodzień-

skiego, międzyKotrą a Pyrrą.
Łoknia, rz., dopływ Słuczy z prawej stro-

ny. Por. Zoknieja,
Łoknia, lewy dopływ Łowati wpadającej
o jeziora Ilmeń. była czas niejakiś rzeką

sraniczną,

Łoknica, wś, niegdyś w połowie królewsz-
czyzna i w połowie własność prywatna Gro-
lewskich, w południowej zarzecznej stronie

Powiatu pińskiego, nad rzeką Młynek, dopły-
wem Strumienia pod Noblem, w gm. moro-
Czańskiej, okr. polie. 3 płotnicki, ma osad da-
ke” ge 44, cerkiew; głuche, odludne polesie,
ybi łąk dostatek wielki. Z powodu dyfe-
rencyj sched królewskich i prywatnych była
naznaczoną w r. 1775 komisya do rozgranicze-

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 57.
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nia i powetowania krzywd. (Ob. Vol. Leg.
VIII, str. 435, wyd. Ohr.). Al, Jel.

Łoknica, lewy dopływ Narwi; płynie z za
Kuraszewa do wsi Kaninki.
Łoknica, mała rzeka na granicy pow. mo-

zyrskiego i owruckiego, ma kierunek półno-
eny, pod Łuknicką Rudnią w mozyrskiem po-

rusza młyn i poniżej tej wsi wpada do jeziora
Swidowiec, łączącego się z kotliną mokrą
Uborcia. Długość biegu około 2 mil, miejsco-
wości dzikie odludne. Al. Jelski.
Łoknica, prawy dopływ Kotry, prawego

dopływu Niemna.
Łoknica, lewy dopływ Łokni, lewego do-

pływu Łowati, wpadającej do jeziora Ilmeń.
Łoknicka Rudnia, wś na krańcu południo-

wym pow. mozyrskiego, ku granicy powiatu
owruckiego, nad rzeką Łoknicą, w gm. Lele-
zyckiej, osad 20, miejscowość nizinna, odlu-
dna, poleska, ma rudę żelazną. Al. Jel.

Łoknieja, rzeka w pow. słuckim, ma począ-
tek na pograniczu pow. ihumeńskiego, w tak
zwanem Hałem-Błocie, w okolicy wsi Koniu-
chy; płynie błoniami w kierunku południo-
wym, a później południowo-wschodnim w po-
bliżu folwarku i wsi Musicz, wsi Lektowszczy-
zny, wsi Podlwicy, wsi Bezwierzchowicz, fol-
warku Iwań, tu przecina dawną szosę Bobruj-
sko-Brzeską, dalej około wsi Ogrodniki i po-
niżej wsi Klepczany wpada do Słuczy z pra-
wej strony; długość biegu prawie 7 mil. W r.
1659 w czasie najścia po raz drugi wojsk ro-
syjskich pod 'Trubeckim na Słuck około
Klepczan nad Łuknieją rozłożyły się one obo-
zem, Al. Jelski.

Łokorejstys, zaśc. rząd., pow. święciański,
2 okr. adm., o 46 w. od Święcian, 1 dm., 10
mk, katol. (1866).
€£Łokot, ob. Zokieć,
Łokotec, część Łastówek, pow. drohobycki.
Łokotka, mko w gub. czernihowskiej, o 30

w. od Głuchowa.  Warzą tu saletrę.
Łokótki, ob. Zokużki.
Łokotowa Wola, wś i folw. i młyn nad rz.

Rewicą, pow. brzeziński, gm. Popień, par. Je-
żów. Ma 19 dm., 247 mk., ziemi włośc. 194,
dwors. 1116 mr., w tem ornej 728.
Łoktowo, niem. Zogtowo, dok. Tucht, Tuch-

tow, folw. do Gzina, pow. chełmiński, przy bi-
tym trakcie chełmińsko-fordońskim, w okolicy
lesistej; bud. liczy 15, dm. 6, katol. 59,
ewang. 20. Parafia i poczta Unisław, szkoła
w miejscu, Ks, F,

Łoktysze, wś poleska w pow. słuckim,
w gm. krugowickiej, przy ujściu rzeki Naczy
do Łani, przy drodze wiodącej z Ostrowczye
do Krugowiez i Deniskowicz, ma cerkiew, osad
włócznych 53, grunta piaszczyste, łąki obfite;
miejscowość dość odludna; młyn na rzece Na-
czy. Obręb leśny, łoktyszewski, należy do

44
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leśnictwa, Woronin (ob.), ordynacyi nieświe-
skiej, książąt Radziwiłłów. Al. Jel,

Łokutki, wś, pow. tłumacki, należąca do
skarbu czyli dóbr Tłumackich, nad rz. Tłu-
macz | kil. od drogi żwirowej Sielecko-Za-
leszczyckiej, tyleż od Tłumacza. Z aktów
XVIII w. pokazuje się, iż ta wś nazywała się
Łohijatki. Par. rzym.-katol. i gr.-kat. w Tłu-
mączu, W górze ciągnącej się od Gruszki aż
ku Niżniowu, we wsi Ł,, tuż po nad wsią,
w której znajdują się pokłady kamienia gipso-
wego i wapienia jest zaraz za wsią pieczara,
czyli otwór obszerny, z której wypływa stru-
mień czystej wody. Do tej pieczary, która
sięga głęboko w górę i która jeszcze nie zbada-
na należycie, lud przywiązuje wiele baśni.
Strumień ów wypływający nazywa się Soło-
niec, który po jednym kil, biegu wpada do rz.
Tłumacza we wsi Ł. z praw. brz. Dor. 1856
był tu staw na rz. Tłumacz bardzo rybny,
szczególniej obfitywliny, po spuszczeniu i osu-
szeniu tegoż utworzono piękną żyzną łąkę.
Młyn tu będący i gipsarka dostarczająca całej
okolicy gipsu mielonego zostały rozebrane przy
osuszeniu stawu. Jest karczma, Łokutki nie-
gdyś należały do dóbr Potahicze (por. Potahi-
cze 1 Jackówka). Wd JF.
Łołów. Tak lud polski na Szląsku wy-

mawia nazwy miasta powiatowego: Wołów
(Wohlau).
£om, dok. Lomen, Lome, Lom, nazywało się

dawniej jezioro przy wsi Grruta, położone
w pow. grudziąskim, pierwszy raz wspomina-
ne r. 1282. R. 1315 Karol z Trewiru, mistrz
w. krzyżacki, pozwolił osadnikom w Grucie
łowić ryby w tem jeziorze nietylko na po-
trzeby, ale i na sprzedaż. Ob. Frólich, Gesch.
des Kreises Graudenz, str. 157. Kś. F.
Łom, por. Zamen.
Łom, Nowi-Luom, węg. Forgacsfalva, wś

_w hr. Gómórskiem (Węg.), koś. katol. paraf,,
żyzna gleba, 684 mieszk., przywędrowali tu
z hr. Orawskiego. HI, 4.
Łomacz, Zamacz, Głomacz, niem. Lommatzsch,

m. w Saksonii, pow. drużdżański, o 2 mile od
Miszny, w okolicy pagórkowatej, b. urodzaj-
nej, 3500 mk.
Łomaczyńce, wś, pow. uszycki, gm, Osła-

mów, par. katol. Wońkowo, mk, 181, dm. 92,
ziemi włośc. 650, dwors. 618 dz. Cerkiew
pod wezw. N. P. z 35 dz, ziemi, Własność
Berezowskich, dawniej Trzecieskich. Dr. M.
Łomaczyńce, wś w pow. chocimskim gub.

bessarabskiej, nad rz. Kołotą, o 80 w. od Cho-
cima, 260 dm., 1502 mk.
Łomadzyn al. £omadzyna, część Majdanu

średniego, pow. nadwórniański.
Łomajki, wś, pow. kowieński, par. Datnów,

przy drodze z Kiejdan do Surwiliszek,
Łomaki, ob. Wobolniki,  

Łóm

Łomanina, zaśc. szlach., pow, wileński, 5
okr, adm., o 23 w. od Wilna, 3 dm., 14 mk.;
z tego 9 katol., 5 żydów (1866).
Łomanowo, folw., pow. ihumeński, 153

mr. rozl., własność Bobrowskich.
Łomasze, wś w pow. nowogródzkim, nad

rzeczką Mejką w gm. czernichowskiej, ma
osad 23, grunta dobre, miejscowość bezleśna,
okr. polic. 3 nowomyski. Al. Jel.
Łomasze, wś w gub, witebskiej, nad rz.

Sinieją.
Łomazy, os., przedtem mko nad rz. Ziela-

wą, pow. bialski, gm. i par. Łomazy. Odl. 186
w. od Warszawy, 16 w. od Biały, z którą łą-
czy je szosa idąca do Włodawy. Posiada ko-
Ściół par. drewniany i cerkiew pounicką pa-
rat., bóźnicę, sąd gminny okr. TV, urząd gmin-
ny, szkołę początkową. Stacya poczt. w Bia-
ły. W 1827 r. było tu 293 dm. i 1917 mk.;
w 1860 r. 309 dm, (1 mur.) i 2370 mk. (1218
żydów), obecnie jest 345 dm., 3188 mk. i 6612
mr. obszaru, gruntów należących do osadyi
dóbr t. n. Same dobra mają 1614 mr. i sta-
nowią majorat rządowy. Osada Ł. stanowi
sama gminę odrębną. Jest tu fabryka świec,
garbarnia, dwie olejarnie, cegielnia, 4 wiatraki
i młyn. W XV wieku Ł. były nędzną wio-
ską, którą Kazimierz IV r. 1447 odłączywszy
od sstwa parczowskiego leżącego w wojewódz-
twie lubelskiem, do ekonomii brzeskiej, t. j.
do Litwy wcielił, Sciągnął stąd na siebie
niechęć panów polskich. Zabiegi Gastoldai
innych możnowładców litewskich o zerwanie,
a przynajmniej osłabienie unii z Polską, stały
się powodem, że na sejm wspólny dla obu na-
rodów do Parczowa r. 1451 zwołany, żaden
z Litwinów nie chciał przybyć, aż pókiby im
glejt, czyli zabezpieczenie ich osób i swobo-
dnego przejazdu, nie był przysłany. Król
chcąc przełamać ten opór i nieufność, sam wy-
jechał z Parczowa aż do Łomaz, i tam dopiero
sprowadziwszy z Brześcia posłów litewskich,
namówił ich do zjechania się z Polakami
w Brześciu. 'Takiż sam zjazd dla załatwienia
nieporozumień przed naradami w Parczowie,
miał miejsce w 1464 r. Mikołaj Radziwiłł,
wojew. wileński i ssta brzeski zamienił Ł. na
miasto, gdyż powtarzające się zjazdy i prze-
jazdy panów polskich i litewskich, ściągnęły
tu dość znaczną liczbę osadników. Gdy Zy-
gmunt August w 1568 r. nadał £Ł, prawo ma”
gdeburskie, miały one już 5 ulic i 196 włók
ziemi na uposażenie ludności. W zamian za
hojne nadania ziemią, wolny wręb w puszczy
Klikówka, mieli obowiązek mieszkańcy utrzy-
mywać w porządku most i groblę na gościńcu
wileńskim, Kościół paraf. katolicki wzniesio-
ny został przez Władysława IV. Spłonął on
w 1795 r., a nowy zbudowano w 1852 r. Cer-
kiew istniała tu z dawnych czasów. W bitwie
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pod Ł. zginął w 1769 r. Franciszek Pułaski,
Par. Ł. dek, bialski: 830 dusz. Według Tow.
Kred. Ziems, dobra rządowe £Ł. r. 1838 skła-
dały się z miasta i folw. Łomazy, wsi: Lubeń-
ka, Ortel, Huszcza, Szenejki, Kopytniki, Ko-|
lembrod, Koszoły i dwóch młynów Jussaki,
Ogólna rozległość wynosiła około mr. 6886,
a mianowicie: w gruntach ornych, łąkach i pa-
stwiskach mr. 1444, lasu mr. 5442. Obecnie
dobra powyższe uległy podziałowi na donacye.
Folw. Ł. w gm. Lubienka położony. Ma 4
dm., 23 mk., 1614 mr. obszaru. Br. Ch.

kŁomez..., por. Łącz...
Łomejkiszki, folw., pow. kowieński, na

praw. brz. Niewiaży, niegdyś własność Mont-
wiłła, potem do 1863 hr. Ed. Czapskiego,
Łomesta, ob. Zomiesta.
Komi, ob. Zomie,
Łomia, ob. Zomnia,
Łomiana, rz., al. Zomiany pot., ob. Giegu-

żyn, Dubiany, Gudczany, Jodkany.
Łomiańcze, wś nad rz. Łomianą, pow. tro-

eki, 2 okr. adm., 44 w. od Trok, 18 dm., 269
mk,, z tego 255 katol., 6 wielkoros., 8 żydów
(1866).
Łomianki, wś nad Wisłą, pow. warszaw-

ski, gm. Młociny, par. Kiełpin. Leżą przy
drodze bitej z Warszawy do Modlina, o 17 w.
od Warszawy. Jest tu sąd gminny okr, I,
szkoła pocz. 1-kl, ogólna, browar i dystylar-
nia. W 1827 r. 30 dm,, 250 mk. Piwo z tu-
tejszego browaru miało wielki odbyt w War-
sząwie przed 1830 r. Według 'Tow. Kred.
Ziems, dobra Ł. składają się z folwarków £. i
ąbrowa, i wsi Ł. Rozległość wynosi mr.

2428; folw. Ł.: grunta orne i ogr. mr. 639, łąk
mr. 89, pastw. mr. 169, wody mr. 11, lasu
mr. 145, nieuż. i place mr, 252, razem mr.
1309, bud. mur. 10, z drzewa 28; płodozmian
91 il-polowy; folw. Dąbrowa: grunta ornei
ogr. mr. 394, lasu mr. 671, nieuż, i place mr.
54, bud. mur. 2, z drzewa 5. Dobra powyższe
w r. 1869 oddzielone od dóbr Młociny. Wieś

- osad 24, z grun. mr. 258. Br. Ch.
Łomie i £.-Górne, Zomi, dwie wsie, pow.

tossieński, par. botocka. Por. Botoki.
Łomień, por. Zamen.

, Łomiesta, wś rząd., nad Pytlówką, pow.
aż 2 okr. adm., o 35 w. od Święcian,

m., 82 mk., z tego76 katol. żydów(1866). , 5 16 ka , 6 =

Łomiesta, jez., por. Gienekalnis,
Łomieżno, wś włośc., pow. wilejski, o 81

w od m, Wilejki, 3 okr. adm., gm. łuczajska,
» dm., 34 mk, katol. (1866).

omina, część Kobylnicy ruskiej, pow. cie-
szanowski.
Łomina, lewy dopływ Psioła, lewego do-

pływu Dniepru (niżej Hałtwy).
Łominy, wś i os. karcz., pow. brzeziński, 
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gm. Ciosny, par. Tomaszów. Ma 29 dm., 220
mk,, ziemi włośc. 368 mr. Ob. Buków.
Łominy, folw. i część Dzikowa, pow. cie-

szanowski.
Łomna 1.) wś nad Wisłą z lew. brzegu,

pow. warszawski, gm, Cząstków, par. Łomna.
Leży przy drodze bitej z Warszawy do Modli-
na, posiada kościół par. drewniany i gorzelnię.
W 1827 r. wś rząd. 50 dm., 465 mk.; stano-
wiła wtedy ekonomią dóbr rządowych. Par. Ł,
dek. warszawski: 2/05 dusz. Ktarożytna osa-
da; nadana była klasztorowi w Czerwińsku
r.1155. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.
(z wsiami: Ł., Borki, Pieńków, Kaliszki, Cząst-
ków Polski, Cząstków Niemiecki i Palmira),
rozległy mr. 1532: grunta orne i ogr. mr. 668,
łąk mr. 74, pastw. mr. 101, wody mr. 61, la-
su mr. 493, zarośli mr. 18, nieuż. i place mr.
36, w osadzie czynszowej mr. 84, bud. mur. 6,
z'drzewa 25; płodozmian 7-polowy. Gorzelnia,
dystylarnia, browar wyrabiający piwo zwy-
czajne, młyn parowy, pokłady torfu. WS Ł.
osad 31, z grun. mr. 626; wś Borki osad 3,
z grun. mr. 101; wś Pieńków os. 17, z grun.
mr. 279; wś Kaliszki os. 9, z grun. mr. 67; wś
Cząstków Polski os. 24, z grun. mr, 459; wś
Cząstków Niemiecki os. 13, z grun. mr. 417;
wś Palmira os, 19, z grun. mr.54. 2) b. wś,
pow. sokołowski, gm. i par. Kossów (ob.); ma
18 dm., 190 mk., 459 mr. W 1827r. 14 dm,,
102 mk. Br. Ch.
Łomna, wś, pow. bocheński, w okolicy pa-

górkowatej i lesistej; nad bezimiennym po-
toczkiem uchodzącym z praw. brz, do Uszwicy,
364 m, npm.; 3.7 kil. na południe od Wiśnieza,
gdzie należy do parafii rzym.-katol., sądu po-
wiat. i urzędu poczt. Wioska rozrzucona, jest
otoczoną lasami jodłowemi i liczy 399 mieszk,
rzym. katol. Jestto attynencya dóbr wiśni-
ekich Zofii hr. Zamoyskiej. Pos. więk. ma 72
mr. lasu; mniej. pos. 372 mr. roli, 57 mr. łąk
iogr., 49 mr. pastw. i 200 mr. lasu. Gleba
składa się z glinki nieurodzajnej. Za Długo-
sza (L. B. I, 218) była własnością Dobiesława
Kmity z Wiśnicza. Ł. graniczy na południe
z Borownią, na północ z Wiśniczem Starym i
Kobylem, na wschód z Chronowem, a na za-
chód z Leksandrową. Mac.
Łomna (al. Zumna, po rus. Zimna) 1) wś

w pow. dobromilskim, 24 kil. na płn. zach. od
Dobromila, 7 kil. na płd, wsch. od sądu powiat.
iurzędu poczt. w Birczy. Na płn. leży Wola
Korzeniecka, na płn, wsch. Krajna, na wsch.
Trójca,na płd. wsch. Grąziowa, na płd. Trzeia-
niec, na zach. Leszczawa Górna. Wzdłuż gra-
nicy wsch. płynie Wiar od płd, na płn. Do
niego wpadają wody z przeważnej części 0b-

szaru za pośrednietwem kilku strug małych,
płynących od zach. na wsch. Zabudowania
wiejskie leżą w środku obszaru. Najwyższe
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wzniesienie: góra Szemiska, na płd. (491 m.).|wzgórzu, w lasku za dworem założono w 1874
Wsch. część wsi przerzyna gościniec, wiodący
z Przemyśla na Birczę i Sanok do Rymanowa.
Własn. więk, (Tyszkowskiego) ma roli or. 161,
łąk i ogr. 41, past. 67, lasu 348 mr.; własn.
mniej, roli or. 724, łąk i ogr. 121, past. 81,
lasu 88 mr. W r. 1880 było 4$7 mk. w gmi-
nie, 22 na obsz. dwor. (obrz. gr. katol.). Par.
gr.-kat. w miejscu, (dek. dobromilski, dyec.
przemyska). Do par. należą: Krajna, Łodzinka
Dołna i Górna. We wsi jest cerkiew. 2.) Ł.,
wś w pow. turczańskim, 22 kil. na płn. zach.
od sądu powiat. w Turce. Na płn, wsch. leżą
Dniestrzyk Hołowiecki i Rypiany, na płd.
wsch. Bereżek i Dniestrzyk Dubowy, na płd,
zach. Boberka, na zach. Źurawin (w pow. lis-
kim), na płn, zach. Chaszczów, na płn. Grązio-
wa (w pow. staromiejskim. Rak: część ob-
szaru przepływa Dniestr z Bereżek od płd. na
płn. do Dniestrzyka Hołowieckiego i zabiera
w obrębie wsi kilka strug małych od praw.
brz., a daleko więcej i znaczniejsze potoki od
lew. brz. Najznaczniejszy między nimi Lech-
nówka (al. Lechnowo), płynący od zach. z Cha-
szczowa na wsch. W środku obszaru leżą za
budowania wiejskie, rozrzucone i tworzą na-
stępujące grupy domów: Hnyłe, Horb, Kry-
wula, Na Berezku. W stronie wsch. na praw.
brz. Dniestru dochodzi najwyższe wzniesienie
7108 m. W stronie płd, zach. na granicy Bober-
ki wznosi się jedno wzgórze 668 m. Stąd opa-
da obszar za biegiem potoków, płynących na
płn. wsch. ku dolinie Lechnówki (504 m.), a
na płn. od tej doliny wznosi się znowu do 597
m., a na granicy płn. w lesistej Magurze Ło-
mniańskiej do 837 m. Własn, więk, (Tow. dla
prod. leśn. w Wiedniu) ma roli or. 19, łąki
ogr. 1l, past. 82, lasu 960 mr.; własn. mniej.
rołi or. 2494, łak i ogr. 181, past. 529, lasu
32 mr. W r. 1880 było 1282 mk. w gm., 46
na obszarze dwor. (obrz. gr.-kat., górskiego
rodu Bojków, z wyjątkiem 20 obrz, rzym.-kat,).
Par. rzym.-kat. w Turce, gr.-kat. w miejscu
(dek. żukotyński, dyec. przemyska). We wsi
cerkiew drewniana, Metryki sięgają do r.
1784. Do par. należy gruntu 84 mr. 1274 kw.
sążni, Jest tu szkoła etat. |-kl., młyn, cegiel-
nia i tartak wodny o jednej pile zwyczajnej.
Tartak ten konsumuje rocznie 320) mt, kubicz,
drzewa jodłowegoi świerkowego, a pare
200 mt. kubicz. zwykłych desek. Urząd poczt.
jest wmiejscu. Sieją tu także wiele lnu, Zna-

czny jest również chów owiec, Paszą je po
zbyrach i polanach, trzymają w koszarach
ogrodzonych pospolicie jodłowemi darnicami,
a gdy jednę część ziemi wypasą, przenoszą ko-
szary na inne miejsce, O nafeie w tej miejsco-
wości czyt. „„Jahrb. der geol. Reich," 1881, str.
153. H. Walter uważa cały teren aonieówi
jako wiele obiecujący, W folw. Łomna, na  

r. 8 szyby. Ropa pokazała się w 40 sążniu
głębokości. Najgłębszy szyb pogłębiono do 175

m. Szyb ten dokopano w średnicy metra kw.
do 60) mt., poczem rozpoczęto wiercenie, Drugi
szyb doprowadzono do 68 mt. Dawał on z po-
czątku po baryle (blisko 1'/, eentn. metr.)
dziennie, poczem wydatek zmniejszył się na 4
do 5 baryłek tygodniowo. Szyb ten zapadł się
jako źle rurowany w głębokości 20 mr. Już
w głębokości 35 sążni okazuje się łupek czar-
ny, wydający 6 do 107, ropy; rzucony w 0-
gień pali się ten łupek: żywym płomieniem.
Wydatek jedynego szybu, produkującego re-
gularnie ropę obliczają na 600 centn. metr.
rocznie, Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych, ekonomii samborskiej a krai-
ny lipeckiej. Metryka kor, zawiera dokument
zr. 1519 (rkp. Ossol. M 2887, str. 50 i 51):
„Privilegium Sigismundi regis, quo mediante
Seultetia in villa Lumno superius, alias in pro-
montoris villae Hołowiecko positae, in flnvio
dicto Lumno, providis Fedkoni et Jackoni, cum
area integra al. Dworzyszcze, cum tertia par-
te dationum regalium, cum sortis pro festo
Paschae et Natalis Domini, cum reliquis de
consuetndine aliarum villarum attinentiis con-
fertus'*; i drugi z r. 1534: „„Vendit Magnif.
Stanislaus Odrowąż Iwasconi unam integram
aream cum omnibus attinentiis, eandemque
Kcclesiae ruthenicae, in villa Łomno, perpetuis
temporibus, salva floreni unius pensione popo-
nali, ad aerarium tenutariorum Samboriensium,
quotannis importanda applicat. Donant Jaczko
Brzesko pater, et Joan ac Hrieko filii, subditi
Lomnenses agrum suum proprium, alias Łąz,
jacentem in campis dietis deszczane, sub monte
dicto Rozłucz, Olexae Poponi, ad $ynagogam
5. Joan. Bapt. villae Łomna temporibus perpe-
tuis*, W lustracyi z r. 1686 (rkp. Ossol.
No 1255, str. 224) czytamy: „Wieś ma łanów
31*/,, zosóbna hajducki, wójtowskich 2, po-
powski 1, wolniczych 2. (Czynsze na ś. Mi-
chał, Marcini Wojciech wymienione szczegó-
łowo). Oprócz tego dają poddani od 20 owiec
jednego barana, albo od każdej owcy po gr. 4.
Jagnię wielkanocne gromada daje albo złp. je-
den. Drzewa wkostkę ciosanego z każdego
łanu jednę ciosanicę, krokiew jednę, łat 2,
gontów z łanu kop 2. Jeśliby drzewa zamek
nie potrzebował, to za to drzewo dawać będą
zł. 2. Robotników 3 posyłają na tydzień z ła-
nu każdego, a jednego kosarza za 2 żeńców
potrącają. Cieślę jednego posyłają na robote
z łanów 20 do zamku, który robić powinien
od$. Wojciecha aż do$, Marcina, któremu da-
ja z łanu po zł. 4. Karczma do dalszej ordy-
nacyi zamku samborskiego. W tej wsi wój-
tostwo trzymają Stanisław, Piotr, Krzysztof,
Stefan Łomniecy vigore literarum conseńsu$
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de a. 1653 Basilio Lomnicki dane, a potem za
tym konsensem i personas tychże Łomniekich
ustąpione.* W inwentarzu z r. 1760 (rkp.
Ossol. M 1632, str. 207) czytamy: „,Wś osia-
dła na łanach 31*/,, videlicet sianych 12, ko-
szonych 11, pustych 8*/,; zosóbna wójtowskich
2, wolniczych 2, hajducki seu sołtyski 1, po-
powski 1. Chlebnika ad praesens znajduje się
N* 69. Sołtysi do ziemi przemyskiej należą,
Czynsze tej wsi (wymienione szczegółowo)
czynią 503 złp. 2 gr. Wójtostwa tej wsi pose-
sorem WP. Ustrzycki, Stolnik Przemyski, na
które prawa nie pokazał, płacić jednak ma do
kasy ekonomicznej corocznie czynszu 12 zł.
6 gr., tudzież hibernę na gardekurów J. Kr, M.
i inne onera fundi ferre. Wolnictwa łan jeden
trzymają za kontraktem od skarbu panowie
Kobylański, Łomnicki i Jaworski, z którego
płacić powinni annuatim 30 zł. praeter alia
onera fundi i do gromady czynszu zł. 8. Tegoż
wolnictwa łan drugi trzyma także za kontra-
ktem od skarbu żyd Joś, płacić ma annuatim
20 zł. tudzież et alia onera fundi. Młynek i
karczmę kto używa płacić ma 20 zł. Lasy tej
wsi: las na górze „„Magoreu' bukowy i jodło-
wy. Las nazwany Dubowym, w nim jedlina.
Las od wschodu zwany ,,Roztyczki*, jodłowy.
Skarżyła się gromada, że im znaczne grunta
różni Imościowie poodbierali, a z niektórych
czynsz gromada płacić musi. Zali się też ta
gromada, że zaciągniony dług 200 zł. Jm Panu
Bazylemu Łomnickiemu oddała, a karty nie
chce oddać. Administracya ma w tem prote-
gere*, () nadaniu wolnietwa Jm Panom Ko-
bylańskiemu, Łomnickiemu i Jaworskiemu,
czyt, „Rewizyą praw i przywilejów eksnomii
samborskiej z r. 1766%, w Przewodniku nau-
kowym i literackim 1872, t. I, str. 247. Czy-
taj takżo o wsi Łomnie, tamże str. 50 do 58.
Według lustracyi z r. 1768 było wójtostwo
w Ł. w posiadaniu Antoniego Melwińskiego
Z prow. 452 złp. 16 gr. Zajęte r. 1777. Wr.
1882 nabył Łomnę hr. Chambord. Por. Lipie,
V, 258; Jabłonka. Lu. Dz.
Łomna, Zomna, wś nad rz. t. n., pow. ja-

łonkowski na Szląsku austr., par. katol. Ja-
błonków, ewang. Nawsi, ma dwie szkoły ludo-
we, zarząd lasów arcyks. Albrechta; gruntn
wraz z wsią Przelaczem mr. 8963, ludn. 1819,
t. j. £Ł. 1089 a Przelacz 230.
Łomna al. ZLomna, wioska w hr. orawskiem

„Węg.), w pow. namiestowskim, na praw. brz,
Orawy białej, przy ujściu pot. Łomnicy do

tejże Orawy. Należy do par. łac. w Kruszel-
Alcy; mą dusz rzym.-kat, 602, nieun. 59, żyd.
14 razem 670 według szem. dyec. spiskiej z r.
z" Według obliczenia z r. 1880 jest mk.
0,dm. 123; obszar zaś obejmuje 3746 kw.
mi katastr. Należy do sądu powiat. w Na-
mlestowie, a do urzędu podatk. w Kubinie Niż-  
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nym. St. poczt. Łokcza. We wsi jest kaplica
św. Trójcy. Br. G.
Łomna, Zomne, wś w hr, ziemneńskiem

(Węg.), 513 mk.
Łomna, rzeczka podgórska, wytryska na

płn. stoku Beskidów Jabłunkowskich, w obrę-
bie gm. Łomny, w pow. jabłunkowskim, w do-
linie górskiej, nad którą od zach. wznosi się
Mały Połom (1058 m.) i Czuboniów wierch, a
od wsch. Burków, koło chat włościańskich
Gruszką zwanych, przynależnych do Łomny
górnej. Płynie w kierunku płn. przez Łomnę
górną i średnią. Od ujścia pot. Morawki zwra-
ca się nagle na wsch., zrasza Łomnę dolną a
przerznąwszy drogę kolei żelaznej cieszyńskiej,
podąża w płn.-wsch. kierunku do Jabłunkowa,
gdzie z lew. brz. wpada do Olszy. Długość
biegu 15 kil. Nad górną doliną tej rzeczki
wznoszą się od wsch. Upłaz (950 m.), i Miąszy
wierch (893 m.), od zach. Kozi grzbiet (971
m.), Polka (886 m. i Babi wierch (952 m.), a
od płn. Kozubowa (976 m.), Kikuła (785 m.)
i Kiczera (742 m.). Przyjmuje liczne potoki;
między nimi od praw. brz.: Jelitów pot., Upłaz,
Miąszy, Jastrzębi pot. i Osietnicę, z lew. zaś
brz. Morawkę'z Ruśniakiem. Pędzi trzy tracze
w Łomnej. Spadek wód podają następujące
liczby: około 700 m. (źródła); 551 m. (w Ło-
mnej średniej, koło chat Stoligami zwanych);

494 m. (mostek powyżej ujścia Miąszego po-
toku); 446 m. (pod mostkiem kolei żelaznej);

380 m. (ujście do Olszy). Br. G.

Łomna, szczyt w zach. paśmie Tatr, w dzia-

le liptowsko-orawskim, na granicy Orawy i

Liptowa, między dolinami Proseczanki (od
wsch.) a $. Anny od zach.). Wzniesienie 1278
m. (pom. szt. gen.). Br. G.
Łomna, łąka, ob. Kosobudy.
Łomna Skała, ob. Zamana Skała,

Łomnia, wś, pow. mławski, gm. Turza,
par. Mława, odl. o 4 w. od Mławy. Ma dwie
cegielnie, 35 dm., 203 mk. 1663 mr. gruntu,
35 nieuż. Według Tow. Kred, Ziems. folw. Ł.
z dezertą Borowy (wsiami: Ł., Wola Łomska
i Karboniec) rozległy mr. 1981: grunta orne
i ogr. mr. 379, łąk mr. 201, past. mr. 465, la-
su mr. 838, nieuż. i place mr. 98, bud. mur. 5,
z drzewa 10, cegielnia, piec wapienny. Wś Ł.
os. 24, z grun. mr, 320; wś Wola Łomska os,
17, z grun. mr. 44]; wś Karboniee osad 22,
z grun. mr, 234.
Łomniańska Magura, ob. Grąziowa, Ło-

mna, pow. turczański i Magura.
Łomniea 1.) wś, powiat włodawski, gmi-

na Wola Wereszczyńska, parafia Lejno (0b-
rządku greckiego), Ma 13 dm,, 137 mk.,

1178 mr. obszaru. We wsi są jeziora: Karaśne

i Moszna. Ł. i Zienki dobra mają 1183 mr. ob-

szaru. Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł.

składają się z folw. Ł., wsi: Ł., Zienki, Li-
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pniak, Zbójno, r. 1866 rozległość wynosiła mr.
1966: grunta orne i ogr. mr, 382, łąk mr. 263,
lasu mr. 488, zarośli mr, 22, nieuż. i place mr.
811. Wś Ł. os. 24, z grun. mr. 487; wś Zien-
ki os. 35, z grun. mr. 1226; wś Lipniak os. 10,
z grun. mr. 369; wś Zkójno os. 7, z grun. mr,
93. 2.) £Ł., wś, pow. łukowski, gm. Mysłów,
par. Wilczyska. Ma 15 dm., 157 mk., 312 mr.
obszaru. 8.) Ł., wś, pow. siedlecki, gm. Wo-
dynie, par. Seroczyn. Ma 15 dm., 135 mk,,
336 mr. obszaru. Br. Ch.
Łomnica, wś, pow. sądecki, leży nad pot.

t. n., rozdzielającym się koło tej wsi na liczne
ramiona. i uchodzącym do Dunajca. Osiadła wś
ciągnie się w wąskiej dolinie potoku 586 m.
npm. aż po granicę węgierską i z tego powodu
odleglejsze grupy domów mają odrębne nazwy
od dawniejszych właścicieli gruntów jako to:
Toczkowe, Zębarzowe, Karpatoski i Maślonka.
Od płn. i wsch, otaczają wś lasy na górach,
z których najwyższe są: na płn. Pisana Hala
1052, na płn. wschodzie Parchowatka 1005 i
Kicznia Wielka 810 m. npm. Od zach. jest
pasmo niższe, szczyt Kicznia Mała ma 707 m.
bezwzględnej wysokości. Osada ma 1047 mk.
rzym.-kat. i należy do par. i urzędu poczt.
w Piwniczny, oddalonego o 4.3 kil. Pos. więk.
Banku dla eksploatowania lasów ma obszaru

1400 mr. lasu świerkowego; pos. mniej, 1386
roli owsianej, 300 łąk i ogr., 848 past. i nieuż.
i 374 mr. lasu. Jest tutaj szkoła ludowa nie-
zorganizowana. £. graniczy na płn. z Barnowi-
cami, na zach, z Piwniczną, a na wsch. z Wierz-
chomlą Wielką. Mac.
Łomnica, w XVI w. nazwa Chaszczowa

(rkp. Ossol. Ne 2837, str. 8,9) i Niebyłowa
(rkp. Ossol. Ne 2127, str. 82).
Łomnica 1.) niem. Zemnilz, wś i gm., pow.

- czarnkowski, 2 miejse.. a) Ł., wś; b) Ł., młyn,
Trzy mniejsze folwarki: 1) 595 mr., 2) 436
mr.; 8) 876 mr. rozl.. 627 mk., 422 ew.; 199
katol., 6 żyd Poczta i tel. w Białej (Behle) o 3
kil.; st, kol. żel, w Trzeiance o 6 kil. Pod wsią
wykopano urny, monety, brązowe pierścienie.
2) B., folw. pow. czarnkowski, 2389 mr. rozl.;
l dm., 7 mk.; należy do dom. Biały (Behle).
3.) Łomnicki młyn, niem. Zemnitemiihle, mły-
ny dwa, pow. czarnkowski, 3 dm., 49 mk.; 48
ew., 6 kat. Poczta, tel. i st. kol. żel. w Ste-
wach. 4.) K., niem, Lomniiz, wś, pow. mię-
dzyrzecki; 58 dm., 397 mk.; 30ew., 359 kat.,
8 żyd.; 72 amalf. Poczta, tel, i st. kol. w Zbą-
szyniu o 7 kil. 5.) Ł., dom. z Chrośnicami,
6 miejsc.: a) Ł£., dom.; b) Ł., fabryka szkła;
folwarki: e) Kopce, d) Chrośnice (Chroschnitz);
e) cegielnia i dom leśnika; f) dom w lesie bu-
kowym; 33 dm, 488 mk.; 134 ew., 354 kat.;
72 analf. Własność p. Karoliny Opitz zpokre-
wnionej z rodzinami polskiemi. M. St.
Łomnica, niem. Lomnitz, 1424 r, Lompni- 
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cża, wś l dobra nad rz. t. n., pow. olesiński,
o półtorej mili od Oleszna ku Lublińcowi; 156
bud., 146 dm., 931 mk. WŚ ma 78 osad, 2000
mr. ziemi, 2 młyny wodne, kościół fil. do Wy-
sokiej i szkołę od r. 1772. Dobra 2500 mr.
ziemi; od wojen szląskich własność Gesslerów.

Do dóbr Ł. należą trzy folw.: Brynica, Dyrdu-
sie 1 Zawada.
Łomnica 1.) Krucza

Holtó-Lomnic, wś w hr.
w pow. popradzkim, w dystrykcie kieżmar-
skim, nad pot. Łomnicą, dopływem Popradu,
graniczyod wsch. z £Ł. Małą, od płd, z Hoder-
markiem, od zach. z Jurskiem, Buszowcami i
Małdurem, a od płn. z Podolińcem i Topor-
cem. Obszar gminy obejmuje 2918 sążni kw.
katastr.; dm. ]24, mk. 765 (r. 1880) Posiada
kościół rzym.-kat. pod wez. ś. Katarzyny. Rok
erekcyi hiewiadomy. Metryki poczynają się
r. 1768. Według szem. dyec. spiskiej zr.
1878 było w miejscu dusz rzym.-kat. 116, gr.-
kat. 9, ew. 620, nieun. 9, żyd. 7, razem 761.
Do par. tej należy wś Turskie z kościołem fil.
pod wez. Ś, Jerzego. W całej par. było r. 1878
razem dusz 1077; między nimi dusz rzym.-kat.
226, gr.-kat. 69, ew. 740, nieun. 27, żyd. 15.
Jest tu także kościół ewang., fupdowany r.

1796, a ukończony 1797, a r. 1818 z gminy
ewang. w Toporcu wyłączono tutejszą gminę
ewang. Pierwsi ewangelicy pojawili się tu r.
1599. Do obszaru Ł, Kruczej należy pusta
z karczmą Toporczykiem zwana (węg. Kis-1'0-

pore), przy gościńcu, na lew. brzegu Popradu.
W obrębie wsi dwa tracze nad Łomnicą, Wznie-
sienie wsi 598 m. Jest to wś przeważnie nie-
miecka. Sąd powiat. i urząd podatk. w Kież-
marku. Poczta w Podolińcu. Wieś istniała
w XIII w. Pod r. 1294 mówi o niej pod na-
zwą Lompnitza Nova, Fejer w Cod. dipl. Hung.

(t. VI, cz.I, str. 251). 2.) £Ł. Mała, weg.
Kis- omnie, niem. Klein Lomnitz, wś w hr. spi-
skiem (Węg.), w pow. popradzkim, w dystryk-
cie lubowelskim, nad pot. Łomnicą Małą, w 0-

kolicy górskiej. Na płn. od £Ł. Małej leżą nad
Popradem Drużbaki Dolne, na wsch. Kolacz-
ków, na płd, obszar Hadermarku, na zach. o0b-
szar £, Kruczej i Podolińca. Na płd. wznoszą
się lesiste czubki: Ryzowa (1064 m.), Schwar-
zenberg (1291 m.) i Banisko (1156 m.). Za-
chodnią część przepływa od płd. ku płn. pot.
Łomnica Mała, wschodnią część pot. Laibl,
uchodzący do Kolaczki (ob.), wypływającej na
obszarze tej gminy i tworzącej wschodnią gra”
nicę £. Małej od Kolaczkowa. Między pot.

Laibl a Kolaczką ciągnie się dział lesisty Ma|-
durska, odrywający się od szczytu Schwarzen”
berg na płn., z czubkami 1230 m., 1165 m»
1009 m. Między Laiblem a pot. Łomnicą Ma”
łą od szczytu Riyzowy rozpościera się połogi?
wzgórze z czubkami Maćkową (975 m.), J05

al. Hołumnica, węg.

spiskiem (Węgry),



Łom

berg (9338 m.). Na zach. granicy mamy górę
Steinberg (969 m.). Wzniesienie wsi czyni
617 m. npm. Wś rozłożyła się w dolinie pot.
Łomnicy Małej. Według obliczenia z r. 1880

liczy dm. 153, mk, 913; obszar zaś gminy obej-

muje 5364 sążni kw. katastr. Jest tu kościół
paraf. rzym.-kat, pod wez. ś. Katarzyny. Rok
erekcyi niewiadomy; istniał atoli już r. 1682 i
posiąda metryki od r. 1742. Według szem.
dyec. spiskiej z r. 1878 liczy dusz rzym.-kat.
181, ew. 736, nieun. 19, żyd. 28, razem 964.
Również jest tu kościół ewang. założony r.
1785. Pierwsi ewangeliccy księża pojawili się
tutaj r. 1596. Sąd powiat. w Starej Lubowli,
urząd podatk, w Kieżmarku, st. poczt. w Podo-
lińcu. Wieś jest przeważnie niemiecka. Fejćr
wspomina o niej pod r. 1294 (t. VII, cz. 2, 181).
3.) Ł. Wielka albo Z. Kokoszowa, niem. Gross-
Lomnitz, węg. Nagy-Z,omnie al. Kakas-I,omnic,

WŚ w hr. spiskiem (Węg.), w pow. tatrzań-
skim, w dystrykcie wielickim, przy ujściu Ka-
miennej Wody (ob.) do Popradu, na lew. jego
brz. Od wsch. i płn. wsch. przytyka do obsza-
ru Huncowiec, płn.-zach. i zach. granica przy- |P
padła na tatrzański dział Łomnicy; od płd.
zach. zaś graniczy z obszarem Starej Leśny i

Miihlenbachu. Obszar gminy Ł. Wielkiej za-
wiera 6649 sążni katastr, kw. (r. 1880). Płd.-
wsch. obszar przepływa Poprad na przestrzeni
2/, kil. Płn.-zach. obszar zrasza pot. Kamien-

na Woda i dolny bieg Staroleśniańskiego pot.
Na obszarze tej gminy leży u płd.-wsch. stóp
Tatr Łomnicki Majerz (ob.), następnie Kamien-
ny staw (cb.), Lejowy staw (ob.); wznoszą się
tu szczyty Hunsdorfer Spitze (ob.), Kieżmar-
ski szczyt (ob.), Łomnica (2634 m.) i Łomnieka
grań (ob.). Według obliczenia zr. 1880 ma
Ł. Wielka dm. 201, mk. 1425. Ma kościół rz.-
katol, pod wezw. ś. Katarzyny, jako filialny,
par: łac. w Huncowcach (ob.). Jest tu także

ościół ewang. istniejący od r. 1565; dzisiejszy
ościół postawiono r. 1/85; metryki sięgają r.

l 80. Do gminy ewang. należą: Huncowa 1
Ntara-Leśna. Według szem. dyec. spiskiej z r.
1878 było dusz rzym.-kat. 515, ewang. 1011,
nieun. 38, żyd. 19, razem 1483. Sąd pow. 1
urząd podatk. w Kieżmarku; st. poczt. w miej-
SCu. Jest także straż ogniowa ochotnicza.

zniesienie wsi: 648 m. (pom. szt. gen.); 613'5
m, (Beudant); 648:9 m. (Fuchs); 631:6 m.
(Pauliny), Istniała już w pierwszej połowie

z" w. Pod r. 1256 i 1257 wspomina o niej
€jór w Cod. dipl. Hungariae w t. IV, cz. Ż,

str. 380 i 440; a o par. łac. pod r. 1298 (t. VI,
cz. 2, 167). W powyższych dokumentach Fe-
Jerą przychodzi ta wieś pod nazwą Łomnicy
V Yźszej (Górnej), t. j. Superior- Lumpnitza (t.

> cz. 3, 308). | Br. G.
omnica 1.) rz., prawy dopływ Dniestru

Aa góznym jego biegu. Źródła tej potężnej gór- 
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skiej rzeki biją na płn, stoku Karpat, w ich
skolsko-delatyńskim dziale, na obszarze wsi
Jasienia, w pow. kałuskim, na polanie rozlega-
jącej się tuż poniżej szczytu karpackiego, Ko-
pułą zwanego (1608 m.). Zródlane potoki po-
dążają na płn, lasem kopulskim, a potem krę-
tym biegiem na płn. wschód i północ wzdłuż
granicy Jasienia a Perehińska, doliną leśną i
górską aż po ujście Kuźmieńca (ob.) z praw.
brz. Tuż poniżej swego początku zabiera z lew.
brz. potoki Lachów, Woronin, Darów, Pietros
i Mołodę. Między £. a Darowem pot. rozpo-
ściera się Wierch Darów (12638 m.) i Owół
(1615 m.), który od wsch. lasem Bonsturem
stromo opada do doliny Ł. Między Darowem
a Pietrosem wznoszą się Wierch Guretwyna

(1595 m. i 1708-m.), Tulinycia (1605 m.) i
skalista Jałowa Klewa (1563 m.); na płn, zaś
od Pietrosa Kaniuś Wielki (1647 m.) i Mały
(1624 m.). Na wspomnianej przestrzeni od
praw. brz. zasila się wodami potoków Kisnene-
go, Szczawnika, Bystrej, Jałego i Kuźmieniec.
Pomiędzy Szczawnikiem a Bystrą roztacza swe
łn.-zach. ramię pasmo górskie Grorganu (ob.

t. II, str. 707, M 2) (1585 m.); ą na płn. od
Bystrej, między nią a Kuźmieńcem potężny
dział Throwiszeza, z płn. odnogą Małahowskich
gór (1672 m., 1175 m.). Od ujścia Pietrosa
dolina £Ł. gokolwiek się rozszerza i dopiero
przy ujściu Mołody napotykamy w jej dolinie
pierwsze zabudowania, Osmołodą zwane, a na-
leżące do gm. Perehińska. Jest tu tracz i ku-
źnia. Na płn. od rz. Mołody szeroko rozpostarł
się dział górski Luty, który stromo opada do
Dolnej Ł. i zamyka ją w wąski wąwóz górski.
W nim naprzeciw ujścia Kuźmieńca Łomnie-
kiego, w bardzo uroczem otoczeniu, legła osa-
da Podluty, zakład kąpielowy willa i leśni-
czówka, również do obszaru gm. Perehińska
należąca, Tutaj zwraca się na płn. wschód aż
po ujście 5winnego potoku. Góry i lasy po
czynają się oddalać znaczniej od brzegów, a do-
lina poczyna tracić charakter dziki i górskii
przechodzi w dolinę podgórską. Na tej prze-
strzeni przyjmuje od lew. brz, potoki: Tudor,
Sokół i Świnny, a od praw. Płajek i Szumle-
czy. Poniżej ujścia Todoru jest tracz Ostodo-
ra al. Todor, z kilku zabudowaniami zamie-
szkanemi przez robotników. Bok lewy (płn.-
zach.) doliny Ł. tworzą stoki gór Todoru i
Sehły (1350 m.). Poniżej ujścia Świnnego pot.
w dolinie Ł. legła miejscowość Angełów, także

Angelnicą zwana, dawny przys. Perehińska.
Przysiołek ten stanowiły dawniej opuszczone,

a dziś już w gruzach leżące zabudowania fa-

bryczne żelaza, oraz kilkanaście chat, służą-

cych niegdyś za pomieszkania pracującym

w tej fabryce ludziom. Dziś z tego wszystkie-

go oprócz rumowisk, połowy wielkiego pieca 1

jednej chatki dla pobereżnika stojącej oraz Ja-
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ko strażnica dawnej powagi Angełowa, nie
więcej nie widzimy (czyt. Pamiętnik Lwow. t.
V, 137). Dzikie i gęstym bujnym lasem obro-
słe góry, od płn. zach. Jawornik (1125 m.), a
od płd. wsch. Hrynków z Czerteżem (1125 m.),
zamykające koryto płynącej Ł., których dziko
poszarpane szczyty utrzymują dotąd w pier-
wotnym stanie i w ogromnym rozkwicie leśną
roślinność karpacką, mnogość zaś tych lasów i
zbierającej się po parowach i dolinach z licznie
tryskających źródłowisk wody, staje się przy-
czymą ustawicznych mgieł, tak iż widok gór
niknie w nich. Powierzchnia ziemi tutejszej

- glinkowata i szutrowata zawiera w sobie prze-
ważnie piaskowiec karpacki. Między nim a
glinką łupkową znajdują się tutaj 7—12 cali
możne pokłady rudy żelaznej (czarnej, szarej
i białej), W glince łupkowej znajdują się tak-
że nader piękne odciski paproci i innych roślin
leśnych. Od Angełowa podąża Ł. na płn. przez
obszar Jasienia, potem granicą gm. Sliwek i
Niebyłowa (od wsch.) a Perehińska i Olchów-
ki (od zach.). Przepływa obszar Łdzian, Ró-

"wni, Topolska i Swaryczowa. Na przestrzeni
tej, od Angełowa począwszy, zabiera Ł. z lew.
brz. Czutę i pot. od Reszniat płynący, z praw.
brz. Babski, Czerbut, Turową, Czerlany al.
Qzerleń i Rukszyn z Wiszniówką. Od Ange-
łowa poczyna się coraz bardziej rozszerzać do-
lina Łomnicy; na całym wszakże jej biegu roz-
kłada się szerzej po lewym jej brzegu ta doli-
na, niż po prawym i po tej stronie rozdziela
się na liczne ramiona, tworząc podmokłe mię-
dzyrzecza. Na obszarze Perehińska łączy się
nawet £, znacznym potokiem z rzeczką Rado-
wą, dopływem Duby, uchodzącej do Czeczwy.
Największe podmokłe międzyrzecze tworzy na
obszarze Równi. Na granicy gmin Swaryczo-
"wa, Turzyłowa i Berłot (al. Perłoty) przybli-
żywszy się do koryta Czeczwy na odległość
1, kil., zwraca się nagle na wsch. a potem na

płn. wsch. od ujścia Czeczwy pod Dołhem; zra-
sza obszar Dobrowlan, Chocina, Studzienki, Ba-
bina, Przewoźca, Medyni, Temerowiec, Błud-
nik i pod Haliczem, koło ś. Stanisława, ucho-
dzi do Dniestru z praw. brz. Od ujścia Qzecz-
wywpadają do £Ł. Słona, Babinka, Berłowski
pot., Sielski pot., Baranówka i Wierzbowiecki
pot., z praw. brz. Selankę z Bereźnicą. Rzeka
ta tworzy od ujścia Lachowa aż po wieś Resz-
niate granicę powiatów kałuskiego (od wsch.)
a dolińskiego, następnie przepływa pow. kału-
ski i stanisławowski. Spad wód podają nastę-
pujące liczby: 1600 m. (źródła); 974 m. (ujście
Kisnenego pot.); 717 m. (ujście Mołody); 650
m, (Ostodora); 597 m. (Angełów); 291 m. (pod
Dobrowlanami); 227 m. (pod Błudnikami):; 216
m. (ujście do Dniestru). Rzeka ta przedstawia
krainę pstrąga od ujścia Darowa, lipienia od
Angełowa, i brzany od wsi Topolska, Długość 
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biegu 118 kil. Od Jasienia począwszy poczy-
na być spławną na większej wodzie, ale i tutaj
stają jazy spławowi na zawadzie. Wody go-
ścinne bywają na niej pierwsze około ś$. Woj-
ciecha, drugie w czerwcu i z końcem sierpnia.
Spław może iść tylko na średniej wodzie. Od
Jasienia do Halicza, gdzie spław £Ł. staje za-
zwyczaj, idą spławy półtora dnia na przestrze-
ni 45—68 kil. Dla nagłego spadu rzeki, która
spławy unosi, wystarcza już średnia głębia '/;
metra do spławiania drzewa. Spławy składa-
ją się zwyczajnie z 7 pni okrągłych, razem
zbitych i zowią się darabami, a flisaków nazy-
wają tu darabnikami. Mieszkańcy doliny Ł.
trudnią się głównie spławem drzewa na górnej
przestrzeni i chowem bydła, mianowicie owiec,
poniżej w równinach uprawą roli. W r. 1880
pod Niebyłowem wpuszczono staraniem tow.
rybackiego do Ł. 1650 narybku pstrąga, a
1600 narybku łososia bałtyckiego. O wyko-
paliskach dawnych budowli i świątyń halic-
kich na praw. brz. £Ł., zwanej dawniej Czwem,
między nią a Łukwią, czyt. dr. Szaraniewicza:
„Trzy opisy historyczne staroksiążęcego grodu

Halicza, Lwów 1883. Czerwiński: „Okolica za-
dniestrska między Stryjem i Łomnicą”, Lwów
1811 (pisze o Łomnicy). 2.) Ł., pot. górski,
nastaje w obrębie gm. Łomnicy, w pow. są-
deckim, w płn.-wsch. narożniku, ze źródeł
leśnych, u płd. stóp góry, Halą zwanej (1061
m.), wznoszącej się na granicy gmin Łomnicy,
Rostoki Małej i Wierzchomli Wielkiej, Płynie
z początku lasem na płd. zach., potem między
domostwami wsi Łomnicy i na obszarze Piwni-
cznej uchodzi z praw. brz. do Popradu. Z lew.
brz. przyjmuje pot. Wapnik, a z praw, brz.
Świniary, obok innych licznych strug. Od
wsch. nad doliną wznoszą się szczyty Parcho-

watka (1005 m.) i Kiczera Wielka (510 m.) a
od zach. Kiezera (707 m.). Przed samem uj-
ściem przerzyna drogę kolei żel, leluchowskiej.
Długość biegu 9 kil. 3.) £Ł. pot. łączny, wy-
pływa na granicy gmin Niezuchowa i Stryja
w pow. stryjskim, płynie wzdłuż tej granicy,
na płn., przepływa Zapłatyn, przysiołek Stry-
ja, i śród łąk uchodzi do Kłodniey (ob. t. LV;
184) z praw. brz. Źródła leżą na wys. 293 m.;
ujście 284 m. Długość biegu 4'/, kil. Br. G.
Łomniea 1.) rzeczka górska, ma swe źródła

w Beskidach spiskich, w hr. spiskiem (We-
gry), na granicy gm. Jakubian, Majerki i Lu-
bicy, w dolince górskiej, nad którą od północy
wznosi się szczyt Basiczko (1125 m.). Z po
czątku płynie przez obszar Majerki, następnie
wzdłuż granicy MajerkiiHodermarku na pół-
nocny zachód doliną górską lesistą, zamknięta
od północy górami z Bereżniakim wierchem
(986 m.), a od południa Kozim grzbietem (966
m.). Opływa od północnego wschodu w1e$
Majerkę, następnie przepływa środkiem, Ho"
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dermarku, gdzie zwraca się więcej na północ;

mija wieś Jurskie i Łomnicę Kruczą, poniżej
której zlewa swe wody do Popradu z praw.
brz. Pędzi 3 młyny w Majerce, Hodermarku
i Jurskiem, a 4 tracze w Jurskiemi Łomnicy
Kruczej. Długość biegu 15 kil. Zródła leżą
okolo 900 m., ujście 570 m. 2.) £., potok gór-
ski, w hr. orawskiem (Węgry), płynie przez
obszar wsi Łomny doliną górską, i we wsi Ł.
uchodzi z praw. brz. do Orawy białej, Dłu-
gość biegu 8 kil. Powyżej wsi pędzi trzy
młyny. 83.) £Ł. także Zomnista, potok, wypły-
wający w paśmie gór Dżumbira (ob.), uchodzi
do Jasieńskiego potoku, prawego dopływu
Hronu (Gran), w hr. zwoleńskiem (Węgry).
4.) KŁ-Mała, potok górski, w hr, spiskiem
(Węgry), wypływa w Beskidach spiskich, na
południowej granicy gm. Łomnicy Małej; pły-
nie na północ doliną górską, nad którą od
wschodu wznoszą się lesiste czubki Ryżowa

(1064 m.), Josberg (933 m.); przepływa wieś
Łomnicę Małą i północno-wschodni obszar Po-
dolińea i po 7 kil. biegu uchodzi do Popradu
z praw. brz. Ujście leży 565 m. npm. Zabiera
mniejsze strugi górskie. Br. G.
Łomnica, rz. w pow. czarnkowskim, po-

boczna Noteci po prawej, płynie w kierunku
płd.-wsch., przed połączeniem się z Notecią
przybiera od wsch. bezimienny strumyk, wpły-
wa do Noteci na zach. od miasteczka Uścia;
długość jej wynosi około 3 mil, Por. Bydgoszcz
i Czarnków.
Łomnica, niem. Zomnitzbach, rz., dopływ

Liczwarty w pow. olesińskim.
Łomnica, niem, Zomnitz, lewy dopływ

Ottawy, lewego dopływu Mołdawy, lewego
dopływu Elby.
Łomnica, niem, Zomnitzer Spitze, szczyt

w Tatrach spiskich, uważany do niedawna za
najwyższy szczyt w pasmie Tatr. Od Bara-
nich Rogów, szczytu w głównym grzbiecie
Tatr, odrywa się ramię górskie na południowy
wschód, jako ściana graniczna między dolina-
mi zimnowódzką (od płd.) a Kieżmarską, czyli
Białej Wody (od płn.), aż po szczyt Ł. Szczyt
Ł, jest dość obszerny, z poczerniałych głazów
złożony. Kilkanaście osób pomieści się na
nim wygodnie. Znak tryangulacyjny, odda-
wna tu stojący, wytrwale opiera się wichrom.
Widok z Ł. nie jest tak rozległy, jak z innych
szczytów tatrzańskich: mimo to imponujący na
wschodnie Tatry i daleką krainę spiską u stóp
g0r rozłożoną. Przedewszystkiem ciekawy jest
widok ku północy, w dzikie przepaści doliny
Kieżmarskiej, gdzie legł Zielony Staw, nastę-
pnie na południe, ku dolinie zimnowodzkiej i ku
najeżonemu szczytami pasmu Tatr od zachodu.
Wielkie płaty śniegu, do których słońce ni-
gdy nie zagląda, zalegają obszerne, dzikie i na-
gle zaułki skał. Pierwszym, co wdrapał się 
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na szczyt tej góry, o ile wiadomo, był Jan
Frohlich, śpiżak, w czerwcu 1618 r., potem
Siedmiogrodzki, akademik krakowski, r. 1640
w czerwcu, Robert Townson r. 1798, ar. 1805
w sierpniu Stanisław Staszic, który na tym
szczycie nocował, Wycieczkę na szczyt Ł.
urządza się ze Szczaw Sławkówskich czyli
Szmeksu przez dolinę Zimnej Wody i Łomni-
cką grań. Wahlenberg skreśla temi słowy
szczyt Łomnicy: Magis extrorsum vel orientem
versus stat famosum Cacumen Lomnitzense,
quod columnae instar rupes fere perpendieu-
lares ab omni latere ostendit adeo, ut nonnisi
ope digitorum, manuum et pedum  fissuris in-
fixorum se protrahere et sic eum conscendere
liceat* (str. LIII i LIV). Między Ł. a Kież-
marskim szczytem jest głębokie wcięcie, „Ga-
bel zwane, Wzniesienie szczytu; 2631 m,,
2633.4 m., 2704.7 m. (Townson); 2670.6 m.
(Staszic); 2583.7 m. (Wahlenberg); 2642 m.
(Oesfeld); 2625.8 m. (Steczkowski); 2426 m.
(Beudant); 2631.3 m. (Rumi); 2684,2 m. (Bla-
sius); 2624.9 m. (Greiner); 2636,9 m. (Fuchs);
2590.8 m. (Pauliny); 2634 m. (szt. gen.). Czu-
ba północna w grupie szczytów Łomnicy z0-
wie się Durmym Wierchem (ob.). U Staszica
nosi szczyt Łomnicy nazwę „,Wielki Krapak.'*
Pisze bowiem w dziele swojem: O Ziemior.
Karp. na str. 177: „Dobrawszy w Staroleśnej
i Garłuchowie górali świadomych tutejszych
gór, wyszedłem na Wielki Krapak, Ten nosi
wielorakie nazwiska, Wielki, Wysoka Łomni-
ca, Wielki Groń; najdawniejsze nazwisko
Wielki Krapak. Od szczytu Ł. ku południo-
wemu wschodowi wybiega potężne ramię gór-
skie, zwane Granią łomnicką, także zimno-
wodzką; tworzy ona wschodnią ścianę doliny
Zimnej Wody. Por. Kieżmarski szczyt, Huns-
dorfer Spitze i Rakuzański szczyt, Czyt.: „Wy-

cieczka na Ł.* Bron. Rejchmana, Warszawa,
1879. Br. G.
Łomnicka góra, Lomnitzer Rerg, górawBe-

skidach spiskich, wznosząca się na południe od
wsi spiskiej Łomnicy Wielkiej, na Spiżu (Wę-
gry), na praw. brz. Popradu, pod 49? 6 10”
płn. sz. g., a 38% 1 45 wsch. dłg. g. F., 771
m. npm., a nad poziomem Popradu 120 m,
Łomnicka kolonia, niem. Zellsruke, kol.,

pow. olesiński, koło Łomnicy; 5 bud., 33 dm.,
268 mk., 55 osad, 600 mr. ziemi, szkoła.
Łomnicki Majerz, niem. Zomnitzer Meier-

hófe, ad, Meierei, na obszarze gm. Łomnicy
Wielkiej (ob.), na północny-zachód od wsi,
a u samego wstępu do wnętrza Tatr wscho-
dnich. nad Kamienną Wodą; jest tu kilka za-
budowań, szałasów, dla owiec i bydła. „In
radice harum alpium iuxta Steinbach sita sunt
Bovilia Lomnitzensia, unde planities Scepu-
siensis sensim incipit( (Wahlenberg, str. LV).
Wzniesienie: 873 m. (Wahlenberg); 889.6 m.
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(Oesfeld); 907.8 m. (Steczkowski); 863.6 m.
i 873.5 m. (Beudant), Basy
Łomnicki młyn, ob. Zomnica, pow. czarn-

kowski. .
Łomniczka, struga, ob. Kłoda, pow. wa-

łecki.

Łomnik, kol, pow. łódzki, gm. Brużyca
Wielka, par. Aleksandrów. Ma 7 dm., 64
mk,, 73 mr. ziemi.
Komno, wś i folw., pow. iłżecki, gm. Tar-

czek, par. Ńwiętomarz; odl. 32 w. od Iłży, ma
35 dm., 313 mk., 418 mr. ziemi dwors. i 309
mr. ziemi włośc.; młyn wodny. W 1827r.
22 dm. 101 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
tolw, £. (z wsiami: Ł. i Zarzecze), rozległy mr.
500: grunta orne i ogr. mr. 37/8, łąk mr. 42,
pastw. mr. 4, lasu mr. 144, nieuż, i place mr.
12, bud. mur. 7, z drzewa 8; płodozmian 8-po-
lowy. 'WŚ Ł, osad 29, z grun. mr. 304; wś
Zarzecze osad 7, z grun. mr. 104. Br. Ch.
Komno 1.) osada, pow. mogilnicki, 2 dm.,

21 mk. katol.; należy do wsi Gołąbki. 2.) Ł.,
folw., pow. obornicki, 2 dm., 27 mk; należy
do dom, Łopuchowa. M. St.
Łomme, niem. Zomnau al. Lomno, pow. ni-

borski, dobra ryc., 8 kil. od st. poczt, w Mu-
szakąch się znajdującej; 314 ha. rozl. i to 140
ha. roli orn. i ogr., 57 ha. łąk, 69 ha. pastw.,
40 ha. lasu, 8 ha, nieuż., czysty dochód z grun-
tów 1081 mk. Posiadacz v. Pokrziwnitzki
1857 r. 66 mk. Według Kętrz. (O ludn. pol.,
str. 308 1 następ.), mieszkały w XVII i na-
stępnych wiekach w Łomnie następ. polskie
rodziny szlacheckie: Chmielewscy, Komorow-
scy, Łukcińscy, Młodzianowscy, Nowowiescy,
Pokrzywniecy, Zabińscy. Kś. Fr.

KŁomot, dwie w pobliżu siebie leżące wsi,
w pow. rzeczyckim w okr. polie. 2 jurowi-
ckim, nad jez. t. n.; obie wsi mają osad 34, lud
trudni się najbardziej rybołówstwemiflisa-
ctwem; miejscowość nizinna, ale obfitująca we
wszystkie bogactwa natury; mnóstwo tu ryb i
łąk, A drugiej strony Prypeci mezko Na-
rowla, AL. Jel.

£Łomot, jez. w pow. rzeczyckim, uformo-
wane w grupie innych z odnogi Prypeci, na
przeciwko mka Narowli, długie prawie na mi-
lę, szerokie od '/, do 1 wiorsty. Sławne rybo-
łówstwo. r Al. Jel.
Łomowata, ob. Zomowate.
Łomowata góra, wznosi się na południo-

wo-wschodniej granicy wsi Łużek z wsią Li-
pa, w pow. dolińskim, na praw. brz. Łużanki,
między nią a potokiem Lipą, pod 410 23 207
wsch, dłg. g. od F., a 48957! 40” płn. sz. g.
Szczytwznosi się 767 m. npm. Jest to pół-
nocny szczyt pasma Grorganu (ob. t. II, 706,
nr. 1). Br. G.

_,  Łomowate, wś, pow. czerkaski, śród łąk
naddnieprzańskich, o 2 w. od wsi Chodaki. Ma  
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1550 mk., cerkiew Nar, Chr. Pana zr. 1719.
Niekiedy zowią £Ł. mkiem, gdyż za ssty czer-
kaskiego Sanguszki były tu ustanowione jar-
marki, niebawem do Chodaków przeniesione.
Por. Bużyn i Czerkasy, I, 803.
Łomowaty wierch, ob, Czuta i Jawornik,
Łomowicze, wś na południowym krańcu

pow. bobrujskiego, ma osad 26, okr. polic, 3
hłuski, miejscowość całkiem odludna, poleska
(por. Grabio), Al. Jel.
Łomowo, wś, pow. słupecki, gm. Trąbczyn,

par. Zagórów (Łaski, Lib. ben. I, 282); odl. od
Słupcy w. 19; dm. 18, mk, wraz z os. Hutą
Łukomską liczy 210.
Łomozowa, wś, pow. mohylowski, gub,

podol., gm. Kukawka, nad rz. Ladawą, dm.
92, mk. 294, ziemi włośc. 269 dzies., dwors,
z Olezydajowem Niższem 1248, cerkiewnej 65
dzies, Parafia katol, do Jaryszewa, prawosł.
posiada cerkiew na miejscu pod wezw. św.
Mikołaja z 750 paraf, Należy do hr. Mor-
kowa. Dr, M,
Łomsk, niem. Zomske. Dwie wsie tego na-

zwiska na saskich Łużycach: 1) pod Minakołem
(bei Milkel), w r. 1875 dm. 26, mk. 132, w tem
Serbów 123. 2) pod Njeswacidłem (bei Neschwitz),
w r. 1875 Serbów 32. A J.P.
Łomsk, wś, pow. sieński, wraz z folw. Ka-

rolpol dziedzicówo Norberta Gaździekiego; zie-
mi używalnej 952, nieużytków 239 dzies.
Łomska Woła, wś, pow. mławski, gm.

Turze, par, Mława; odl. 4 w. od Mławy, przy
samej linii dr. żel. nadwiśl., ma 28 dm., 165
mk, 433 mr. gruntu i 10 mr, nieuż. Por. £o-
mnia. Br. Ch.
Łomszyn al. Zomszyno, ob. Zumszyno.
£Łomszyn 1.) Stary, dobra w pow. mińskim,

należały niegdyś do obszernego hrabstwa Za-
sławskiego, obecnie od lat kilkudziesięciu dzie-

dzictwo rodziny Renttów, zajmują przestrzeni
800 dz., w tej ilości ziemi ornej 200 dz,, łąk
10 dz., pastw, i nieuż. 100 dz., lasu sosnowego
i jodłowego 200 dz., zarośli 230 dz. Grunta
wedle taksacyi urzędowej należą do 2 i 3 kla-
sy. Uprawia się żyto, owies, jęczmień, groch,
koniczyna, kartofle, siana zbiera się rocznie do
2000 pudów. Strumień pod nazwą Boublan-
ka przerzyna tę majętność, odległą od dworca
kolei w Radoszkowiczach na linii Libawo-
Romny 5 w. Do pomienionej majętności na-
leży karczma zwana Bouble, zbudowana przy
byłym trakcie pocztowym z Mińska do Wilna
idącym. 2.) Ł.-Nowy, folw. w pow. mińskim,
obecnie dziedzictwo rodziny Kułakowskich,
ziemi posiada w ogóle 500 dz., w tej ilości zie-
mi ornej 100 dz., łąk 45 dz., lasu sosnowego
i jodłowego 300 dz., pastw. i nieuż. 55 dz,

|grunta tego majątku zaliczono do 3i 4 kil.
rocznie blisko 2000 pu--

A. Ch.
Siana zbiera się

dów.
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Łomy, wś, pow. rossieński, par. chwej-
dańska.
Łomża, nad rz. Narwią, główne miasto gu-

bernii t. n. leży pod 539 10” 4 szer. i 39" 48 7
dług. geograf. Odl. od Warszawy 147 w., od
Suwałk 125 w., leży przy dawniejszym trak-
cie pocztowym z Warszawy do Kowna. Naj-
bliższe stacye dróg żelaznych są: Czyżew kolei
warsz.-peters. o 46 w. i Grajewo linii brzesko-
grajews. o 57 w., obie złączone z £. drogami
bitemi, Miasto samo rozłożone na wzgórzy-
stej krawędzi wyżyny zajmującej środkową
część powiatu i wzniesionej na 420 stóp nad
poziom morza, podczas gdy dolina Narwi wzno-
si się 327 stóp, z tego powodu przez całą sze-
rokość doliny idzie wyniosła grobla, łącząca

oba przeciwległe wyniosłe brzegi niziny rzecz-
nej. Grobla ta ma 710 sążni długości i posia-
da dwa mosty: jeden do przepuszczania w cza-
sie przyboru wód Narwi tworzącej tu nagły
zakręt w kierunku grobli, a drugi na samem
jej korycie. Na przeciwległym brzegu wznie-
sienie dochodzi do 530 stóp. Obecnie posiada
Ł. trzy kościoły katolickie: parafialny (fara),
kapucyński i panien benedyktynek, okazałą
nowo wzniesioną cerkiew, kościół ewangielicki
i nowo wzniesioną synagogę, szpital ś. Ducha
na 20 łóżek, szpital starozakonnych, gimna-
zyum męskie, progimnazyum żeńskie, 4 szkół-
ki początkowe. Z władz rządowych znajduje
się: rząd gubernialny, sąd okręgowy, zarząd

akcyzy na trzy gubernie, zarząd powiatowy,
urząd miejski, zjazd sędziów pokoju, sąd po-
koju, urząd pocztowy gubernialny, stacya te-
legraficzna, więzienie. Miasto samo jest po-
rządnie zabudowane, posiada dwa rynki: stary
i nowy, ten ostatni pięknie zabudowany, plac
przed urzędem pocztowem na którem mieszczą
się najważniejsze gmachy miejskie. Ruch
miejski koncentruje się na ulicy łączącej oba
rynki, Ogród spacerowy urządzony przy alei
wiodącej do wioski Łomżycy. Teatr w zabu-
dowaniach po szpitalnych, W stronie połu-
dniowo-zachodniej znajdują się przedmieścia
Ł.: Łomżyca i Skowronki, w stronie wsch.
połud. na wyniosłym brzegu Narwi znajduje
się tak zwana Stara Łomża, widocznie miejsce

pierwotnej osady. 4 Nowego Rynku spadzi-
sta ulica Mostowa dochodzi do wielkiej gro-
bli, wysokiej na 6 sążni i wysadzanej drzewa-
mi, która prowadzi na drugi brzeg doliny Nar-
wi, na którem na przeciwko Ł. rozłożyła się
osąda miejska: Piątnica stanowiąca właściwie
przedmieście Ł. Jest tu starożytny kościołek
drewniany, browar i koszary straży pogra-
nicznej, W 1827 r. Ł. miała 340 dm. i 3302
mk.: w 1861 r. było już 476 dm. (152 mur.)
i 10822 mk. (w tem 6072 stałej), obecnie jest
177 dm. (182 mur.) i 11260 ludności stałej,
3500 niestałej i do 2000 wojska, razem 16760 
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mk. W tej liczbie żydów 7933 (w 1879 r.).
Jakkolwiek przemysł fabryczny i rękodzielni-
czy nie rozwinął się szerzej w Ł., gdyż bli-
skość granicy pruskiej (około 4 mil) i szeroko
rozwinięte przemytnictwo stoi na przeszkodzie,
za to istnieje tu dość ożywiony handel zbożem,
i drzewem, oparty na spławności Narwi i bli-
skości pruskich rynków, Dochód kasy miej-
skiej, który w 1860 r. wynosił 6125 rs., wzrósł
w 1877 r. do 17662 rs. Obszar gruntów miej-
skich i całego terytoryum wynosi 4827 mr.
Podania i niektóre ślady piśmienne, jak np.
napis na tablicy u fary, założenie pierwotnego
kościoła farnego w Starej Łomży odnoszący
do 1000 r. i wspomnienie w Kronice Spange-
berga o Brunonie, mnichu bene łyktyńskim,
który po $. Wojciechu nawracając Prusaków,
miał przybyć do Mazowsza i założyć kościół
$, Wawrzyńca, nakazują odnieść początek Ł.
do czasów Bolesława W. Gruntując się na
podaniu, założenie zamku książąt mazowie-
ckieh, który stał w miejseu, gdzie teraz bóźni-
ca, przypisać należy Bolesławowi Kędzierza-
wemu w XII wieku. Drugiego zaś zamku
w Szurze, pod Starą Łomżą, o którym dotąd
przechowało się wiele podań (ob. Dłużniewski:

Dawna i teraźniejsza Łomża), założycielem,
około 1340 r., miał być Kazimierz Wielki. Na
historyczną widownią miasto występuje dopie-
ro na początku XV wieku. Do tego wieku
należą przywileje i nadania książąt mazowie-
ckich Janusza i Bolesława z lat 1418 i 1440
i przywilej Kazimierza z r. 1447. W XVI
wieku, tak od ostatnich książąt mazowieckich
jak i królów polskich, miasto obdarowane
w nader liczne przywileje z lat: 1518, 1519,
1528, 1531, 1588, 1548, 1544, 1556, 1551,
1563, 1567, 1576, 1578, 1579, 1581, 1588,
1591, 1598. W XVII w. otrzymała przywi-
leje w latach: 1607, 1618, 1658 i 1678. Jak-
kolwiek zwykłą rezydencyą książąt mazowie-
ekich w XV ina początku XVI wieku była
Warszawa, są jednak dowody w aktach grodu
łomżyńskiego, że w zamku tutejszym książęta
mazowieccy: Bolesław, Jan, Kazimierz i Ja-
nusz często zamieszkiwali, tu na zgromadze-
niach prezydowali i sprawy sądzili (Termini
ducales Lomzae celebrati od r. 1421, M 3 fol:
438, 98, 289, 356 i t. d.), Pod władzą książąt
mazowieckich £Ł. była najszczęśliwszą. To też
XV iXVI wiek wielce sprzyjały wzrostowi
tego miasta. Na początku bieżącego stulecia

znajdowane w polach gruzy, fundamenta, skle-
pienia i bruki świadczą o jego obszarze. Prócz
dwóch zamków, połączonych z sobą przez wa-
ły, przekopy i podziemne ganki, miała £.
w czasach najświetniejszych 7 kościołów: $.
Wawrzyńca, $, Ducha szpitalny, Ś. Piotra nad
Narwią, na drodze do Szuru; ś. Michała, te-
raźniejszą farę; N. M. Panny iRozesłańców,
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gdzie potem księża kapucyni; kościół szpitalny
drugi, miejsce jego niewiadome; ś. Agaty od
miasta po prawej stronie grobli. Trzy kąplice:
ś. Magdaleny przy drodze od Szuru, śś. Rocha
i Jakóba w Starej Łomży i N. P. Maryi Ska-
plerznej w sadzie poróżańcowym na drodze do
Skowronki. Volumina legum, Lustracye i in-
ne akta miejskie wspominają o wielu okaza-
łych w Ł. gmachach publicznych i prywatnych
w dawnych czasach, jako to: oe dwóch ratu-
szach, jednym w Starej, drugim w Nowej Ł.
Ten ostatni miał zegar na wieży, której szczyt
ozdabiał szczero-złoty herb miasta (Jeleń w bie-
gu); dalej wymieniają wielki dom radziecki,
w którym odbywały się sądy radzieckie i
ziemskie; dom wójtowski trzypiętrowy; wielką
łaźnię, 18 murowanych śpichlerzy, obszerny
magazyn soli, wielką ludwisarnię i arsenał;
ten za Zygmunta III odnowiony, dostarczał
rynsztunków wojennych dla całego Mazowsza;
kilka pałaców, jako to: Anny Jagiellonki, bi-
skupi, Łazarza Uhoromańskiego, wielką gospo-
dę kupiecką i rzemieślniczą: dwie bramy: ka-
mienną, od wjazdu Giełczyńskiego i żelazną od
Skowronek, wodociągi, których szczątki wi-
dzieć jeszcze można było około 1840 r. Na
dowód, jak miasto było rozległe, dosyć powie-
dzieć, że Piątnica i wsie Kraski i Siemień sta-
nowiły przedmieścia Ł, W XVI wieku rze-
mieślników i różnych profesyonistów było tu
600, kupców 60, cechów przeszło 20. Miasto
prowadziło handel bardzo znaczny, do tego do-
pomagło położenie nad rzeką spławną w sa.
mym środku dawnej Polski. Handel prowa-
dzono z Litwą, Prusami; miastami: Królewcem
(podobno jedno z przedmieść Królewca nosi,
czy też nosiło nazwanie Łomżyckiego), Toru-
niem, Elblągiem i Gdańskiem. O tem świad-
czy spór z Gdańszczanami, przez Zygmunta I
ostatecznie rozstrzygnięty na korzyść Ł. (Lib.
ter, Lomz., 1528 an. N 9). Przedmiotem han-
dlu były: miód, który bartnicy z puszcz oko-
licznych obowiązani byli sprzedawać do skła-
dów w Ł.: wosk, bursztyn, zboże wszelkiego
rodzaju, drzewo, anyż, len, konopie, owce, by-
dło rogate, nierogacizna, ryby, ruda żelazna
między Nowogrodem a Łomżą; na nią miasto
miało przywileje książąt: Bolesława, Konrada
i Janusza, a Surowiecki w dziele: „O upadku
przemysłu i miast* twierdzi, iż oprócz zamku
i kamienic wolnych, samych domów podatku-
jących, liczyła Ł. 540. Domów wszystkich
w 1590 r. zjurydykami osobnemi i wolnemi
placami było 800, mieszkańców kilkanaście
tysięcy. Kromer w „Opisie Polski* mówiąc
o Mazowszu, wymienia Warszawę, Płock i
Łomżę, jako najznakomitszei największe w niem
miasta w XVI wieku. Gwagnin i Stryjkow-
ski chwalą jej gmachy murowane. Święcicki
w Opisie Mazowsza powiada: Miasto nader
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przyjemne i po Warszawie wspaniałością mu-
rowanych domów, zamożnością i uprzejmością
obywateli, oraz okazałością placów targowych
żadnemu nie ustępuje... Ratusz i inne gmachy
publiczne zbudowane wytwornie. Domy oby-
wateli okazałe, lecz w około miasto obwaro-
wań żadnych niema (kwart. „Kłosów* t. II,
109). Statutem 1447 r. nakazano, aby rzeka
Narew wolną była dla kupców tak w górę, jak
ina dół płynących. Także Kazimierz zniósł
eła wodne i lądowe, co Zygmunt Stary za-
twierdził. Do Ł. należały dwie puszcze: Łom-
żyńska i Gielczyńska; nadto wolny miała wręb
w lasach królewskich Waąsoskich; w leśni-
ctwach: Bronowo, Borzejewo, Kalinowo, oraz
do puszcz Dybla, Klimaszewnicy, Zagajnie na
drzewo budowlane i opałowe. W boru Qzer-
wonym miała wolny wyręb samego tylko opa-
łowego drzewa. Puszcze: Łomżyńska, Gieł-
czyńska i Ostrołęcka, były zwykłem miej-
scem łowów dla książąt, Dla Zygmunta Au-
gusta Ł. była zwykłem miejscem. Anna
Jagiellonka, od śmierci brata swojego, do zi-
my 1572 r. smutne dni pędziła w zamku łom-
żyńskim i tu miała na utrzymanie siebiei dwo-
ru swego dochody wyznaczone. Według po-
dań, Bona zjeżdżała na łowy do £Ł. August IL
widząc stan opłakany upadłego miasta, sam
przybył do Ł. 6 lipca 1700 r. i tu wszystkie
dawne jej prawa i przywileje zatwierdził. Ł.,
w bliskości Litwy i posiadłości krzyżackich,
była przedmurzem Mazowsza. Prócz dwóch
zamków, cała była wałami opasana. Litwini,
Zmujdzini, Prusacy i Tatarzy wielekroć razy
od miasta odparci, R. 1410, Tulny, kasztelan
łomżyński, odniósł świetne zwycięstwo nad
krzyżakami, okupione jego zgonem (dziś jesz-
cze drogę przy magazynach, gdzie bitwa miała
miejsce, nazywają krzyżacką). Na tę pamiąt-
kę i dla uwiekopomnienia wielkiej wygranej
pod Grunwaldem, Jan, książę mazowiecki, za-
łożył 1411 r. na Popowej górze (gdzie później
ojcowie kapucyni) kościół N. P. Maryi i do
niego parafię z kościoła $, Wawrzyńca prze-
niósł. Za panowania Aleksandra Tatarzy nisz-
|cząc Litwę, podsunęli się pod Ł., której przed-
mieścią i wsie okoliczne spalili. Gdy po wy-
gaśnięciu książąt mazowieckich 1526 r. Ma-
zowsze wcielone do Korony, z ramienia królów
miało wielkorządzców, Ł. jak i inne grody ma-
zowieckie, doznała niemałego uszczerbku w
swych prawach. Śstowie dopuszczali się ró-
żnych nadużyć, zabierali mieszczanom majątki,
wyzuwali ich z praw. I tak, 15380 r. Wolski,
ssta łomżyński, przywłaszeczył sobie pobór cła
z mostu wielkiego, kosztem miasta zbudowane-
go i do niego należącego. Szlachta, aby swym
niesprawiedliwościom nadać jakikolwiek tytuł
prawny, pociągała mieszczan rządzących sie prawem chełmińskiem do rozpraw w sądach
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ziemskich, w których sama zasiadając, z każ-

dego położenia z korzyścią wychodzić musiała.

Skargi do królów były bezskuteczne. Około

1530 r. wcisnęły się do £Ł. idee protestanckie.

Kapłan miejscowy, który je rozszerzał, miał

być, według podania, zamurowanym w słupie

kamiennym, stojącym do r. 1840 pod wsią Za-

wadami. W 1538 r. miasto dotknięte było

pożarem. Klęska ta musisła być wielka, kie-

dy Zygmunt I uwolnił miasto na lat 8 od pła-

cenia podatków. W czasie tego pożaru wielce

został tszkodzony kościół Panny Maryi i wnim

pomnik Janusza III, ostatniego księcia mazo-
wieckiego. Na liczne zażalenia, sejm 1576 r.
postanowił utrzymać w całości prawa i przy-

'wileje łomżan. Na tymże sejmie zniesiono
urząd wielkorządzey Mazowsza, które odtąd
pod względem zarządu zrównano z innemt wo-

jewództwami. Mimo to, ucisk nie ustawał,
Szlachta 1592 r. przemocą zabrała miastu

gmach, w którym odbywały się sądy miejskie

i takowy obróciła na sądownietwo ziemskie.

Zygmunt III nakazał gmach ten miastu po-

wrócić. Kozacy zbuntowani pod dowództwem

Nalewajki 1595 r. połączywszy się z okolicz-

nem chłopstwem, miasto kilkakrotnie napadali

irabowali. Niejaki Jakób Sułkowski mienią-

Gy się rotmistrzem wojsk królewskich, rzeczy-

wiście zaś syn Franciszka Obłoma, mieszczani-
na warszawskiego, należący poprzednio do
bandy Nalewajki, w nocy z I na 2 lipca 1604
r. z Kozakami i Tatarami £Ł. najechał, zrabo-
wał, jedne przywileje miasta zniszczył, drugie
zabrał i pomordowawszy wiele ludzi, burmi-
strza Sebastyana Porzysko z wielu mieszczana-
mi uprowadził z sobą (Ks. gr. Łomż., M 118,
fol. 1026, 1036, 1046). Niesłychana powódź
1600 r. zniosła zupełnie groble i 7 mostów na
Narwi. Podobna powódź nawiedziła miasto

1631 r. Pożar wielki 1618 r. 19 czerwca za
ssty łomżyńskiego. Adama Kosobudzkiego,
dotknął Ł. Zygmunt III z tego względu 27
października 1618 r. przywilejem w Warsza-
wie uwolnił mieszczan od wszelkich danin na
lat 4 (Ks. gr. wiecz, Łomż., N 130, fol. 424).
Ledwie miasto zaczęło się dźwigać z upadku,
kiedy morowa zaraza grasująca tu 1624 r.
przez dwa miesiące, zabrała 5021 ofiar (Akta
kościelne). To nieszczęście miasto przypisy-
wało głośnej czarownicy, zwanej Barbarą
Królką, która miała oczarować Zygmunta Au-
gusta, zadać śmierć królowom: Elżbiecie i Bar-
barze Radziwiłłównie, Spaloną została w Wiź-

nie przez tamecznego burmistrza (dekret sądu

wojtowskiego na te czarownicę w Ks, miejs.

łomż., z r. 1670, Ne 15, fol. 143—144). W cza-
sie buntu Chmielnickiego, Kozacy z Tatarami

1650 r. Ł. złupili. Śstowie nietylko że obo-

Jetnem okiem spoglądali na tyle klęsk, ale sa-
mi jeszcze do zupełnego zniszczenia miasta się 
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przyczyniali, wybieraniem na swoją korzyść

nadzwyczajnych podatków, stanowieniem da-

nin, nakładaniem rozmaitych ciężarów i po-

winności. Sprzedawali własność miejską, ła-

mali prawa i przywileje, kupczyli sprawiedli-

wością i mieszczan okrutnie karali. R. 1658

starły się pod £. z wojskami szwedzkiemi roty

polskie, prowadzone przez Opalińskiego i Czar-

neckiego. Odwrót ich zasłoniły płomienie i

dymy palącego się miasta, Widząc zupełny

upadek Ł., szlachta zabierała jej pola, łąki, la-

sy, stawy, jeziora, młyny. Nie obeszło się

przytem bez walk i rabunków. Siemień, Łom-

życę z przyległościami, Starą Łomżę, bór Gieł-

czyński, $zur i część Piątnicy zajęła szlachta.

Ssta łomżyński mieszkający we wsi Kupiskach

5, mili od Ł., wbrew przywilejowi królowej

Maryi Ludwiki, zabronił mieszczanom wycinać

drzewo do budowli z puszczy Nowogrodzkiej

i pobierać dochody z przewozu. Nadto zmu-

szał ich do dostawy dla siebie ryb, zwierzyny

| zabrał im kilka domów dla swych gości.

Wprawdzie komisya królewska zjechała 1660

r. dla rozpoznania sprawy, ale nie przeciw zu-

chwalstwu starosty nie uczyniła. Gdy chłopi

1666 r. w ziemi łomżyńskiej powstali przeciw

panom, miasto wiele się przyczyniło do ich po-

skromienia. Sieniawski, hetman w. kor., z u-

wagi, iż miasto w czasie wielkiej wojny pół-

nocnej wiele ucierpiało od wojsk nieprzyjaciel-

skich i dotknięte było jeszcze morową zarazą,

na zasadzie postanowienia królewskiego, naka-

zał 10 grudnia 1710 r. wojskom ustąpić z Ł.

i nie brać opłaty hiberny. Karol XII prze-

chodząc przez Ł., stał w niej kwaterą w ka-

mienicy proboszczowskiej, egzystującej dotąd

obok fary. Kurpie w dwóch buntach około

roku Ifil iod 1783—36 napadami swojemi

Ł. wielokrotnie niepokoili, bór i łąki Jedyna-

czewskie zagrabili i przedmieście Skowronki

spalili, a to w odwecie za zbrojne wystąpienie,

w celu ich uśmierzenia, dwóch starostów łom-

żyńskich Kożuchowskiego, 1708 r., działają-

cego z rozkazu Stanisława Leszczyńskiego 1

Szembeka r. 1711 ich poskramiającego. Król

Stanisław August 1793 r. polecił, iżby miastu

swoje skargi o zabory i poczynione krzywdy

podało, ale rozkaz ten dla upadku kraju, skut-

ku nie przyniósł. Morowa zaraza grasująca

w Ł. w latach: 1560, 1624, 1625, 1630, 1650,

1652 i 1653, 1700 i 1710: wiele ofiar zabrała.

Nic też dziwnego, że po tylu ciosach, Ł. kie-

dyś jedno z najpierwszych miast na Mazowszu,

gdy skutkiem ostatniego rozbioru Polski 1795

r. przeszła pod panowanie Prus, liczyła tylko

kilkadziesiąt chałup i 4 kościoły. Gdzie nie-

gdzie widne zwaliska, stosy gruzów, bruki z4-

sypane na kilka łokci ziemią, świadczyły o da-

wnej jej wielkości, Mieszkańcy zaś do takiej

nędzy byli przywiedzeni, że mimo darowizny
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przez rząd pruski ”/, części sumy anszlagowej,
nikt domu nie był w stanie wymurować. Ł.
pod panowaniem pruskiem utraciła jedyną po-
siadłość i bogactwo bór Czerwony, który topór
niemiecki całkowicie wyciąwszy, miliony z nie-
go wniósł do skarbu pruskiego. Z dwóch zam-
ków ani szczątka nie zostało. . Zamek książąt

mazowieckich, stojący niegdyś na wysokiem
wzgórzu nad Narwią, gdzie teraz bóźnica,
prawdopodobnie zniszczony w XVII wieku.
Z murów do niego należących, jedna tylko
część, nazwana Skarbcem, przetrwała do 1824
r. Skarbiec ten bez piętra, dosyć obszerny,
o jednej wielkiej sali ze sklepieniem murowa-
nem, oknami małemi okratowanemi i drzwiami
żelaznemi wielkiemi, mieścił w sobie archiwum
akt dawnych ziemi Łomżyńskiej, Wizkiej,
Bielskiej i prócz Łomży 13-tu miast. W roku
1824 gmach ten rozebrany, a archiwum prze-
niesiono do gmachu trybunalskiego w Nowym
Rynku. Drugi zaś zamek w Szurze, zwany
zamkiem Królowej Bony, aiewiadomo kiedy
zniknął, W r. 1605 w miejscu, gdzie stał,
odkopano szczątki murów i drzwi żelazne.

Z dawnych kościołów pozostał kościół farny,
pod wezw. $. Michała. ŃŚwiątynia ta w dye-
cezyi płockiej, do której należała, po kościele
katedralnym płockim ipo kolegiacie pułtu-
skiej, pierwsze miejsce zajmowała. Odznacza
się wićlkością, okazałością i prześlicznemi skle-

pieniami gotyckiemi. Prezbiteryum stanowiło
pierwotnie kaplicę zamkową ś. Aany, erygo-
waną 1410 r. Około zaś 1520 r. ksiądz Jan
Wojsławski, kanonik płocki i warszawski, ple-
ban łomżyński, z pomocą książąt mazowieckich:
Stanisława,Janusza i Anny, część dalszą ko-
ścioła tego wybudował, poświęcenie onego
1525 r. od biskupa płockiego. Andrzeja No-
skowskiego wyjednał i parafię tu z kościoła
Panny Maryi przeniósł, W r. 1526 książę
Janusz mansyonarzom przy tym kościele nadał
granta, łąki i dochód z mostu na Narwi, 6 kóp
groszy wynoszący. Biskup płocki Noskowski
w r. 1552, kościół ten w liczne prawa i prero-
gatywy uposażył, plebana, oraz 7 mansyona-
rzy i altarzystów ustanowił, nadał im grunta,
łąki, ogrody i dziesięciny. Probostwa piątni-
ckie i małopłockie królowie oddali ks. man-
syonarzom. Jus patronatus fary ciągle było
przy” królach. (Qrodność proboszczów piasto-
wali tu zwykle biskupi lub kanonicy: płoccy,
lwowscy i warszawscy. Przy farze była szko-
ła parafialna i 2 szpitale, uposażone w grunta
iogrody. Fara w skutek częściowego spale-
nia, prawdopodobnie przez piorun, odbudowa-
na 1696 r. (Napis na ścianie kościelnej: Post
ruinam casualem restaurata an. 1696). Re-
staurowano ją jeszcze w latach 1752, a czę-
ściowo 1844. (Gdy świątynia ta w ostatnich
czasach bardzo była zniszczona, dozór kościel-  
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ny, ze składek parafian, mur opasujący ko-
ściół podźwignął, dach przerobił, wnętrze wy-
bielił, zewnątrz szczerby załatał. W r. 1647
miała 2 kaplice i 17 ołtarzy, Obecnie jest 10.
ołtarzy i 1 kaplica. Kaplica bowiem ś. Jana
w dzwonnicy zniesiona. Istnieje dotąd kapli-
ca N. Matki Boskiej Różańcowej pokryta bla-
chą miedzianą, ma piękny ołtarz snycerskiej
roboty, posadzkę marmurową; wnijście do niej
opatrzone wielką ozdobną kratą żelazną. Mie-
ści w sobie kilka okazałych nagrobków familii
Modliszewskich, starostów łomżyńskich z XVI
wieku. W  presbiteryum okazały nagrobek
z prawej strony Mikołaja Troszyńskiego, sta-
rosty łomżyńskiego, zmarłego 1575 r.; z lewej
zaś z pięknego brunatnego marmuru, ozdobny
z tarczą u góry herbową i pięknym napisem
polskim, Nikodema Kossakowskiego, starosty
łomżyńskiego, zmarłego 1611 r. W posadzee
kościelnej trzy zatarte grobowe marmury. Na
jednym dosyć jeszcze wyraźna postać prałata,
jak podanie niesie, Wojsławskiego. Tegoż,
jako fundatora kościoła wielkie popiersiewpła-
skorzeźbie, umieszczone w facyjacie, u samej
góry, pod krzyżem. Do osobliwości należą:
ofiarnica, w kształcie wielkiej drewnianej
skrzyni, z wyrznięciami gotyckiemi i rokiem
1619, pamiątka po Szwedach, którym mia-
ła być zabraną; wielki dzwon rozbity świę-

tego Michała, w ogromnej dzwonnicy go-
tyckiejj o którym przechowało się poda-
nie, że przed każdem większem nieszczęściem
o północy dźwięk przeciągły, ostrzegający wy-
dawał, i kule kamienne w zewnętrznych ścia-

nach się znajdujące. Kościół pierwotnie jezu-
icki, następnie pijarski, a obecnie ewangelicki,
pod względem wielkości i okazałości, pierwsze
po farze zajmuje miejsce. Kościół ten fundacyt
Jana Szembeka, kanelerza w. kor., ststy łom-
żyńskiego i t. p., założony 1780 r., poświęcony
pod wezw. ś. Stanisława Kostki 1782 r. stol
w miejscu, na którem poprzednio był kościół
drewniany księży jezuitów, erygowany około
1630 r. Jezuitów sprowadził z Pułtuska do £.
pod tytułem misyi kaznodziejskiej r. 1609,
kś. Jan Chociszewski, kanonik płocki i war-
szawski, proboszcz łomżyński. Obszerne kołe-
gium jezuickie dwupiętrowe wzniosła 1754 r.
Kwa z Leszczyńskich Szembekowa, z fundu-
szów przez męża Jana na ten cel zostawionych.
Nader wielkie uposażenie mieli tutejsi jezuici

(ob. „„Dawna i teraźniejsza Łomża”, str. 72).
Po zniesieniu jezuitów, kolegium wraz z ko-
ściołem przeszło na własność pijarów, którzy
do r. 1807 utrzymywali tu szkoły. Po rozej-
ściu się pijarów, w tym kościele odprawiano
do 1850 r. nabożeństwo dla młodzieży szkol-
nej. Obecnie świątynia należy do gminy
ewangelickiej, która ją swym kosztem wyre”
staurowała. Nie ma tu żadnych nagrobków.
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Dwie wysokie piękne wieże ozdabiają front
tego kościoła, na jednej z nich zegar miejski.
Kościół z klasztorem 00. kapucynów własnym
groszem i funduszem z darów pobożnych r.
1763, wzniósł kś, Józef Trzaska, kanonik płoc-
ki, na zakupionym przez siebie placu od pa-
nien benedyktynek, na którym się one mieści-
ły. Niewielki ten skromny kościół, powię-
kszony został przymurowaną 1859 r. do niego
kaplicą o 3-ch pięknych ołtarzach. Odnowienie

całego kościoła i klasztoru nastąpiło 1862 r.
W tej świątyni pokrytej 1860 r. szyfrem (łup-
kiem dachowym), znajdują się dwa marmuro-
we nagrobki: Leopolda Staniszewskiego, mar-
szałka, posła i sędziego łomżyńskiego, -+ 1843
r. i Floryana hr, Tyszkiewicza, chorążego lejb-
gwardyi, | 1881 r. pod Łomżą. W kaplicy
zasługuje na wspomnienie wielki krzyż w oł-
tarzu, grubo nałożony srebrem, z misternemi
krawędziami złoconemi, pochodzi on z kościoła
jezuitów w Połocku. Panny benedyktynki
sprowadzone z Torunia do Łomży i uposażone
przez Adama Kosobudzkiego, wojew. mazo-
wieckiego, ststę łomżyńskiego, miały sobie na-
daną 1628 r. na własność od Jana Chociszew-
skiego, proboszcza łomżyńskiego, dawną farę
Panny Maryi, będącą od 1525 r. w posiadaniu
bractwa literackiego. Tenże Kosobudzki dla
zakonnice przybudował do kościoła drewniany
klasztor, który wraz z kościołem wkrótce spa-
lony został przez Szwedów. Benedyktynki, po
sprzedaniu swojoj siedziby kś. Trzasce, prze-
niosły się do folwarku własnego, Siedliska
zwanego, i tam wybudowały drewniany ko-
Ściół i klasztor 1764 r. Gdy czas te budowle
zniszczył, za uzbierane ze składek pieniądze,
w r. 1859 wymurowały klasztor jedno-piętro-
wy, a.1862 r. piękny kościołek z dosyć wy-
niosłą wieżą frontową, blachą cynkową pokry-
tą, stanowiącą dzwonnicę. Kościół ten pod

wez. ś. Trójcy i Wniebowzięcia N. P. Maryi.
Z innych kościołów i szczątka nie zostało. Są
tylko ich ślady oznaczone figurami i kapliczka-
mi. £. ma dwie kaplice murowane: jednę na
cmentarzu katolickim, drugą na ewangelickim.
Gmach szkolny mieści w jednej ze swych sal
kaplicę ś. Stanisława dla uczniów, Od 1807 r.
to jest od pokoju tylżyckiego, Ł. wszedłszy
w skład Księstwa Warszaw., została miastem
departamentowem. Z utworzeniem 1815 r. te-
raźniejszego Królestwa Polskiego, £Ł. wynie-
Slona na stopień stolicy województwa augu-
stowskiego. W 1818 r. komisyą wojewódzką
przeniesiono z niej do Suwałk. Odtąd Ł. jest
miastem powiatowem. Do 1840 r. z upadku
dźwigała się powoli. Od 1840 r. wzrost jej
szybki, W 1822 r. postanowieniem księcia na-
miestnika pozwolono tu osiedlać się staroza-
<onnmym, którzy ożywili upadły zupełnie han-
el i wiele domów wymurowali. W 1867 r.  
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została £Ł. głównem miastem nowoutworzonej
gubernii i siedliskiem licznych władz i insty-
tucyj rządowych, co wpłynęło na wzrost lu-
dności i zamożność miasta. Do 1630 r. Ł.
miała tylko szkołę parafialną. Od 1630 uczyli
tu jezuici, po zniesieniu ich zakonu szkoły by-
ły pod kierunkiem ks. pijarów do 1807 r.
W r. 1811 utworzono tu szkołę podwydziało-
wą, 1817/18 zaprowadzono szkołę wojewódzką|.
o 6 klasach, 1833/34 gimnazyum 8 klasowe,
które w 1840 r. zamieniono w 7 klasową a
w 1851 na 5 klasową szkołę filologiszną po-
wiatową. W 1862 r. wskrzeszono gimnazyum
1 klasowe. Z uczonych mężów wspominamy:
w XVI w. Marcina Ruffusa lekarza łomż., au-
tora o „„Morowej zarazie* i Feliksa Bernato-
wicza, sławnego powieściopisarza, mieszkają-
cego w Łomży i zmarłego tu 7 września 1836
r. Biblioteka szkolna posiadała w 1860 r. dzieł
1866, tomów 3855, pism peryod. 1113, atlasów
29, kart jeogr. 98. W XV w. książęta mazo-
wieccy założyli szpital z kościołem ś, Ducha
przy ulicy Szpitalnej, prowadzącej do Łomży-
cy i takowy dostatecznie uposażyli. O drugim
szpitalu kroniką miasta wzmiankuje, lecz miej-
sce gdzie stał niewiadome, Kiedy stojący przy
farze (w XVII w. tu ze Szpitalnej uliey prze-
niesiony) pogorzał 1807 r., Ł. przez lat kilka-
dziesiąt nie miała szpitala, dopiero 1842 r.
utworzona rada szpitalna z obywateli miejskich
i wiejskich, uzbierawszy ze składek fundusz
w ilości 4500 rub, nabyła prawem wieczystej
dzierżawy folwark $, Ducha i w nim urządziła
szpital na 20 chorych. Szpital 1861 r. z ofiar
i oszczędności miał 7900 rub. i zasiłku od rzą-
du 2500 rub. Od 1860 r. istnieje w £Ł. wzoro-
wa ochrona, kształcąca ochroniarki z fundu-
szów przez b. towarzystwo rolnicze wyznaczo-
nych, przy niej sala ochrony, W tymże 1860
r. urządzona kasa oszczędności. Wychodzi tu

pismo pęryod. „Echo Łomżyńskie*. Obszerniej -
szy opis Łomży znajduje się w dziełku Rzecz-
niowskiego ,„Dawna i teraźn, Łomża”. Według
Tow. Kred. Ziems. dobra rząd. Ł. dawne sta-
rostwo w r. 1054 składało się z folwarków:
Lubotyń mr. 1172, Srebrna mr. 454, Pęchratka
mr. 412, Zabików mr. 568, Łąki, Biele i Qzer-
wony Bór mr. 2379, folw. wójtostwa Zambrów
mr. 1/9, folw, Skowronki mr. 183, razem w fol-
warkach mr. 5647, Osada młynarska Zambrów
mr. 6, wieczysta dzierżawa ststwa łoemżyńsk.
mr, 264, wieczysta dzierżawa starościńskiej
włóki w Starej Łomży mr. 44, probostwo £Łom-
ża mr. 350, razem mr. 664, Wsie: Lubotyń,
Turobin, Koskowo, Rząźnik i młyn Kryska mr.
4765, Srebrna mr. 2473, Ostróżne mr. 1399,

Pęchratka mr. 1820, Żabikowo mr. 254, Zam-
browska Wola mr. 1945, Grabówka Wolinka
mr, 768, Rudniki mr. 448, Wieczorki mr.:242,
Włochówka mr. 2432, Kurpiki mr, 892, Stara
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Łomża mr. 1649, Skowronki mr. 78, razem
w uposażeniu wsi mr. 19163 czyli w ogóle roz-
ległość folwarków, wsi i attynencyj należą-
cych do dóbr rząd, £Ł. wykazano mr. 25474.
Nadto przeznaczono na majorat Konarzyce i
Giełczyn; folwarki: Konarzyce mr. 1286, Gieł-
czyn mr. 799, Ł. mr. 144, Lasy mr. 3585,
w placach mr, 10, razem mr. 5814; sołectwa:
Konarzyce mr. 154, Giełczyn mr. 37, razem
mr. 191; wsie: Konarzyce mr. 691, Giełczyn
mr. 1227, Siemień mr. 1041, Podgórze mr. 519,
razem mr. 3778, czyli w ogóle na majorat mr.
9783 i do majoratu Nowogród przyłączono. ko-
lonią Kraska rozległości mr. 348.

Powiat łomżyński, gubernii t. n., utworzony
został w 1867 r. z połowy dawnego pow. łom-
żyńskiego (z drugiej powstał pow. mazowiec-
ki). Graniczy od płn. z pow. kolneńskim i
częścią gub. grodzieńskiej, od której dzieli go
rz. Narew, od wsch. z pow. mazowieckim, od
płd. z mazowieckim i ostrowskim, od zach.
z ostrołęckim i ma 3285 mil kw. rozległości,
Obszar ten cały stanowił niegdyś puszczę, któ-
rej części pojedyncze od ważniejszych osad
nadrzecznych nosiły miano: łomżyńskiej, no-
wogrodzkiej, ostrołęckiej. Kolonizacya posu-
wała się wzdłuż lew, brz. Narwi i wciskała
się klinami w rozległe puszcze w kierunku od
zachodu płd, ku płn, wschodowi. Najdogodniej-
sze warunki przedstawiała zach. część powia-
tu, stanowiąca równinę (350 do 400 st. wznie-
sienia) pokrytą lasami puszczy ostrołęckiej.
Srodkowa część powiatu stanowi wyżynę pa-
górkowatą, piaszczystą, w części lesistą, bez-
wodną. Ciągnie się ona od wsi Zaręby, Szu-
mowo, Żabikowo, w kierunku od płd. zachodu
ku płn. wsch. aż do brzegów Narwi, między
Ł. (a właściwie Starą £Ł.) i wsią Pniewem nad
doliną Narwi. Długa 28 w., szeroka 7 do 9 w.
Wzniesienie jej średnie 500 stóp, a najwyższy
punkt na płn. zachód od wsi Bacze Suche ma
744 stóp, podczas gdy w dolinie Narwi pod Ł.
wznosi się 327 st. a £Ł. 420 st. npm. O ile pas
zawarty między obszarem dawnej puszczy
ostrołęckiej a tą wyżyną jest zasiany gęsto
wsiami zamieszkałemi przeważnie przez drobną
szlachtę, o tyle sama wyżyna na obszarze oko-
ło 150 w. kw. posiada zaledwie pięć wsi: Głę-
bocz, Tobądź, Bacze Suche, Bacze Mokre, Pod-
górze. Na tej to wyżynie mieszczą się lasy
rządowe znane pod nazwą Czerwony Bór (ob.).
Przerwana przez dwuwiorstowej szerokości
dolinę Narwi, przechodzi na drugi brzeg i sta-
nowi tam obszar lesisty (9 do 12 w. szeroki, a
9 w. długi), w którym na 100 w. kw. spotyka
się dwie wioski i kilka drobnych osad, Rzecz-
ka Bronówka wpadająca do Narwi pod Brono-
wem (na płd. zach. od Wizny), stanowi kra-
niee tej wyżyny, która na drugim brzegu
przechodzi w równinę bezleśną i zaludnioną 
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(wzniesioną około 350 st.). Wschodnia część
powiatu przedstawia nam na lew. brz. Narwi
obszerną, błotną i nieludną nizinę, która za-
cząwszy się między Strękową Górą (nad Nar-
wią) a zejściem się Bobrzy z Narwią, roszerza
się z 5 do 9 w. między Wizną a Ożarami i cią-
gnie się około 23 w. w kierunku od wsch. ku
zach., zawsze na lew. brz. Narwi. Przy zwro-
cie ku płn. zach. jaki wykonywa Narew po
przybraniu wód Borówki i Pniewki i zetknię-
ciu się z wyżyną środkową pod Krzewem,
błotny obszar ten zwęża się od Pniewa po-

cząwszy, w dwuwiorstową dolinę. Zdaje się,
że ten rozległy błotny obszar stanowił kiedyś
wielkie jezioro, którego szczątkiem jest istnie-
jące dotąd jezioro między Maleszewem a Chle-
biotkami. Na jez. tem sterczała wyniosła wy-
spa (525 st.) na której dziś mieści się jedyna
wioska Grądy Woniecko. Pod względem hy-
drograficznym pow. łomżyński stanowi dorze-
cze Narwi. Środkowa wyżyna dzieli go na
dwa dorzecza płn.-zachodnie i płd.-wschodnie.
W pierwszem wody obszaru całego prowadzi
mała rzeczka wpadająca do Narwi pod Rsyba-
kami, prawie naprzeciw ujścia Szkwy, a bio-
raca początek u płd: zach. krańca środkowej

wyżyny, w drugiej z lew. brz. Pniewka czyli
Gać, a z praw. Borówka, Niekorzystne wa-
runki układu poziomego nie pozwoliły rozwi:
nąć się rolnietwu, które nie może kwitnąć ani
na bezwodnej, piaszczystej wyżynie Czerwo-
nego Boru, ani na błotnistych pojeziornych ob-
szarach wsch. części powiatu. Zach. połowa i
brzegi Narwi gęsto zaludnione; z powodu prze-
wagi drobnej własności i konserwatyzmu dro-
bnej szlachty nie przedstawiają się tak po-
myślnie jakby wnosić należało z dawności tu-
tejszej kultury. Grunta w pow. łomżyńskim
są tylko średnie i przeważnie żytnie; jeżeli zaś
gdzie uprawiają pszenicę, to jedynie skutkiem
wysokiej kultury. Grunta gliniaste ciągną się
wąskim pasem po prawej stronie Narwi na-
przeciwko Ł. w folwarkach: Drozdowo, Kali-
nowo, Piątnica i w części Jeziórka, po drugiej
stronie Narwi grunta należące do miasta £.
część na Starej Ł., kawałki gliny pomięszanej
nieco z czarnoziemem znajdują się w gminie
Szczepanków, na wsiach: Wszerzecz, Czaplice, |
Osobne, a w części na Tarnowie, Szczepanko-
wie, Uśniku. Cała zaś wyżyna Czerwonego
Boru przedstawia grunt bardzo jałowy, piasz-
czysty, gdzie zaledwie udaje się żyto; podobną
glebą odznacza się i cała zach. część powiatu
przytykająca do pow. ostrołęckiego. Na wsch.
od Czerwonego Boru w okolicach Zambrowa,
Mężenina, grunta są lepsze, na których przy
starannej uprawie w połowie możnaby siać
pszenicę, lecz ta część powiatu zamieszkała
przeważnie przez drobną szlachtę i skutkiem
tego gospodarstwo w niej na niskim stopniu,
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Jako wzorowe gospodarstwa w powiecie, mo-
źna wskazać na folwarki: Drozdowo, Piątnica,
Janczewo, Boguszyce, Poryte. Skutkiem czę-
stego przechodzenia w ostatnich czasach mająt-
ków ziemskich z jednych rąk do drugich, lasy
'w pow. łomżyńskim uległy wyniszczeniu, gdyż
przy nabywaniu sprzedaż lasu liczoną była na
wypłatę części szacunku; w majątkach, które
pozostawały w ręku jednej rodziny i lasy z0-
stały zakonserwowane. Jako większe prze-
strzenie leśne w powiecie, wymienić należy
w dobrach Pniewo 1800 mr., Jeziorko 1556,
w Rydzewie 1500, Szczepankowie 1031, Tar-
nowie 1110, w majoracie Miastków i Kupiski
razem 1800 mr. Lasy rząd. w leśnictwie Zam-
brów (na wyżynach Czerwonego Boru zajmują
obszerną przestrzeń 16600 mr., lecz w zna-
cznej części las ten jest jeszcze młodym i za
lat kilkadziesiąt do użytku przydatnym być
może. W majoracie Giełczyn w ostatnich latach
lasy nawet młode zupełnie wyniszczone zosta-
ły i przechodzą obecnie pod opiekę rządu. We-
dle deklaracyj podatkowych ilość gruntów
użytkowych w powiecie jest następująca: grun-
ta dworskie orne zajmują 72585 mr., łąki
16698, lasy i pastwiska 73165, razem 162448
mr.; osady: gruntów ornych 5801, łąk 2018,
lasów i pastwisk 1925, razem 9744 mr.; wło-
ścianie posiadają gruntów ornych 37826, łąk
8571, lasów i pastwisk 7158, razem 58555
mr. Łącznie w całym powiecie 225747 mr.
Wedle rozkładów gminnych gruntów opła-
cających podatki na utrzymanie instytucyj
gminnych jest tylko 169605 mr. wedle na-
stępnego rozkładu: 1) gm. Drozdowo wiosek
85, mk. 8447, mr. 19076, opłaca na zarząd
gminny rs. 725, na sąd gm. 232 92, na szko-
ły 1170.20, różne wydatki 15.68, razem rs.
2243 kop. 78, przecięciowo po kop. 12 z mor-
81; 2) gm. Bożejewo wiosek 25 i | osada
(Wizna) mk. 6997, mr. 13775, opłaca na za-
rząd gminny rs. 690, na sąd gm. 246.90, na
szkołę 635 różne wydatki 31.26, razem rs.
1603 k. 26, przecięciowo po kop. 11'/, z mor-
55 3) gm. Kupiski 32 wiosek, mk, 5065,
mr. 21422, opłaca na zarząd gm. rs. 598
kop. 11'/,, na sąd gm. 332.51, na szkoły 865,
tóżne wydatki 395.50, razem rs. 2191 kop.
(8'/,, po kop. 10'/, z morgi; 4) gm. Miast-
kowo wiosek 34, mk. 4385, mr. 10872, opłaca
na urząd gm. rs. 485 kop. 63, na sąd gm.
357.47, na szkoły 243, różne wydatki 15.63,
razem rs, 1052 kop. 60, po kop. 9*/, z mor-
81; 5) gm. Szczepanków wiosek 38, mk. 4451,
mr. 7620, opłaca na zarząd gm. rs. 405, na
sąd gm. 266,31, na szkoły 268, różne wydatki
5.62, razem rs. 954 kop. 68, po kop. 12*/,
ś morgi. 6) gm. Nowogród złożona z osady t.
3 mk, 8078, mr. 5589, opłaca na zarząd gm.
3. 500, na sąd gm. 144.84, na szkoły 219,
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różne wydatki 15.68, razem rs, 919 kop. 63,
po kop. 16'/ą z morgi; 7) gm. Śniadowo wio-
sek 31 i osada (Śniadowo) mk. 4737, mr. 7554,
opłaca na zarząd gm. rs. 405, na sąd gm.
191.99, na szkoły 255, różne wydatki 31.26,
razem rs. 888 kop. 26, po kop. 12 z morgi.
8) gm. Szumowo wiosek 16, mk. 4378, mr.
18777, opłaca na zarząd gm, rs. 444 k, 971,
na sąd gm. 380.44, na szkoły 788.538, różne
wydatki 15.68, razem rs. 1629 k.57*/ą, po
kop. 8%, z morgi; 9) gm. Lubotyń wiosek 30,
mk. 3971, mr. 11408, opłaca na zarząd gm. rs,
426, na sąd gm. 366.56, na szkoły 230, różne
wydatki 15.68, razem rs. 1038 k. 19, po kop.
91/, z morgi; 10) gm. Zambrów wiosek 44 i 1
osada (Zambrów), mk. 12154, mr. 16652, opła-
ca na zarząd gm. rs. 897 k. 70, na;sądgm.
269.42, na szkoły 635, różne wydatki 31.26,
razem rs, 1838 k. 38, po kop. 11 z morgi; 11)
gm, Kossaki wiosek 52, mk. 5412, mr. 12840,
opłaca na zarząd gm. rs. 456 k. 19, na sąd gm.
288.261/, na szkoły 454, różne wydatki 15.68,
razem rs. 1214 k. 81/s, po kop. 9*/, z morgi;
12) gm. Chlebiotki 41 wiosek, mk. 7532, mr.
11880, opłaca na zarząd gm. rs. 555, na sąd
gm. 212.25, na szkoły 312, różne wydatki
355.83, razem rs. 1485 k. 8, po kop. 12!
z morgi; 18) gm. Puchały wiosek 32, mk.
5870, mr. 12640, opłaca na zarząd gm. rs. 480
k.52, na sąd gm. 234,35, na szkoły 335, różne
wydatki 15.63, razem rs. 1065 k. 50, po kop.
8!|, z morgi, Dla gmin powyższych istnieje
7 kas pożyczk.-wkładowych: a) założone z fun-
duszów rządow. dla gmin 1) Kupiski-Puchały;
2) Szezepankowo-Miastków; 3) Sniadów; b) za-
łożona z zysków kas poprzednich dla gminy
Szumowo-Lubotyń; ce) z funduszów ogólnych:
1) Chlebiotki-Kossaki, 2) Bożejewo-Drozdowo,
3) Zambrów; z kas tych najwięcej ruchu było
w zambrowskiej, gdzie w r. 1882 wydano po-
życzek 113.329 rs. Na 395 wiosek pow. łom-
żyńskiego 72 stanowi większą własność (68867
mr.); pod względem liczby i obszaru większej
własności pow. łomżyński zajmuje 1-gie miej-
sce w gubernii, szczególniej w okolicach m.
Łomży znajduje się wiele folwarków, a ku
granicy powiatów mazowieckiego i ostrow-
skiego są one bardzo rzadkie. W powiecie znaj-
duje się 11 folwarków donacyjnych zawiera-
jących 18750 mr. a mianowicie: generała Żu-
kowskiego Piątnica, Elżbiecin; gen. Miroszenki
Lubotyń; ks. Szachowskiego Miastków i Ku-
piski; p. Łochtina Giełczyn i Konarzyce, gen.
Macniewa Pęchratka; radey st. Perela Srebrno;
p. Semienowa Skowronki; senatora Sołowiewa
Wola Zambrowska, Wszystkie te donacye sta-
nowiły po większej części dawne ststwo łom-

żyńskie; w części zaś były własnością komisyi
edukacyjnej. W pow. łomżyńskim serwitutami
obciążone jest 197 wiosek, w nich 1065 osad

45
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masłużebności tylko pastwiskowe, 95 tylko
leśne, 1724 i jedne i drugie, razem korzysta
ze służebności osad 2684. Po koniec zaś roku
1882 nastąpiły dobrowolne układy z 429 osa-
dami, a mianowicie: z 12 mającemi serwituty
tylko pastwiskowe, ./4 tylko leśne i 3438 ma-
jącemi służebności jedne i drugie. Ludność
powiatu wynosi 85770 (w 1880 r.), w tej licz-
bie 42307 mężczyzn i 43468 kobiet. Według
stanów było: szlachty dziedzicznej 1508, 0so-
bistej 168, drobnej szlachty 81631, duchowień-
stwa świec, 29, zakon. 11, mieszczan i kupców
16872, kolonistów 1309, dymisyon. żołnierzy
116, włościan 38502, cudzoziemców 24. Prze-
mysł i handel w powiecie, podobnie jak i w ca-
łej gubernii na niskim stopniu. Pow. łomżyń-
ski mimo to zajmuje drugie miejsce w gubernii
(po pułtuskim), posiadał on (prócz £Ł.) w 1882
r. 88 zakładów fabrycz. z produkcyą 511,190
rs. i 201 robotników, a mianowicie: 6 gorzelni
(Jeziorko, Janczew, Poryte, Rydzewo, 5zcze-
pankowo, Tarnowo), z których największa
w Jeziorku produkuje za 290,000 rub. (dzien-
nie 4 ząciery po 30 korcy, 7 piwowśrni (naj-
większa w Drozdowie z prod. na 100,000) z o-
gólną prod. na 156,000 rs, 1 dystylarnia
(Jeziorko) z prod. 16,000 rs, 1 tartak z prod.
10,000 rs, 2 fabryki octu z prod, 1040 rs.,
1 smolarnia z prod. 2665 rs., 29 wiatraków
z prod. 14,873 rs, 27 młynów wodnych
z prod. 12,244 rs. i 7 cegielni z prod. 9928 rs.
Pod względem kościelnym pow. łomżyński sta-
nowi dekanat dyec. sejneńskiej i dzieli się na
15 parafij: Drozdowo, Kołaki, Lubotyń, Łom-
ża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Puchały,
Rutki, Sniadowo, Szczepankowo, Szumowo,
Wizna, Zambrowo i Zawady. Pod względem
sądowym stanowi jeden okręg sądu pokoju dla
Ł. i eztery okręgi sądów gminnych: Piątnica,
Miastkowo, Bniadowo i Kołomyja, należące do
I-go okręgu zjazdu sędziów pokoju w Ł. Pod

- względem administracyjnym dzieli się na je-

dno miasto £Ł. i 18 gmin wiejskich: Borzejewo,
Chlebiotki, Drozdowo, Kossaki, Kupiski, Lu-
botyń, Miastkowo, Nowogród, Puchały, Snia-
dowo, Szumowo, Szczepankowo, Zambrów.
W pow, łomżyńskim jest Ż3 szkół począt, 1-kl.
ogól.: Piątnica (także 2-kl. męska), Nowogród,
Wizna, Śniadowo, Szumowo, Borki Srebrne,
Zambrów, Kownaty, Rutki, Zawady, Kołaki,
Giełczyn, Szczepanków, Bronowo, Lubotyń,
Gracie, Mątwica, Kupiski, Miastkowo, Srebrna,
Pęchratka, Łomżyca, Drozdów, Jeziorko.

Gubernia tomżyńska leży w płn. części Króle-
stwa Polskiego i ma obszaru 239'51 mil kw.,
czyli 10,621 w. kw., albo 12,086'9 kil. kw.
Dwa jej powiaty najdalej na płn. położone,
stanowią tak zwaną „,szyję*, łączącą gub. su-
walską z resztą Królestwa. Granice gub. łom-
żyńskiej są: na płn. gub. suwalska, na wsch,  

Łóm

gub. grodzieńska, na płd. siedlecka i warszaw-
ska, na zach. płocka, a na płn.-zach. na prze-
strzeni około 150 w. Prusy wschodnie, a mia-
nowicie rejencya królewiecka i gumbińska,
Naturalne granice są tylko od wsch, rzeki:

Biebrza, Narew, Liza i Nurzec i od płd. Bug,
Od strony Prus nie ma właściwej granicy et-
nograficznej, gdyż cały pas graniczny w Pru-
sach wschodnich, na szerokość kilku mil, za-
mieszkują Mazury. Gub. łomżyńska utworzo-
ną została dopiero w r. 1867, w skutek nowej
crganizacyi kraju i na utworzenie jej złożyły
się 4 powiaty (szcezuczyński, kolneński, łom-
żyński, mazowiecki), oderwane od gub. augu-
stowskiej i 4 (ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i
makowski), oderwane od gub. płockiej. Ze
względu na historyczny podział kraju gub.
łomżyńska zajmuje całą płn.-zach. część Ma-
zowsza (z wyjątkiem ziemi liwskiej, wcielonej
do gub. siedleckiej) i niewielką część Podlasia,
t. j. obwód tykociński należący do dawnej zie-
mi bielskiej, a także sam północny skrawek
pow. szczuczyńskiego za rzeczką Jegrznią, Pod
względem układu poziomego gub. łomżyńska
przedstawia wyżynę wzgórkowatą z licznemi

i rozległemi zapadlinami, stanowiącemi błotni-
ste dna przedhistorycznych jeziór. . Dziś jesz-
cze na jeziorach Serafin i Maleszewskie (pow.
łomżyński) można obserwować tę przemianę
wywołaną obniżaniem się poziomu wód wraz
z wycięciem lasów. Wyżyna ta rozciąga się
w środkowej i wschodniej części obszaru gu-
bernii i występuje najwydatniej w północnej
jej części, gdzie od Rajgrodu posuwając się na
Grajewo i Szezuczyn, rozszerza się znacznie i
od granicy Prus sięga do samej Biebrzy i Nar-
wi, tworząc wysokie i malownicze brzegi obu
tych rzek, Na zach. od Ł. obniża się poziomo
i w okolicy zamieszkałej przez kurpiów, wy-
stępują drobne piaszczyste wzgórza poprzegra-
dzane błotnemi dolinami. Na płd.| wzgórza te
ciągną się pod Ostrołękę, idą na Rożan, Ma-
ków i Sieluń, gdzie kończą się nad Orzycem
(dopływ Narwi z prawej strony), tworząc
w okolicach wsi Krzyżewa (pow. makowski)
znaczną wyniosłość, Po za Orzycem pojedyń-
czy tylko łańcuch wzgórz ciągnie się prawym
brzegiem Narwi na Pułtusk, Serock, Zegrze |
kończy się ostatecznie pod Modlinem. Druga
połowa gubernii po lewej stronie Narwi, po-
między Narwią i Bugiem posiada jednę tylko
wyniosłość, sięgającą niemal 500 st. npm.; jest
to płaskowzgórze usiane gdzieniegdzie wyno”
szącymi się szczytami i zajmujące wydłużony

czworobok, za końcowe punkty którego można
uważać Nowogród, Ł., Zambrów i Szumowo, *
najwyższy jego szczyt pomiędzy Giełczynem;,
Baczami, Głęboczem nazywa się Czerwonym
Borem i porosły jest lasami leśnictwa Zam”

brów. Błaskowzgórze to zupełnie bezwodne
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stanowi naturalny dział wód płynących do
Bugu i Narwi; pozostała część przestrzeni mię-
dzy Narwią i Bugiem jest prawie zupełnie
płaska; od Zambrowa do Tykocina, Mazowiec-
ka, Ciechanowa, Ostrowi, a z Ostrowi do Śnia-
dowa, Ostrołęki, Wyszkowa, wszędzie równi-
na. Bug ma brzegi niskie i na wiosnę rozlewa
szeroko; lewy brzeg Narwi równie płaski, do-
piero niedaleko połączenia obu tych rzek po-
wierzchnia nieco się podnosi, tworząc łuk wy-
pukłością zwrócony ku rzekom, a idący od
Wyszkowa na Kręgi, Somiankę, Dzierżenin i
Zatory. Niziny pojeziorne niewątpliwie, lub
doliny rzek stanowiące, najznaczniejsze znaj-
dują się we wschodniej części gubernii. Naj-
obszerniejszą z nich jest nizina nad Jegrznią,
Łykiem i Biebrzą na wsch. od Rajgrodu i Gra-
jewa, gdzie na przestrzeni przeszło 100 włók
ciągną się tak zwane łąki nad- biebrzańskie;
dalej na płd. idzie nizina nad dolną Wissą
(dopływ Biebrzy) i nad Narwią (Pulwy pod
Ł.), błota gackie (w okolicy Gaci, Grądów,
Konieck), błota tykocińskie; obszerne pulwy
nad dolnym Bugiem, a także, o czem wspomi-
naliśmy już wyżej, liczne niziny pomiędzy
piaszczystemi wzgórzami na kurpiach. Główną
arteryą wodną stanowi Narew, która w gór-
nym swym biegu płynie na granicy gubernii,
w średnim i dolnym przerzyna gubernią, pod
Serockiem łączy się z Bugiem i w połączenin
płyną granicą od strony gub. warszawskiej.
Przeszło */, całej długości Narwi należy do
gub. łomżyńskiej; główniejsze miasta gubernii
Jak Ł., Ostrołęka, Pułtusk, Tykocin leżą nad
Narwią. Narew w górnym swym biegu jest
Wwązka, miewa po kilka koryt i zaledwie za
ykocinem, poniżej ujścia Biebrzy, może być

spławną dla berlinek i mniejszych statków.
*Tzyjąwszy wody kilku rzeczek, już powyżej
Ostrołęki przedstawia się wspanialej, koryto
ma stałe i szerokie, brzegi pewne. Z dopły-
Wów Narwi ważniejsze są, z prawej strony:
1) Biebrza al, Bóbr płynie na granicy gub.
Srodzieńskiej, należy do systemu kanału augu-
stowskiego, łączącego Wisłę z Niemnem; do-
pływy Biebrzy z prawej strony Łyk z Jegrz-
nią i Wissą — obie te rzeki wypływają z błot
Pińskich, płyną w kierunku płd.-wsch. i przy
ujściu mają niskie brzegi, użyzniając rozległe
ąki, Jegrznia prowadzi wody z jez. Rajgrodz-
kiego, 2) Pissa ze Skrodą wypływa z Prus,
Przepływa przez pow. kolneński i naprzeciw
Nowogrodu wpada do Narwi, 3) Skwa, 4) Ro-
zogą, 5) Omulew, wszystkie blisko siebie leżą-
ce, prawie równoległe, płyną w kierunku płd.-
„ach, przepływają okolice zamieszkałe przez
„AEDiów, Omulew w górnym biegu stanowi
sranicę od gub. płockiej, pow. przasnyskiego.

) Orzye tylko w niższej połowie należy do
Sub omżyńskiej, bieg ma bardzo bystryi  
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brzegi malownicze, Z lewej strony wpadają:
1) Liza płynie na granicy gub, grudzieńskiej.
2) Slina w pow. Mazowieckim. 3) Jabłoń ze
strugą Gracką wypływa z Czerwonego Boru,
brzegi ma niskie z wybornemi łąkami. 4) Ruż
w pow. łomżyńskim i ostrołęckim wypływa
z Czerwonego Boru, brzegi ma usiane bardzo
licznemi wioskami, 5) Orz bierze początek
z Czerwonego Boru, przepływa przez powiaty
łomżyński i ostrołęcki; nadbrzeżne grunta jego
odznaczają się szczególną urodzajnością, czem
wybitnie różnią się od sąsiednich piaszezy-
stych obszarów. Drugi system wodny mniej
już ważny dla gub. łomżyńskiej, stanowi rz.
Bug. Bug, od chwili gdy kierunek swój płd.-
płn. zmienia na wsch.-zach. i wchodzi w tery-
toryum Królestwa Polskiego, stanowi granicę
gub łomżyńskiej z jednej, a siedleckiej i war-
szawskiej z drugiej strony, i pod Serockiem
łączy się z Narwią. Bug ma brzegi niskie,
piaszczyste, koryto płytkie z mieliznami i dla
tego jako arterya komunikacyjna ma mniejsze
znaczenie. Z dopływów Bugu tylko prawe na-
leżą do gub. łomżyńskiej, a z nich ważniejsze
dwa: 1) Nurzee płynący na granicy gub. łom-
żyńskiej i grodzieńskiej. 2) Brok z Broczyn-
kiem płynie w pow. mazowieckim i ostrow-
skim, terytoryum oblane przez obiedwie te
rzeczki jest najwięcej zaludnione z całej gu-
bernii, Jeziora, Północna część gubernii a wła-
ściwie północna część pow. szezuczyńskiego,
należy do tego charakterystycznego obszaru
Prus wsch, usianego licznemi jeziorami, poprze-
dzielanemi gliniastemi wzgórzami. W okolicach
Rajgrodu jest spora liczba większych i mniej-
szych jeziór, Ważniejsze z nich są: 1) Raj-
grodzkie, obejmujące obszaru około 10,000 mr.,
z których 3,000 leży w obrębie Królestwa Pol-
skiego. 2) Dręstwo o połowe mniejsze od po-
przedzającego. 3) Tajno 1,000 mr. 4) Toczy-
łowskie 200 mr. i wiele innych. Jeziora te są
bardzo rybne i przynoszą spory dochód wła-
ścicielom, zwłaszcza z połowu sielaw, które
z tych stron rozchodzą się po całym kraju.
Oprócz tego jeszcze niewielkie jezioro w pow.
kolneńskim na kurpiach, Serafin, około 100 mr.
przestrzeni, lecz coraz bardziej zarasta i z cza-
sem przemieni się w trzęsawisko, W innych
okolicach gubernii jeziór nie ma, są tylko
zapadliny po dawnych korytach Bugu lub
Narwi, zwane przez miejscowych mieszkańców
jeziorami. Zwróciwszy ogólną uwagę na roz-
kład wód, można wyrzec, że gub. łomżyńska
jest w nie rownomiernie zaopatrzona, oprócz
kilku miejscowości, jako to: wyżyny Czerwo-
nego Boru w pow. łomżyńskim, części powiatu
ostrołęckiego i makowskiego (gmina Nakły i
Sieluń) części pow, ostrowskiego między Orzem
i Brokiem, reszta posiada wodę w dostatecznej

| ilości, Najwięcej obfitują w wodę: część pow.
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pułtuskiego' po prawej stronie Narwi, gdzie
jest wiele drobnych dopływów Narwi obraca-
jących na niewielkiej przestrzeni kilkanaście
młynów, i cały pow. mazowiecki obficie zro-
szony wodami Narwi, Lizy, Sliny, Broku, Nur-
ca i ich lieznemi rozgałęzieniami. Gubernia
łomżyńska dzieli się na 8 powiatów: 1) szezu-
czyński (utworzony w r. 1867 z części dawne-

go augustowskiego), 2) kolneński, 3) łomżyń-
ski, 4) mazowiecki (utworzone z dawnego łom-
żyńskiego), 5) ostrołęcki, 6) ostrowski (z da-
wnego ostrołęckiego), 7) makowski, 8) pułtu-
ski (utworzone z dawnego pułtuskiego). Gmin
w gubernii 82, wiosek 2609, a mianowicie:
1) w pow. szczuczyńskim gmin 9 (Bełda, Pru-
ska, Bogusze, Ruda, Białaszewo, Szczuczyn,
Wąsosz, Radziłowo, Grabowo), wiosek 255.
2) w pow. kolneńskim gmin 9 (Jedwabno, Sta-
wiski, Kubra, Mały Płock, Rogienice, Turośl,

Łyse, Gawrychy, Qzerwone), wiosek 261.
3) w pow. łomżyńskim gmin 13 (Kupiski, Bo-
żejewo, Drozdowo, Szezepanków, Miastków,
Nowogród, Puchały, Zambrów, Sniadów, Kos-
saki, Iiubotyń, Chlebiotki, Szumowo), wiosek
395. 4) w pow. mazowieckim gmin 9 (Stelma-
chowo, Kowalewszczyzna, Klukowo, Piszczaty,
Piekuty, Poświętne, Sokoły, Szepietowo, Ma-
zowieck), wiosek 376. 5) w pow. ostrołęckim
gmin 11 (Myszyniec, Wach, Dylewo, Nasiad-
ki, Nakły, Rzekuń, Troszyn, Piski, Czerwin,
Goworowo, Szczawin), wiosek 208. 6) w pow.
ostrowskim gmin 12 (Komorowo, Poremba,
Długosiodło, Brańszczyk, Zaremby, Jasienice,
Szulborze Koty, Orło, Kamieńczyk Wielki,
Nur, Warchoły, Dmochy-Glinki), wiosek 426.
7) w pow. makowskim gmin 8 (Sieluń, Krasno-
siele, Płoniawy, Sypniewo, Perzanowo, Smrock,
Sielec, Karniewo), wiosek 296. 8) w pow. puł-
tuskim gmin 11 (Obryte, Somianka, Wyszków,
Zegrze, Gzowo, Zatory, Kozłowo, Kleszewo,
Winnica, Grołębie, Nasielsk) wiosek 398, Mia-
steczek przemienionych na osady w gubernii
jest 26. Wsie i osady miejskie wydają na
instytucye gminne (roku 1862) w ogólnej su-
mie rocznie 132,124 rs. 101/4 k. a mianowi-
cie na zarząd gminy 53,426.76'/,, na sądy
gminne 34,670.91%, na szkoły 32,494.24'/5,
na wydatki specyalne zatwierdzone przez u-
chwały gminne 2,883.111/,, na różne wydatki
2883 rs. 11k.; opłaty te wnoszą się po wię-
kszej części z morga, co na przestrzeń opodat-
kowaną 1,207,2231/, mr. wynosi przeciętnie
po 11 kop. z morga. Wydatki te rozdzielają
się na powiaty w następny sposób: a) w pow.
łomżyńskim z mr. 169,605 na zarząd gminy
7,119 rs. 79 k., na sąd gminny 8,565.31/,, na
szkoły 6,409.73, na wydatki spec. 505.90, na
różne 464.25, razem 18,064 rs, 701/, k., prze-
ciętnie 10*/, kop. z morgi; 6) w pow. kolneń-
skim z mr. 158,378, na zarząd. gm. 5,791.15!/4, 
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na sądy gm. 3,920, na szkoły 3,977.29, na
wydatki spec. 1,650.891/,, na różne 494.21"/3,
razem 15,842.75, przeciętnie 10 kop. z morgi;
e) w pow. makowskim mr. 110,609'/ę, na za-

rząd gm. 3,921.90, na sądy gm. 3,000, na
szkoły 2,620.11/,, na wydatki spec. 475.97,
na różne 55.18, razem 10,568 rs. 6'/, k., prze-
ciętnie 9!/, kop. z morgi; d) w pow. ostrołęc-
kim z mr. 162,552, na zarząd gm. 6,/55.47, na
sądy gm. 4445, na szkoły 2,618.40, na wydat-
ki spec. 29.90, różne 230.76, razem 14,079 rs.

53 k., przeciętnie 8*/, z morgi; e) w pow. puł-
tuskim z mr. 178,459, na zarząd gm. 6,845.76,
na sądy gm. 5,600, na szkoły 4,148.88, na
wydatki spec. 3,702.82, różne 415.5, razem
20,705.46, przeciętnie po 11*/, kop. z morgi;

f) w pow. szczuczyńskim z mr. 126,821, na za-
rząd gm. 8,344.89, na sądy gm. 4,818.6, na

szkoły 3,980.50, na wydatki spec. 837.71, ró-
żne 1,026.13, razem 19,007 rs. 29 k., przecięt-
nie po kop. 14*/,, z morgi; g) w pow. ostrow-
skim z mr. 171,705, na zarząd gm. 8,750.34, na

sądy gm. 4,575.82, na szkoły 4134.26, na wy-
datki spec. 534.5, razem 17,995 rs. 47 k., prze-
ciętnie po 101/, kop. z morgi; A) w pow. mazo-
wieckim z mr. 129,094, na zarz, gm. 5,899.46,
na sądy gm. 3,747, na szkoły 4,610.22, na

wydatki spec. 1,406.62, różne 197.538, razem

15,860 rs. 83!/,, przeciętnie po 13”/, k. z mor-
gi. W 82 gminach gubernii znajdowało się po
koniec 1882 r. 67 kas zaliczkowo-wkładowych,
działalność których z każdym rokiem przybie-
ra obszerniejsze granice; są pewne nadużycia
ze strony zarządów kas, mianowicie fawory-
zacya przy udzielaniu pożyczek, ale naduży-
cie to słabnie wobec znakomitych usług jakie
kasy przynoszą. W roku 1882 zapasy pienię-
żne we wszystkich kasach gubernii wynosiły

275.655 rs. 667/, k., które składały się z ka-
pitału zakładowego 79,624.9'/,, z funduszów
małoletnich 100,306.71%, z kar gminnych
37,352, z różnych funduszów prywatnych i
ofiar 39,253 rs.; pożyczek w tymże roku udzie-
lono na 1,448,917 rs. 681/, k., znaczy się że
kapitał obrócił się 5 razy; zysku kasy przynio-
sty 85,084 rs. 82 k. Kasy te można podzielić
na 3 działy: 1) utworzone z kapitałów udzie-
lonych przez rząd, 2) z zysków kas innych,
3) z funduszów ogólnych. Wedle powiatów
kasy te rozdzielają się w sposób następny:
a) w pow. łomżyńskim kas działu 13, IL 1,
III 3, razem miały kapitału obrotowego około
40,000 rs., pożyczek udzieliły na 282,000 rs.;
b) w pow. kolneńskim kas dz, I 4, II 3, kapit.
obrot. 10,732 rs., udzieliły pożyczek 46,800 r8.;
c) w pow mazowieckim kas dz. I 3, II 2, III
1, kapit. obrot. 14,300 rs., pożyczek udzieliły
57,500 rs.; d) w pow. makowskim kas dz. I 4
II 8, III 2, kapit. obrot. 39,000 rs., poży”
czek udzieliły 163,000 rs.; e) w pow. ostrołęć*
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kim kas dz. I 4, II 3, III 1, kapit. obr. 22,400
rs., pożyczek udzieliły 141,000 rs.: f) w pow.
ostrowskim kas dz. I 3, II5, III 4, kapit.
obrot. 57,800 rs., pożyczek udzieliły 426,000
rs; g) w pow. pułtuskim kas dz, I 2, II 3, III
6 (założone z funduszów mons pietatis), kapit.
obrot. 54,200 rs. pożyczek udzieliły 152,000
rs,; h) w pow. szczuczyńskim kas dz. I 3, III,
III 38, kapitałem obrotowym 32,720 rs., poży-
czek udzieliły 90,500 rs. Miast w gubernii 9.
Miasta te ogólnego dochodu w r. 1882 miały
84,139 rs. 8'/, k.; rozchodu zaś 74,422 rs. 98'/,
k.; kapitału zapasowego w Banku Pols. 198,913
rs. 5l k. z którego wypada na Łomżę 54,585
rs. 761/ę k., Maków 39,528 rs. 801/, k., O-
strów 22,349 rs. 501/, k., Ostrołękę 15,413 rs.
901/, k., Pułtusk 37,562 rs. 76 k., Nasielsk
1,187 rs. 801/,, Tykocin 8,789 rs. 331/, k., Kol-
no 8,383 rs. 20 k., Szczuczyn 6,112 rs, 93 k.
Ludności ogólnej w gub. łomżyńskiej z koń-
cem r. 1882 wedle urzędowych danych było
548,757, z tego męż. 270,564, kob. 278,198;
w r. 1882 urodziło się chłopców 10,931 dziew-
cząt 10,889, razem 21,820, z tych prawnie
urodzonych 21,058, nieprawnie 767; zmarło
zaś w tymże roku męż. 9,211, kob. 9,365, ra-
zem 18,580, zatem przybyło ludności tylko
3240, mały ten bardzo przybytek (0,6'/,) tłó-
maczy się niezwykłą śmiertelnością w r. 1882
skutkiem różnych epidemicznych chorób; zwy-
kła liczba zgonów waha się pomiędzy 10,000
1 12,000. Pod względem etnograficznym lu-
dność tę składają: a) Mazury zamieszkujący
przeważnie całą gubernię, a mianowicie powia-
ty: pułtuski, makowski, ostrowski, łomżyński,
szczuczyński i połowy powiatów kolneńskiego
1 ostrołęckiego; 6) Podlasiacy zamieszkujący
pow. mazowiecki; c) Kurpie zamieszkujący po-
łowy powiatów kolneńskiego i ostrołęckiego

(70,000) a także w powiecie ostrowskim nad
Bugiem w czworoboku pomiędzy Brokiem,
Nagoszewem, Długosiodłem i Brańszczykiem
(20,000); d) Żydzi rozrzuceni we wszystkich
miastach i osadach gubernii; e) Niemcy w ko-
loniach w pow. ostrowskim (gm. Jasienica).
Pod względem) hierarchii stanowej ludność gu-
bernii łomżyńskiej dzieli się tak: szlachty
dziedzicznej 6927, szlachty drobnej zagrodo-
wej 157603, duchowieństwa 202, kupców i
mieszczan 82876, włościan 283839, kolonistów
16609, cudzoziemców 681. Według powiatów
ludność tak się rozkłada: w powiecie kolneń-
skim 69210, łomżyńskim 85770, mazowieckim
68709, makowskim 52071, ostrowskim 75600,
ostrołęckim 63938, pułtuskim 79180, szczuczyń-
skim 54270; najgęściej zaludnione stosunkowo
Są powiaty: pułtuski, mazowiecki i część ostro-
Wskiego około Czyżewa, Andrzejowa i Bro-
u; najmniej zaś powiat ostrołęcki, szczegól-

Niej zaś w okolicach Ostrołęki i północna część  
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szczuczyńskiegoe nad Biebrzą, z powodu błot.
Pod względem wyznania przypada: na katoli-
ków 451982, prawosławnych 1508, protestan-
tów 6969, żydów 88214, starowierców 83,
mańhometanin 1. Parafij obrządku rzym,-katol,
jest 118, należących do 8 dekanatów; dekana-
ty mają też same nazwy i granice jak powia-
ty. Klasztorów 2, w Łomży kapucynów i be-
nedyktynek. Parafii obrządku prawosław. 5:
w Łomży, Mazowiecku, Hodyszewie, Graje-
wie i Pułtusku, z których tylko w Mazowiec-
ku i Hodyszewie są dla ludności stałej, pozo-
stałe 3 dla urzędników i wojska. Par. protest,
3: w Łomży, Pułtusku i w Paproci Wielkiej
(w pow. ostrowskim dla kolonistów Niemców).
Gubernia łomżyńska stanowi jeden okręg są-
dowy z sądem okręgowym w Ł. i dwa okręgi
sądów pokoju ze zjazdami sędziów w Ł. i Puł-
tusku. Do I-go okr. należy 13 sądów gmin-
nych a mianowicie: w pow. szczuczyńskim 3,
kolneńskim 3, łomżyńskim 4, mazowieckim 3
i4 sądy pokoju miejskie; w okręgu II sądów
gminnych: w pow. ostrołęckim 3, ostrowskim
3, makowskim 2, pułtuskim 4, i 4 sądy poko-
ju miejskie. W r. 1881 w sądzie okręg. łom-
żyńskim było spraw kryminalnych 853, pod-
sądnych 1650, skazanych 539; najwięcej ska-
zanych za kradzież (146), za pobicie, kłótnie
(182) i opór władzy (78). Do wydziału cy-
wilnego w tymże roku weszło spraw 616, osą-
dzono zaś 561; ogólna wartość agitujących się
spraw 865,063 rs., przecięciowo 1,600 rs. na
sprawę. Aktów hypotecznych zeznano 2959,
notaryalnych 10741, skasowano do tego stem-
pla za 31,115 rs. 88 k.; na dochód kas miej--
skich wpłynęło 14,347 rs. 90 k.; notaryuszów
hypotecznych, było 4, powiatowych 14. Wię-
zień w gubernii 2: w Pułtusku i Łomży, are-
sztów detencyjnych przy magistratach 4. Wię-
zienia nie odpowiadają swem urządzeniem wy-
maganiom hygieny i moralności; mieszczą dwa
razy tyle więźniów niż na to pozwala miejsce.
Utrzymanie więzień w gubernii kosztowało
w r. 1882 rs. 50.679 k. 19, wyżywienie je-
dnego więźnia przecięciowo 11 kop. dziennie.
Stan oświaty przedstawia się mniej niż śre-
dnio: na przeszło pół milionową ludność istnie-
je tylko 152 szkółek elementarnych, w któ-
rych uczy się początkowych wiadomości 5572
chłopców i 1838 dziewczyn, razem 7405 dzie-
ci (to jest 15 uczących się na 1000 ludności).
Z liczby tych 152 szkółek 16 istnieje w mia-
stach a reszta w osadach i wioskach. Oprócz
nich są jeszcze dwie 2-klasowe szkoły ludowe,
w których kształciło się 190 uczniów; 7 szkół
niedzielnych rzemieślniczych 273 uczniów; 9
kantoratów ewang, 188 uczniów; 10 rządowych
szkółek żydowskich 368 uczniów; 2pensyjki
prywatne żeńskie (2-oddziałowe) 47 uczennice.
Średnie wykształcenie pobierała młodzież w 2
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gimnazydch męskiem i żeńskiem w Ł. i w je-
dnem progimnazyum męskiem w Pułtusku;

w gimnazyum męskiem łomżyńskiem w roku
188*/, było 479 uczniów (382 katol., 65 pra-
wasł., 26 żyd., 6 ewang.); w gimnazyum żeń-
skiem (obecnie 6-klas. a w r. 188*/, ma przy-
być 7 klasa) 225 uczennie; w progimnazyum
pułtuskiem 147 uczniów. Razem uczących się
w całej guber. chłopców 6746, dziewcząt 2350,
łącznie 9096, czyli 16'/, na 1000 ludności.
Pod względem dróg komunikacyjnych gub.
łomżyńska jest stosunkowo dobrze zaopatrzo-
na. Przerzynają ją 8 linie kolei żelaznych,
lecz z nich grajewska przechodzi tylko przez
północny skrawek gub. (pow. szczuczyński)
na przestrzeni 28 w., a nadwiślańska połu-
dniowy (pow. pułtuski), na przestrzeni zale-
dwie 10 w., stąd też wielkiego znaczenia nie
mają dla całego obszaru. Trzecia linia warsz.-
petersburska podobnież przechodzi przez połu-
dniowo-wschodni skraj gubernii (pow. ostrow-
ski i mazowiecki), ale na przestrzeni znacznie
dłuższej (70 w.) i dla 5 powiatów stanowi naj-
łatwiejszą drogę komunikacyjną z Warszawą.
Stacyi kolei żelaznych w obrębie gub. łomżyń-
skiej jest 7, a mianowicie 2 na linii grajew-
skiej (Grajewo-Goniądz), 4 na petersburskiej
(Małkiń, Czyżew, Szepietów i Łapy), 1 nanad-
wiślańskiej (Nasielsk). Drogę wodną stano-
"wią dwie główne rzeki gubernii: Narew i Bug,
lecz z powodu nieuregulowania ich koryt że-
gluga przedstawia dosyć trudności, berlinki
mogą płynąć tylko na wiosnę i w czasie mo-
krych jesieni. Głównymi arteryami komuni-
kacyjnemi gub. są dwa trakty bite 1-go rzędu
utrzymywane w bardzo dobrym stanie, roz-
chodzące się z Serocka: a) kowieński przecho-
dzi przez 6 pow. gub. na przestrzeni 176 w.,
w stałym codziennym biegu poczt w jedną
i drugą stronę, stacyi pocztowych na nim 9
(Serock, Pułtusk, Rożan, Ostrołęka, Łomża,
Stawiski, Szczuczyn, Grajewo, Rajgród) ije-
den przeprzęg koni (w Miastkowie pomiędzy
Łomżą i Ostrołęką), b) trakt białostocki prze-
chodzi przez 4 powiaty gub. na długości 144
w., z otwarciem kolei petersburskiej bieg
poczt za nim został wstrzymany, a stacye pocz-
towe jak: Wyszków, Ostrów, Zambrów, Tyko-
cin, odbierają listy i przesyłki ze stacyi kolei.
Oprócz tych dwóch głównych traktów bitych,
są jeszcze tak zwane gubernialne: a) z Łomży
przez Zambrów do st. kol, żel. Czyżewa (46
w.);_ b) z Łomży do osady Jedwabne (18 w.);
c) z Łomży do wsi Drozdowo (6w.); d) z Łom-
ży w kierunku Sniadowa (7 w.); e) z Łomży
przez Kisielnicę (na trakcie kowieńskim) do
Kolna i granicy pruskiej (32 w.); f) ze Szezu-
czyna do Wąsosza (5 w.); g) z Grajewa do
granicy pruskiej (4 w.); h) z Ostrołęki przez
Czerwin Ostrów do st. kol. w Małkini (54 w.); 
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i) z Szelkowa (na trakcie kowieńskim) do Ma-
kowa i Przasnysza (16 w.); k) z Pułtuska do
st. kol. w Nasielsku (24 w.); 1) z Zambrowa
do Mazowiecka (20 w.); ł) z Jeżewa (na trak-
cie białostockim) do Tykocina (7 w.). Razem
traktów bitych w gub. 560 w. Stacyi pocz-
towych 25, stącyi telegraficznych 17, rządo-
wych 10, to jest we wszystkich miastach po-
wiatowych w Tykocinie i Grajewie, a 7 na
stacyach kolei. Rolnictwo jest najgłówniej-
szą gałęzią produkcyi gubernii i stanowi zaję-
cie przeważnej większości jej mieszkańców,
a charakterystyczną cechą rolnictwa w gub.
łomżyńskiej jest przemagająca liczba drobnej
własności. Już oddawna ta część Mazowsza
zaludniona była głównie przez drobną zaścian-
kową szlachtę, lecz szczególniej w ostatnich
latach dwudziestu, właścieiele większych fol-
warków zmuszeni byli je w znacznej części
rozparcelować, tak, że obecnie na 2609 wsi
jest tylko 470 większych posiadłości (wyżej
200 mr.), a mianowicie w pow. kolneńskim
29, w łomżyńskim 67, w mazowieckiem 52,
w makowskim 55, w ostrowskim 57, w ostro-
łęckim 32, w pułtuskim 122, w szczuczyńskim
49. Stosunek ten w morgach przedstawia się
tak: na własność większą przypada 430,507
mr., na własność drobną 1,048,629 mr. W o-
gólnej tej sumie mr. więk. własności mieści się
jeszcze 50 folwarków donacyjnych przestrzeni
51,502 mr. Najwięcej donacyi znajduje się
w pow. łomżyńskim 18,750 mr., następnie
w pułtuskim 10,265 mr., w mazowieckim nie
ma wcale, a w szezuczyńskim tylko 3,260 mr.
Najobszerniejsze donacye posiadają: ks. Gror-
czakow w pow. pułtuskim folw. 5: z 6,842
mr., Łochtin w pow,łomżyńskim fol. 3, z 5,946
mr,, ks, Sząchowski w pow. łomżyńskim folw.
2, mr. 5,125; generał Kostanda w pow. ostrow-
skim folw. 6, mr. 5,341. Pod względem uro-
dzajności glebę gub. łomżyńskiej nazwać mo-
żna zaledwie średnią, grunta po większej czę-
ści żytnie, szezerkowate, bielicowate, na któ-
rych pszenica rodzi się tylko przy starannej
kulturze. Najlepsze ziemie znajdują się w czę-
ści pow. pułtuskiego i makowskiego między
Orzycem i Narwią, sieją tam przeważnie psze-
nicę, żyta ledwie na własną potrzebę, sadzą
także buraki dla dwóch cukrowni (w Łukowie
i Krasińcu); doskonałe grunta znajdują się
także nad Orzem (dopływem Narwi) w pow.
ostrowskim i ostrołęckim, ciągną się one wą-
skim pasem po obydwóch stronach rzeki i roz-
szerzają około Goworowa, gdzie leży kilkana-
ście folwarków w bardzo dobrej glebie, w pa-
sie tym także sieją przeważnie pszenicę, sadzą
buraki dla cukrowni w Gucinie, wyróżnia się
także urodzajnością pas gruntu około Andrze-
jowa i Qzyżewa, leży tam kilkadziesiąt folwar-
ków niewielkiej przestrzeni, ale bardzo staran-
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nie zagospodarowanych i przynoszących dobre
rezultaty. Najgorsze ziemie znajdują się w po-
wiecie ostrołęckim po prawej stronie Narwi
i w przyległej części Makowskiego, gleba tam
piaszczysta i często piaski lotne, szczególniej
zaś na Kurpiach w puszczy ostrołęckiej i my-
szynieckiej., Tam gdzieniegdzie tylko znaj-
dują się uprawne grunta zasiane żytem lub
kartofiami, a całe przestrzenie zajmują lasy,
piaski, bagna i moczary, Według urzędowych
wykazów wysiano w całej gub. w 1882 r.
321,350 korcy (w tem */, żyta), oziminy
308,835 korcy jarego zboża, 665,775 korcy
kartofli, zebrano zaś 1,750,955 korcy oziminy,
1,577,500 korcy jarego zboża, 2,855,400 kor-
cy kartofli; siana sprzątnięto w tymże roku
4,315,475 pudów, lecz dane te nie są wiarogodne,
bo oparte na różnej ścisłości raportach wójtów.
Głównym przedmiotem produkcyi rolnej jest
zboże: żyto, pszenica, groch, owies, jęczmień
(tylko w urodzajniejszych okolicach), gryka,
proso (tylko u drobnej własności), z roślin
oleistych rzepak zimowy i letni, a z włókni-
stych len (tylko w drobnej własności wyłącz-
nie na swój użytek), konopie, z okopowych
kartofle (któremi przeważnie żywi się ludność
wiejska), buraki cukrowe i pastewne, marchew
pastewna, z pastwiskowych głównie koniczyna
i łubin, a także gdzie niegdzie lucerna i wyka.
Gospodarstwa w większych tolwarkach postę-
powe płodozmienne, w mniejszych przeważnie
trzy polowe, chociaż postęp i tam daje się już
zauważyć, szczególniej pośród włościan, dro-
bna szlachta jest więcej konsórwatywna, wy-
niszcza ziemię, wyciąga z niej wszelkie możli-
we korzyści nie dbając o ulepszenie, Jako

objaw postępowy zanotować wypada coraz
większy rozwój sadownictwa, oprócz obszer-
nych ogrodów owocowych i szkółek prowa-
dzonych na każdym folwarku, drobni właści-

ciele nabierają zamiłowania i domki swe ota-

czają drzewami owocowemi, Cena ziemi wzra-
sta skutkiem rozpowszechnionej parcelacyi,
przy większych sprzedażach mórg ziemi w nie-
których okolicach dochodzi do ceny 175 rs.,
a przy mniejszych do 250, przeciętną cenę na-
leży uważać po 100 rs. mórg, a taniej od 60
dostać nie można. Hodowla inwentarza ró-
wnież zaczyna się podnosić, właściciele więk-
szych folwarków sprowadzają z zagranicy roz-
płodniki i tym sposobem przyczyniają się.do
polepszenia ras. Konie pomimo wysokiej ceny
u właścicieli mniejszych) posiadłości w zanie-
dbaniu, Kurpie tylko oddawna już słyną ho-
dowlą niewielkich ale szybkich i zgrabnych
koni, na które łatwo zbyt znajdują. Dla po-
prawienia rasy końskiej są trzy stacye ogie-
rów rządowych w Kozikach (pow, ostrowski),
w Jakaci (pow. łomżyński) i w Słuczu (pow.
szczuczyński). Hodowla bydła rogatego roz- 
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winięta szeroko, drobna własność stosunkowo

nawet posiada większą ilość sztuk niż właści-

ciele folwarków, ilością sztuk bydła oznacza
się u nich zamożność gospodarstwa, najwięcej

rozpowszechniona rasa miejscowa, zmięszaną
gdzie niegdzie z rasą Schwytz, holenderską
lub Simmenthal. Owce u większych właści-
cieli poprawne (Negretti), u drobnych w za-
niedbaniu i rasy zwyczajnej grubowełniste
(pólki), hodowane raczej dla mięsa niż wełny.
Na wielką skalę prowadzi się hodowla świń,

szczególniej u drobnej własności, natura grun-

tu pozwalająca siać wiele kartofli i bliskość
rynków zbytu w Prusach, sprzyjają tej gałęzi

produkcyi. Zazwyczaj Kurpie pośredniczą
w handlu świniami, skupują je na targachi

jarmarkach, a. potem od siebie sprzedają kup-

com pruskim. Niedawno jeszcze po mezkach
i osadach była rozpowszechniona między żyda-

mi hodowla kóz, lecz obecnie ustępuje to zu-

pełnie, i zamienia się na hodowlę krów. Ho-

dowla drobiu prowadzi się na małą skalę,
większe folwarki produkują głównie tylko dla
siebie, włościanki zaopatrują w kurczęta i
kaczki miasta, lecz wcale w nieodpowiedniej
liczbie do korzyści, jaką ten rodzaj produkcyi
przedstawia, drobna szlachta w pow. mazowie-
ckim i wzdłuż kolei petersburskiej hoduje wie-

le gęsi i indyków, które odstawia do Warszawy
i korzystnie zbywa, stąd wytworzyła się tam

klasa handlarzy chrześcian, którzy wyłącznie
zajmują się sprzedażą drobiu. Gospodarstwo
mleczne zaczyna się rozwijać równocześnie

z rozwojem hodowli inwentarza, lecz prowadzi
się nie racyonalnie, fabryk serów w gub. tyl-

ko dwie i to na małą skalę, Przemysł domo-

wy na wsiach w uśpieniu. Niekorzystnie na
rozwój gospodarstwa rolnego wpływają serwi-

tuty włościańskie. W końcu w 1882 r.z serwi-
tutów korzystało 1447 wiosek, a mianowicie
ze służebności tylko pastwiskowych 38,780 osad,
tylko z leśnych 1,079 osad, razem z jednych
i drugich 14,467 osad, łącznie osad korzysta-

jących ze służebności 19,744, zamieniono zaś

służebności skutkiem dobrowolnych układów,
tylko pastwiskowych dla 556 osad, tylko le-

śnych dla 911 osad, razem jednych i drugich

3,981, zatem łącznie zamieniono służebności
dla 5,448 osad, 'co prawie stanowi */, pozosta-
jących jeszcze do uregulowania. Skutkiem
tych dobrowolnych umów już po uwłaszczeniu
przybyło włościanom gruntów po koniec 1882
r. 13,838 mr. 260 pręt., uwłaszczonych zaś

było 49,192 osad w 1761 wioskach na prze-
strzeni 537,096 mr. 207 prętach. Wedle roz-

kładu podatkowego wszystkich morgówwgub.

jest 1,474,185, z tych włościańskich 587,097,

należących do osad 36,784, dworskich (a mię-

dzy niemi i rozparcelowane) 900,255. Grun-

ta te podzielone są na: a) orne 844,113 mr.,
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z tych włościańskich 401,4438, osad 24,000,
dworskich 418,670; b) łąki 199,696 mr., ztych
włościańskich 109, /58, osad 4,039, dworskich
85,904; e) lasy i pastwiska 430,327 mr.,z tych
włościańskich 25,901, osad 8,745, dworskich
395,681. Ile właściwie jest lasów prywa-
tnych w gub. nie wiadomo; odliczywszy z su-
my ogólnej lasów i pastwisk, połowę na lasy
wypadłoby 215,000 mr., lecz suma ta o wiele
przewyższa rzeczywistą, gdyż lasy stanowią
jedyny ratunek zagrożonych upadkiem wła-
ścicieli lub też podporę nabywców. przy wy-
płacie rat i skutkiem tego coraz bardziej zni-
kają z powierzchni, obszerne i dobrze zakon-
serwowane lasy są rzadkością w gub., a cena
sążnia drzewa w ciągu kilku ostatnich lat po-
dwoiła się z 4'/, na 9 rs. a nawet i 10 rs. na
miejscu. Cena ta byłaby jeszcze wyższą, gdy-
by nie obfitość lasów rządowych, których jest
w ogólnej sumie 164,017 mr., i pod tym wzglę-
dem gub, łomżyńska zajmuje trzecie miejsce
w kraju (idą przed nią gub. suwalska i ra-
domska). Lasy rządowe dzielą się na 7 le-
śnictw, a mianowicie: 1) leśnictwo Rajgród
(w pow. szczuczyńskim) 27,214 mr.; 2) Zam-
brow (w pow. łomżyńskim i ostrowskim)
16,600 mr.; 3) Brok (w pow. ostrowskim)
30,240 mr.; 4) Nowogród (w pow. kolneńskim)
31,892 mr.; 5) Ostrołęka (w pow. ostrołęckim)
28,678 mr.; 6) Makow (w pow. makowskim,
ostrołęckim i pułtuskim) 8,744'/, mr.; 7)
Wyszków (w pow. pułtuskim) 20,654 mr. La-
sy te nie wszystkie jeszcze są urządzone, przy-
noszą jednakże przecięciowo 200,000 rs. rocz-
nego dochodu. Ż powodu braku drzewa w nie-
których okolicach, a szczególniej w pow. kol-
neńskim wzięto się do wydobywania torfu,
lecz wydobywanie odbywa się w sposób pro-
sty nie ulepszony, używają także torfu na opał
do kilku gorzelni w pow. łomżyńskim. Lasy
w gub. łomżyńskiej, są przeważnie iglaste, so-
snowe, świerki i jodły są rzadkie, modrzewie
gdzie niegdzie troskliwie hodowane (w Feli-
ksowie leśnictwo Brok). Lasy liściaste na
gruntach niskich złożone przeważnie z olszyny
i brzeziny, w pow. pułtuskim są lasy dębowe,
nad brzegami Narwi rośnie bardzo wiele to-
poli, osin, oddzielnie pomiędzy innemi drzewa-
mi rosną tąkże: graby, jesiony, klony, lipy,
wierzby, brzosty, wiązy, a z krzaków jało-
wiec, leszczyna, głóg, tarnie, kalina, różne ga-
tunki krzewistej wierzby i t. p. Przemysł stoi
na bardzo niskim stopniu, nie ma w gub. łom-
żyńskiej wielkich fabryk lub zakładów prze-
mysłowych, a tylko istnieje przemysł oparty
na rolnictwie lub wspierający rolnictwo, tak
np. gorzelnictwo w zupełnym rozwoju. Przed
podwyższeniem opłaty akcyznej były prawie
w każdym folwarku gorzelnie, które potem
w zmacznej części zostały zamknięte, lecz te, 
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które obecnie istnieją, prowadzone są na więk-
szą skalę, przy zastosowaniu świeżych ulep-
szeń, używając za motor po większej części
maszyn parowych. Grorzelni obecnie jest 28,
w r. 1882 wyprodukowały okowity 19,263,389
stopni, zapłaciły akcyzy 858,285 rs. 97 kop.,
wartość wydanego produktu 1,028,718 rs.,
dystylarni było 5, które wyrobiły produktu
za 49,456 rs., zapłaciły akcyzy 7,101 rs. 88
kop., okowita wypędzona w 5 gorzelniach pow.
kolneńskiego i szczuczyńskiego idzie w znacz-
nej części za granicę do Hamburga. Piwo-
warni 36, wyrobiły piwa za 287,222 rs., za-
płaciły akcyzy 69,617 rs. 66 kop. Piwo zu-
żywa się na miejscu za wyłączeniem słynnego
browaru drozdowskiego (pow. łomżyński), któ-
ry rocznie produkuje przeszło za 100,000 rs.
piwa, rozchodzącego się nie tylko po króle-
stwie, ale i po całem cesarstwie. (Cukrowni
jest dwie, jedna w Łukowie (pow. makowskim)
a druga w Gucinie (pow. ostrowski) obiedwie
są własnością p. Augusta Schura; w r. 1882
wyprodukowały cukru 63,618 pudów, przed-
stawiających wartość 144,800 rs., zapłaciły
akcyzy 31,809 rs. 5 kop. Młynarstwo roz-
powszechnione, chociaż na niskim stopniu, do-
piero w ostatnich czasach i w mniejszych mły-
nach zabrano się do zaprowadzenia francuskich
cylindrów, młynów parowych 2 (w pow. puł-
tuskim), jeden w Zegrzynku przerabiający
rocznie około 60,000 korcy zboża, drugi mniej-
szy w Zatorach. Z młynów wodnych naj-
większy jest w Olszewie (pow. ostrołęcki), zbu-
dowany systemem amerykańskim, przerabia-
jący rocznie 12,000 do 20,000 korey zboża.
Ogółem wszystkich młynów wodnych 296,
wiatraków 135, a wartość wyrobionego pro-
duktu dochodzi 1,000,000 rs., tartaków paro-
wych 9, wartość produkcyi 885,079 rs., ce-
gielni 42, wartość wypalonej cegły 64,334 rs.,
garncarni 41 wypalających zwyczajnych garn-
ków i misek za 12,142 rs., garbarni 28, wy-
prawiających na grubo skóry wartości 53,780
rs., skóry te idą po największej części za gra-
nicę dla ostatecznej wyprawy, fabryka tabacz-
na jedna w Ostrowie wyrabiająca rocznie ty-

toniu i papierosów za 28,120 rs., a płacąca
akcyzy 11,540 rs., fabryka wyrobów burszty-
nowych w Ostrołęce braci Bernstein, produkcya
roczna której dochodzi do 20,000 rs., 4 fabryk
sukna niższego gatunku w Jedwabnem (pow.
kolneński), roczna produkcya ich 99,945 rs,,
majdanów do wyrobu smoły i dziegciu 19,
roczna prod. 15,658 rs., fabryka zapałek I
w Rajgrodzie (pow. szczuczyński), roczna pro-
dukcya 6,000 rs., huta szklanna 1 w pow.
ostrowskim, wyrabiająca rocznie produktu za
12,146 rs. i wiele innych drobnych zakładów
przemysłowych, jak fabryk octu, oleju, tasie-
mek, świec łojowych, sznurów, ogółem wszyst-
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kich zakładów?fprzemysłowych większych i
mniejszych w gubernii jest 803, roczna pro-
dukcya których wynosi 3,195,828 ts. tobotni-
ków zaś w nich pracujących ogółem jest 1,731
(cyfry urzędowe za rok 1882), Z powodu
mało rozwiniętego przemysłu i hańdel w gub,
łomżyńskiej wcałe nie ożywiony. Głównym
przedmiotem zbytu jest zboże, drzewo ioko-
wita, a handlującymi są prawie wyłącznie
starozakonni. Ziemianie pułtuscy w r. 1883
zawiązali spółkę komańdytową dla żbytu swych
produktów, udzielają uczestnikom zaliczki,
sprzedają zboże wprost za granicę, bez pośre-
dnietwa kantorów lub faktorów. Obroty spół-
ki już w pierwszym roku doszły do pokóśnej
sumy 1,000,000 rs. W t882 t. wykupiono
różnych patentów na prawo handlu za 50,976
rs gl kep., a mianowicie świadectw pierw-
szej gildiy 9, drugiej gildy klasy 4-ej 73, kla-
sy 5-ej 223, na handel detaliczny 4-ej klasy
438, 5-ej klasy 1,503, na handel przewośity
79, na tak zwany przemysł inieszczański, któ-
ry jest także drobnyth handlem 938, razem
handlujących 8,058, nie licząc w to jeszcze
bardze wielu trudniących się handlem bez ża-
dnego patentu. Dla stosunków handlowych
z zagranicą są cztery punkty w gubernii: 1)
komora pierwszej klasy w Grajewie przez któ:
rą w roku 1882 przywiezióto tówarów za
23,118,518 rubli 75 kop., wywieziono za
23,888,120 rs; 2) komora drugiej klasy w

incencie (pow. kolneński), przywóz 390,206
rs, 5 kop., wywóz 199,647 rs.; 3) komora 3-ej
klasy w Boguszaah (pow. szezuczyński) przy-
wóz 51,573 rs. 40) kop., wywóz 1,534,529 rs;
50 kop.; 4) przykomorek w Dąbrówce (pow.
ostrołęcki), przywóz 4,815 ts., wywóz 327,882
rs, 90 kop, razem przywozu za 23,565,108 rs.
20 kop., wywozu 25,950,179 rs. 40 kop. Z sum
tych cyfry przywozu i wywozu przez komorę
Grajewo w drobnej części tylko należą do gub.
łomżyńskiej, a głównie odnoszą się do zacho-
dnio-południowych gub, Cesarstwa, za to cy-
fry przywozu i wywozi w pozostałych trzech
komorach należą wyłącznie do gub. łomżyń-
skiej, Za granicę wywozi się głównie zboże,
okowitę, skóry, świnie, konie, bydło, drób,
% przywozi towary kolonialne i bławatne.
Przemytnictwo kwitnie w gub. łomżyńskiej
w najlepsze, szczególniej na Kurpiach, pomiędzy
którymi całe wioski oddają się temu zabronio-
uemu procederowi. Kredyt w złym stanie,
kapitałów jest nie wiele i dla tego procenty
wysokie. Na pierwszy numer hypoteki po-
życzki taniej od 8%/, dostać nie można, a 100/,
iczy się za zwykłą normę, lichwiarze biorą i
24 do 509%. Są w gubernii dwie instytucye
kredytowe: a) Towarzystwo Kredytowe Ziem-
skie, udzielające pożyczki długoterminowe na
majątki ziemskie, Zastąwionych w Towarzy-  
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stwie Kredytowem jest 299 dóbr, na które
udzielono pożyczki seryi l-ej 2,520,900 rs.;
seryi Il-ej 17,900 rs.; seryi III-ej 406,100
rs., razem 8,104,900; b) filia Banku Polskiego
udzielająca pożyczki krótkoterminowe, dy-
skontującą weksle, Pomimo dosyć wysokiego
procentu (6'/,) a ż dyskontem (8), obroty
filii bankowej wzrastają. W r. 1888 ogólny
obrót był 8,788,/08 rs. 2'/, kop., a mianowi-
Gia: pizychodu 4,349,060 rs. 30'/, kop., roz-
chodu 4,384,642 rs. 72'/,. Zakupiono weksli
9,384 na sumę 2,748,194 rs. 23 kop., zasta=
wiono papierów procentowych na 30,550 rs.,
złożono na otwatty kredyt papierów procen-
tówyeh ża 40,300 ts., gotowizny 586,391 rs.,
na rachunek bieżący 411,203 ts. 44 kop., zło-
żono do depozytu zachowawczego papierów na
81,000 rs. (Gub. łomżyńska opłaca rocznie
podatków państwowych: dworskiego grunto-
wegd głównego 119;209 rs. 80 kop., dodatko-
ego 12,437 rs. 24 ko. jłodyńinego dwor=
skiego 90,548 rs. 52 kop., gruntowego głó-
wnego z osad 5,352 rs. 23 kop., dodatkowego
1,773 rs. 93 kop., podymnego z osad 8,428,
gruntowego głównego z osad włościańskich
88,387 rs. 56 kop., dodatkowego 36,676 rs. 18
kop., podymnego od włościan 90,255 rs., po-
djmiego % itiidst 52,199 ts. 87 kop., kontyn=
gensu liwerunkowegó ż itiidst 660 rs, 45 kop.
Podatków specyalnych: drogowego 61,461 rs.
93 kop., transportowego 8,992 rs. 64 kop.,
kwaterunkowego 38,196 rs. 38 kop. Składki
ogniowej asekuracyjnej gubernialnej 199,195
rs. 24 '/, kop., skłądki asekuracyjnej od bydła
1,248 ts, 4'/, kop., opłaty za dozory bóźmiczne
18,832 rs, 58 kop., da czego dodawsży jeszcze
opłaty na instytucye gminne (patrz wyżej),
ogólna suma podatków wyniesie 995,924 rs,
66'/, kop., przecięciowo na głowę blisko po
rs, 2. Budowle wszystkie w gubernii zabez-
pieczone są na sumę 21,174,730 rs., a miano-
wicie w tniastach na 3,698,920, w osadach
2,305,320, we wsiach 15,170,490, chociaż su-
my te nie przedstawiają tżeczywistej warto-
ści budynków, gdyż ubezpieczenie gubernialne
przyjmuje tylko do 5,000 rs. Stowarzyszenie
ubezpieczenia od bydła ma kapitału zapasowe-
go 102,186 rs. Do wojska w 1882 r. popiso-
wych było 7,135, z tych ulgi mieli 1-ej klasy
1,178, Ż-ej klasy 1,055, 3-ej klasy 271, odło-
żono służbę z różnych powodów 2,100, uwol-
niono w skutek niedostatecznego wzrostu 126,
w skutek chorób i wad ciała 1,389, z różnych
powodów 3. Wzięto zaś do wojska 1,468,
z tych umiejących czytać zaledwie 194, nie
umiejących 1,273, niedobór izraelitów w roku
tym był 89. Lekarzy w guberni „35 (prócz
wojskowych), felczerów 78, z tych 39 żydów,
uczniów felczerskich 17, starszych felczerów

41, zakładów felczerskich 31, akuszerek 32,
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szpitali 5: a)w Łomży 8. Ducha na 40 łóżek,
utrzymanie chorych w r. 1881 wynosiło 8,012
rs., kapitału ma 23,000 rs.; b) w Łomży dla
starozakonnych utrzymywany z funduszów
gminy na 25 łóżek; c) $. Wincentego w Put-
tusku na 35 łóżek, utrzymanie roczne rs. 9,217,
kapitału ma 19,089 rs.; d) św. Stanisława
w Szczuczynie na 30 łóżek, utrzymanie rs.
6,619 kop. 69, kapitał 26,000 rs. (są przy
niem 3 siostry miłosierdzia); e) św. Józefa
w Ostrołęce na 40 łóżek, utrzymanie roczne
9,317 rs. 97 kop., kapitału ma 9,289 rs. 97
kop. Zakłady dobroczynne: ochrona dla 25
starców w Łomży, utrzymywana kosztem skła-
dek członków Towarz. Dobroczynności, ochro-
na dla 7 starców ma kapitału rs. 8,669, alu-
mnat dla 23 inwalidów w Tykocinie (z zapisu
Niesiołowskiego), ma kapitału 18,088rs. 20
kop., było w r. 1882 tylko 13 inwalidów,
ochrona dla 8 starców w Tykocinie, kapitału
ma 4,844 rs. Aptek w gubernii 26, wyekspe-
dyowały w 1882 r. 31,000 recept, sprzedaż
odręczna wyniosła 6,000 rs., apteka przypada
na 20,000 mieszkańców, księgarni 3, z tych 2
w Łomży i 1 w Pułtusku, ruch bardzo mały,
drukarni 8, 2 w Łomży (z tych jedna rządowa,
w której drukują się Wiadomości Grubernialne
wychodzące raz w tydzień) i | w Pułtusku.
Herb gub, statek z rozwiniętymi żaglami na
niebieskiem polu. Cab. i Br. Ch.
Łomżyca, wś, pow. łomżyński, gm. Kupi

ski (ob.), par, Łomża; odl. 2 w. od Łomży, sta-
_ nowi niejako jej przedmieście, i cel wycieczek
letnich dla mieszkańców. Posiada szkołę po-
czątkową, browar, fabrykę octu, 80 dm. i 600
przeszło mk. W 1827 r. wś rząd., 387 dm.,
'282 mk, Według Tow. Kred. Ziems, folw. Ł.
rozległy mr. 99, grunta orne i ogr. mr. 58, łąk
mr. 35, nieużytki mr, 6, bud. mur. 1, z drzewa
12, pokłady torfu. WśŁ. w r. 1862 osad 4,
z grun, mr. 5.
Łona, niem. Zona, Lamy, wś, folw. i dobra

(z folw. Ł.. Wesoła i Karlowice), pow. tosze-
cko-gliwieki, pod Sośniczowicami; 38 bud., 86
dm,,718 mk., 68 osad włośc., szkoła.

Łonez..., por. Zącz...
Łondzie, wś, pow. rossieński, par. wewir-

żańska,
Łonia, ob. Zonie.
Łonia, niem. Zohnia, wś i folw., pow. tosze-

cko-gliwicki, par. Chechło, nad Kłodnicą, przy
drodze z Ujazdu do Pyskowic; 31 bud., 59 dm.,
686 mk. Wś ma 868 mr, ziemi, 64 osad, wspól-
ne pastwisko „łęg* zwane i młyn amerykań-
ski. Folw. 995 mr. ziemi. :

Łoniak, staw i os., pow. toszecko-gliwicki,
ob. Dąbrówka. |

Łoniee, niem. Zoknitz, wś i dobra, pow. ry-
bnicki, par. Pstrzążna, graniczą z Rzuchowem;
19 bud,, 35 dm., 261 mk., 2192 mr. ziemi, WŚ 
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ma 49 osad. Położenie pagórkowate u źródeł
rz. Suminy. Do Ł. należy przys. Sikorzec.

Łonie 1.) al. Zonia, wś w pow. przemy-
ślańskim, 12 kil. na płn. wsch. od Przemyślan,
17 kil. na płd. wsch. od sądu powiat. w Gli-
nianach, 5 kil. na płd. zach. od urzędu poczt.
w Gołogórach. Na wsch. leży Wiśniowczyk,
na płd. Lipowce, na zach. Słowita, na płn. No-
wosiółki i Trędowacz, na płn. wsch. m. Goło-
góry (3 ostatnie miejscowości w pow. złoczow-
skim). Przez wieś płynie Łoniówka, dopływ
Złotej Lipy, od płn. zach. na płd. wsch. i za-
biera kilka strug mniejszych. Wzdłuż grani-
cy zach. płynie pot. Gniła Lipa (al. Tura) od
płn. na płd. Zabudowania wiejskie leżą
w środku obszaru. Na płd, wsch. od nich, na
granicy Gołogór folw. i grupa domów Trete-
rówka (al. Łoniówka). Na płd. od Treterów-
ki wznosi się wzgórze Sydza góra do 397 m.
W stronie płn. zach,, lesistej, czyni najwyższe
wzniesienie 455 m. Własn. więk. ma roli orn,

616, łąk i ogr. 24, pastw. 64, lasu 494 mr;
własn. mniej. roli orm. 1041, łąk i ogr. 42,
pastw. 49, lasu l mr.. W r. 1880 było 584
mk. w gminie, 24 na obsz. dwors. (132 obrz.
rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Par. rzym.-
katol. w Grołogórach, gr.-katol. w miejscu,
dek. uniowski, archidyec. lwowska, We wsi
cerkiew i szkoła niezorganizowana. 2.) Ł.,
przys. do Ujścia solnego, pow. bocheński, na
praw. brz. Raby, na płd. od Ujścia, przy go-
ścińcu do Bochni. Jestto mała osada przy
karczmie, w położeniu bardzo niskiem, 96.2
m. npm., otoczona od wsch. wielkiemi mocza-
rami. Od płd. graniczy z Cerekwią. 3.) Ł.,
przysiołek do Woli Zarzyckiej, powiat Ni-
sko. | Lu. Dz.

Łoniewo, wś nad rz. Motawą, pow. płocki,
gm. Rogozino, par. Woźniki; odl. o 17 w. od
Płocka. Ma 10 dm, 92 mk., 495 mr. gruntn,
18 nieuż.; w tem roli włośc. 16 mr., osad 6.
Łoniewo 1.) niem. Zaune, wś, pow. wschow-

ski, 30 dm., 257 mk., 8 ew., 249 katol., 75
analf. Poczta, tel. w Osiecznie (Storchnesty
o 8 kil., gośc. o 3 kil., st. kol. żel. w Lesznie
o8 kil. 2.) Ł., folw. i gm.; należy do dom.
Osieczna, 3 dm., 76 mk., 15 ew., 61 katol., 23
analf. | M. St.
Łoniewszczyzna, wś pryw., pow. wilejski,

o 22 w. od m. pow. Wilejki, 1 okr. adm., 6
dm., 55 mk, (1866).
Łoniów, wś i folw., pow. sandomierski, gm.

i par. Łoniów; odl. 21 w. od Sandomierza. Po-
siada kościół par. murowany, sąd gm. okr, III,
urząd gminny, szkołę początkową 1-kl. ogólną,
dom schronienia dla starców i kalek. W 1827
r. było tu 48 dm., 342 mk., obecnie 76 dm.,
489 mk., 444 mr. ziemi dwors. 1586 mr. włośc.
Kościół tutejszy niewiadomej erekcyi istniał
już w 1440 r., chociaż w 1638 r. był poświę-
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eony nie został przecie wykończony. Ł. w XV
w. był dziedzictwem Pawła Gniewosza, później
Jana Wnorowskiego h. Strzegonia. W 1596
r. przeszedł w ręce Chrzanowskich, później na-
leżał do Kuczkowskich i Moszyńskich. Na-
grobki kościelne zaczynają się od 1624 r. Par.

Ł. dek, sandomierski: 2720 dusz. Według

Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają się z fol-

warków: £Ł., Wnorów, Zawidza, Skrobno i Łu-
kowiec; wsi: Ł., Piotrówka, Łukowiec, Wno-
rów i Ławidza. Rozległość wynosi mr. 2104:
folw. Ł.: grunta orne i ogr. mr. 338, łąk mr.
20, pastw. mr. 20, wody mr. 4, lasu mr. 912,
nieuż. i place mr, 26, razem mr. 1300, bud.
mur. 10, z drzewa 15; płodozmian 10-polowy;
folw. Wnorów: grunta orne i ogr. mr. 262, łąk
mr. 2, pastw. mr. 14, wody mr. Ż, nieuż. i pla-
ce mr. 6, razem mr. 287, bud. mur. 2, z drze-
wa 6; płodozmian 9-polowy; folw. Zawidza:
grunta orne i ogr. mr. 90, łąk mr. 36, pastw.
mr. 6, wody mr. 7, nieuż., i place mr. 18, ra-
zem mr. 157, bud, mur. 2, z drzewa 18; folw.
Skrobno: grunta orne i ogr. mr. 60, łąk mr.
39, pastw. mr. 6, nieuż. i place mr. 1, razem
mr. 106, bud. z drzewa 3; folw. Tukowiec:
grunta orne i ogr. mr. 187, łąk mr. 41, pastw.
mr. 8, wody mr, 3, nieuż, i place mr. 15, ra-
zem mr. 254; bud, z drzewa 6. Młyn wodny,
wiatrak i cegielnia. Wś Ł. o0s.57, z grun.
mr. 586; wś Piotrówka os. 3, z grun. mr. 11;
wieś Łukowiec os. 19, z grun. mr. 171; wieś
Wnorów os. 2], z grun. mr. 209; wś Zawidza
os, 15, z gr. 154. (Gm. Ł. ma 4546 mk., roz-
ległości 14334 mr.; w tem ziemi dwors. 9926
mr., st. p. Sandomierz, Przemysł fabr., garbar-
nia 1, fabr. świec łojowych 1, olejarnie 2, ce-
gielnia 1, młyn, deptak 1, wiatraków 4, szko-
ła początkowa, W skład gminy. wchodzą: Ba-
zów, Bugaj, Chotków, Gągolin, Gieraszowice,
Gieraszowska-Wola, Grabina, Jasiennica, Je-
ziory, Krowia-Góra, Lipowiec, Łążek, Łoniów,
Nietuja, Otoczyna-Grablińska, Otoka, Piasecz-
no, Piotrówka, Przewoźniki, Ruszcza-Płaszczy-
zna, Skrobno, Skwierzowa, Skrzypaczowice,
Sulisławice, Suliszów, Świniary, Tarnówka,
Trzebiesławice, Wojcieszyce, Wnorów, Wy-
mysłów, Zabogorya, Zawidza, Zgórsko i Zóra-
wica. Br, Ch.

Łoniowa, ob. Zoniowy.
ć

Łoniówka al. 7reterówka, folw, i część wsi|
Łonie, pow. przemyślański,
Łoniówka, potok, ma źródła w lesie w pół-

nocno-zachodniej stronie wsi, Łoniami zwanej,
w pow. przemyślańskim, w paśmie Grołogór
(ob.); płynie na południowy-wschód, przepły-
wa wieś Łonie, następnie folwark Łoniówkę
czyli Treterówkę i przeszedłszy w obręb gmi-
ny Wiśniowczyka, uchodzi w tejże wsi do Zło-
tej Lipy z praw. brz. Długość biegu 7 kil.
i pół. Br. G.  
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Łoniowy lub Zoniowa, wś w pow. brzeskim,

nad Złockim potokiem 265 m. npm. Okolica

jest pagórkowata i lesista; od wschodu prze-

rywają małe zapusty, od południa jest duży

lasy zwany Koziarką. Odległość od Brzeska

wynosi 12 kil. Ludność 958 - rzym.- katol.,
należy do parafii w Porąbce. Posiadłość więk.
funduszu religijnego ma 109 mr. roli i 98 mr.
lasu; pos. mniej. 844 mr. roli, 94 mr. łąki

ogr., 86 mr. pastw. i 139 mr. lasu. "Tą wieś

graniczy na północ z Dołami, na płdn, z Zer-

kowem i Niedźwiedzą, na wschód z Jawor-

skiem, a na zachód z Uszwią. Mac.

Łonizizna, wś pryw., pow. dzisieński, o 18
w. od Dzisny, 1 okr. adm., 5 dm., 4 mk, praw.
(1866). +
Łonka, ob. Ząka.
-Łonna, ob. Zanna,
Łonne, jez., ob. Łopnica błoto.
Łonów, Zanów, 1415 r. Lan, 1582 Lany,

wś i dobra, pow. kozielski, o 18 kil. na płd.
od Koźla; 133 bud., 131 dm., 847 mk. Wś
ma 113 osad, 2835 mr. ziemi, 4 młyny, ko-
ściół podobno aż z XI wioku; obecny wzniósł
1782 r. probosz Szymoński, ówczesny biskup
wrocł.; szkoła. Dobra Ł. mają 888 mr. ziemi,
piękny zamek z wieżą. Par. £. dek. łonow-
skiego miała 1869 r. 4142 katol., 7 ewang., 3
izrel, Dek. łonowski dyec. wrocławskiej miał
tegoż roku 37740 katol., 862 ewang., 289 izr.
w 10 parafiach: Koźle, Gierałtowice, Grzędzin,
Krzanowice, Łonów, Matzkirch, Polnisch-Neu-
kirch, Ostrosnitz, Sakrau, Slawikau. 7. S$.
Łonowice, ob. Zanowice.
Łońsk, wś pryw., nad rz. Dzisienką, pow.

dzisieński, o 63 w. od Dzisny, 2 okr. adm., gm.
Ihumenów; I dm., 18 mk. katol. (1866). Na-
leżał do Szarkowszczyzny (ob.), dziś z folw.
Hałowo, własność Józefa Romanowicza.
Łońsk, ob. Ząsk.
Łońskie, wś włośc., nad rz. Janką, pow.

dzisieński, o 79 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 9
dm., 124 mk. (1866). |
'Łonwa, wś w pow. borysowskim, nad rz.

Omniszewką, ma osad włócznych 19, łąki ob-
fite, miejscowość lesista, grunta lekkie. |
Łonwa, rz., lewy dopływ Wilii, uchodzi

o pół wiorsty poniżej mostu w Milczu. Por.
Omniszewka,

Łony 1.) os. włośc., pow. kozienieki, gm.
i par. Tczew, od Kozienie 38 w. Ma 7 dm,,
36 mk., 117 mr. obszaru. 2.) Ł., pow. jędrze-
jowski, gm. i par. Wodzisław.
Łony 1.) niem. Zokna, wś, pow. lubliniecki,

par. Woźniki, obok m. Woźnik, z pustkowia-
mi Bór, Glasówką, Solarnią, Zułowem i Sobo-
tą; 105 bud,, 76 dm., 585 mk., 71 osad, 1944
mr. ziemi, 2 młyny, szkoła. 2.) Ł. por.
Łonów, !
Łopacianka, wś, pow. nowomiński, gm.
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Iwowe, par. Borowie. Oddzielona została od

dóbr rządowych Prawda i stanowi obecnie ma-

jorat. W 1827 r. było tu 20 dm. i 149 mk.

Ob. Chromin, i

Łopaciewszczyzna, folw. pryw., pow. wi-
lejski, o 76w. od Wilejki, 5 okr. adm., gm.
Sielce, par. Duniłowicze, l dm., 28 mieszk,

(1866).
Łopacin 1.) wś i folw., nad rz. Sonią, pow.

ciechanowski, gm. Sońsk, par. Łopacin, odl.

010 w. od Ciechanowa. Leży przy linii dr.

żel. nadwiśl., o 3 w. od Grąsocina ku Ciecha-

nowu, posiada kościół par. drewniany, szkołę

i karczmę, 19 dm., 318 mk, 918 mr. gruntu,

5 nieuż. W 1827 r. 16 dm., 188 mk. Tutej-

szy kościół paraf. erekcyi niewiadomej, został
1859 r. odnowiony. Na placu przed kościo
łem stoi statua Matki Boskiej, dłuta Hłlenr,

Kucharzewskiego. W Ł. przy końcu grudnia

1806 r. była główna kwatera Napoleona I i

jego gwardyi. Par. Ł. dek. ciechanowski:

1094 dusz. Według Tow. Kred. Ziems. dobra

Ł. składają się z folwarków: Ł., Skrobocin 1

Spondoszyn; wsi: Ł., Skrobocin, Spondoszyn i
kolonii Janów. Rozległość wynosi mr. 1642:
folw. Ł.: grunta orne i ogr. mr. 564, łąk. mr,

72, wody mr. 3, nieuż. i place mr, 1l, razem
mr. 650, bud. mur, 4, z drzewa 19; płodozmian

9-polowy; folw. Skrobocin: grunta orne i ogr.

mr, 317, łąk mr. 55, wody mr. 2, lasu mr. 90,

nieuż. i place mr. 5, razem mr. 469, bud. mur.

1, z drzewa 9; płodozmian 9-polowy; folw.

Spondoszyn: grunta orne i ogr. mr. 280, łąk

mr. 90, wody mr. 2, lasu mr. 344, zarośli mr.
15, nieuż. i place mr. 2, razem mr. (38, bud.
z drzewa 3. Wiatrak, pokłady torfu. Wieś
Ł.os, 19, z grun. mr. 19; wś Skrobocin os. 6,

z grun. mr, 5; wś Spondoszyn os. 56, z grun,
mr. 285; kolonia Janów os, 10, zgrun. mr.313.

2.) Ł., wś nad rz. Działdówką, pow. sierpecki,

gm. i par. Gradzanowo; odl. o 27 w. od Sierp-

ca. Posiada cegielnię, ma 5 dm., 14 mk, 3580

mr. gruntu. Według Tow. Kred. Ziems. folw,

Ł. rozległy mr. 341: grunta orne iogr. mr. Ól,

łąk mr. 64, pastw. mr. 26, lasu mr. 180), nieuż.
i place mr. 10, bud. z drzewa 5; cegielnia.

- Łopacin al, Zopatyn, wś, pow. piński, nad

Prypecią, niedaleko sławnego Krystynowa,

dóbr należących niegdyś do Mateusza Butry-

mowicza, który się pisał panem na Krystyno-

wie i Łopatynie. Butrymowicz trzymał Ł.

prawem lennem, lecz konstytucya r. 1775 od-

dała mu takowy na własność bezwzględną

(ob, Vol. Leg. VIII, str, 412), Miejsca te za

czasów Butrymowicza wzbudzały niezwykłą

ciekawość całego kraju, albowiem niezmordo-

wany mąż krzątając się w Pińszczyźnie z gor-

liwością obywatelską kopał tu kanały łączące

Styr z Prypecią, a nadewszystko wsławił się
usypaniem od Krystynowa do Pińska, śród 
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niedostępnych moczarów, grobli na kilka mil

długiej. Wykończył ją Butrymowicz w roku

1783, a w r. 1784 zwiedzał to dzieło osobiście

król Stanisław August i miał nocleg w Kry-

stynowie 1 września. Dziś zaledwie ślady

pozostały roboty Butrymowicza, wody zale-

wają okolice, dobra zaś zmarnowane przeszły

w obce ręce. W £Ł. niezmierna moc łąk, cer-

kiew, lud trudni się rybactwem 1 flisactwem.
Dziś własność Czajkowskiego. Al. Jel.

Łopacin, ob. Zopatyn.

kŁopacin, wś i dobra, pow. czerykowski,
okr, polic. Krzyczewski, gm. malatycka, o 35
w, od Czerykowa, o 20 od Mścisławia, o 18
od Krzyczewa, nad rz. Białą Napotą Dobra
te znane były pod rozmaitemi nazwaniami,

jako to: Żeleznikowskie, Gradebickie, Bohda-

nowskie; w r. 1778 miały dusz męs. 281, a ra-

zem z Malatyczami dymów 156. Ł. należał bez

przerwy do 1778 do Łopacińskich, w r. 1773 Jan

Nikodem Łopaciński: zrzekł się tych dóbr razem

z Malatyczami i ze sstwami, jakie posiadał w

Mścisławskiem, na młodszego brata Tomasza po-

siadającego już majętności za kordonem, ten zaś

odprzedał Łopacin i Malatycze w r. 17/8 me-
tropolicie Siestrzencewiezowi, po śmierci któ-

rego, dobra te przeszły na jego sukcesorów
iw podziałach zdrobniały. W 1858 r. były
własnością Zofii z Garczewskich Mackiewi-
czowej, wdowy po Stanisławie. Porównaj
Jody. A. K, £.

Łopacino, wieś, powiat newelski, parafia
Newel.

Łopaciny, wś, pow. włocławski, gm. Pi-
kutkowo, par. Wieniec.

Łopacionka, wś, pow. opatowski, gm. Mal-

kowice, par. Iwaniska; odl. 16 w. od Opatowa.
Ma 9 dm., 102: mk., 510 mr. gruntu dworskie-
go, 23 mr. gruntu włośe, W lasach margiel.

Według Tow. Kred. Ziems. folw. Łopacionek
(z wsiami: Łopacionek, Zagrody, Gryzikamień,
Dziewiątle, Wygiełzów, Młynek i osada Ła-
gowica), rozległy mr. 519: grunta orne i ogr.
mr, 214, łąk mr. 41, pastw. mr. 54, lasu mr.
201, nieuż, i place mr. 12, bud. z drzewa 12.
WŚ Łopacionek osad 4, z grun. mr. 28; wieś
Zagrody os. 5, z grun. mr. 63; wś Gryzika-
mień os. 12, z grun. mr. 172; wś Dziewiątle
os. 17, z grun. mr, 220; wś Wygiełzów os. 10,
z grun. mr. 139; wś Młynek os. 8, z grun. mr.
36; osada Łagowica 1, z grun. mr. 16.

Łopaciszki 1.) wś rząd., pow. lidzki, | okr.
adm., o 26 w. od Lidy, 2 dm., 32 mk. 2.) £.,
nad rz, Horodeńką, wś włośc., pow. lidzki, 5
okr. adm., od Lidy w. 22, od Ejszyszek w. 1,
dm. 6, mk. katol. 68 (1866).

Łopaciszki, wś, pow. poniewieski, par, no-
womiejska,

Łopacizna, wś, pow. lidzki, par. ossowska.
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Łopacka, wś w pow. suraskim, z kaplicą
katolicką parafii stankówskiej, wzniesioną 1862
kosztem Stan. Korbuta,
Łopaczanka, wzgórze, pow. kałuski, w płn.

stronie Petranki, na lew. brz, Bereźnicy.
Łopaczenki, wś włośc, nad rz. Czeronką,

pow. dzisieński, o 89 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 2 dm., 19 mk. katol. (1866).
Łopaczewo al. Zopaczewszczyzna, folw.,

pow. wilejski, o 80 w. od Wilejki, o 17 od
Duniłowicz, ma razem z folw. Razunowa 1200
mr. obszaru. Gleba dobra, żytnia. K. O.
Łopaczew szczyzna, ob. Fopaciewszczyzna.
Łopaczyce, wś, pow. grodzieński, par. Ka-

mionka.
Łopadenko, ob. Gołubina.
Łopań al. Zopoń, wś w pow. brzeskim, przy

gościńcu z Brzeska do Wojnicza 5.8 kil. od te-
go mczka, leży w równinie 225 m. npm. Przez
wieś płynie niewielki potok Pokrzywka. Lu-
dność rzym.-katol. liczy 572 głów. . Niegdyś
należała ta wioska do dóbr pp. benedyktynek
w Staniątkach i miała źródło słone, gdyż Dłu-
gosz wymienia ją cum sale (Siarczyński, Rkp.
Bibl. Ossol. 2824, str. 266). Teraz jest atty-
nencyą dóbr wojnickich i ma wielką cegielnię.

Więk. pos. ma obszaru 177 mr. roli, 18 mr.
łąk i ogr., 26 mr. lasu; pos. mniej. 506 mr. ro-
li, 65 mr. łąk i ogr., 111 mr. pastw. i 18 mr.
lasu. Kasa pożyczk, gminna rozporządza ka-
pitałem 1880 zł. w. a. Parafia rzym.-katol.
w Wojniczu. Ta wieś graniczy na północ
z Biadolinami, na południe z Sufczynem, na
wschód z Dębnem, a na zachód z Wojniczem.

Gleba jest żytnia, urodzajna. Mac,
Łoparewicze 2.) wś w pow. mińskim, nad

kotliną schodzących się rzek Wiaczy i Świsło-
czy, przy drodze z Siemkowa do historycznego

Zasławia, w gm. siemkowskiej, ma osad włócz-
nych 26, miejscowość wzgórzysta, grunta do-
bre, łąk dostatek, od Mińska mil 4. 2.) £.,
folw. o cztery mile na północ-zachód od Miń-
ska gubernialnego, nieopodal rzeki Swisłoczy,
dziedzictwo Sarneckich, ma przeszło półsiodma
włóki, gleba dobra, miejscowość wzgórko-
wata. Al. Jel.

Łopata, os. folw., pow. opatowski, gmina
Wojciechowice, par. Gierczyce; odl. od Opato-
wa 12 w. Gruntu 120 mr., 1 dm., 6 mk. Na-
leży do majoratu rzecz, radcy stanu Kudrjaw-
cewa wraz z Kunicami, Grochocicami i Stodo-
łami w tejże gminie położonymi.

Łopata, gniazdo górskie w płn. stronie Ja-
sienia, pow. kałuski, ze szczytem 894 m. wys.
Na płn. wybiega z Ł. krótkie ramię górskie
Czerbul a na płd. dłuższe trochę Werch bab-
ski. Całą tę grupę opływa od wsch. Czerbul,
a od zach. pot. Babski, dopływy Łomnicy.,
Łopatki 1.) wś, pow. włocławski, gm. S5mi-

łowice, par. Kruszyn, była posiadłość kapituły 
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włocławskiej. W 1827 r. wś rząd., 4 dm., 45
mk. Wś Ł. stanowiła wójtostwo i kolonie i

wchodziła w skład dóbr Grabkowo, danych ja-

ko majorat w 1836 r. W skład dóbr £. wcho-

dzą: Adaminowo, Bartniea, Dąb Wielki, Mały,

Polski, Borowy, Jazy, Kosinowo, Kukowy,
Laski, Kączka, Martwe, Michałki, Mostki,

Mursk, Płantowszezyzna, Przysyłka, Ruda,

Skoki Wielkie i Małe, Smolnik, Stasin, Wimne

Leśne, Witki Szlach., Wojtowskie, Załysie,

Zuzałka. 2.) £., wś ifolw., pow. łaski, gm.

Buczek, par. Łask (Łaski, Lib. ben. I, 447).

Ma 28 dm., 271 mk., ziemi włośc. 248 mr.,
dwors. 355 mr. Por. Górczyn. Według Tow.

Kred. Ziems. folw. Ł. (z wsiami: Ł., Górczyn

i Czestków lit. A.), rozległy mr. 484: grunta

orne i ogr. mr. 299, łąk mr. 36, pastw. mr, 16,

lasu mr. 112, nieuż. i place mr. 21; bud. mur.

1,z hrzewa 12. Wieś Ł. os. 39, z grun. mr.

943; wś Gorezyn os. 20, z grun. mr, 139; wś

Czestków A. os, 30, z grun. mr. 415. 8.) Ł.,

wś ifolw., pow. nowoaleksandryjski, gm. i

par. Wąwolnica, dawniej Opatki, miały bo-

wiem stanowić niegdyś własność opatów be-

nedyktyńskich w Wąwolnicy, cegielnia, wa-
pniarnia; dm. 17, mk. 159. Ob. Drzewcza.

Łopatki, niem. Zopatken, dok. Kieslingswalde,
Kezelingswalde, w pobliżu siebie położone miej-

scowości, pow. grudziąski, 1 milę od Wą-

brzeźna, nad Kanałem sicińskim. Parafia i
szkoła w miejscu, poczta Wąbrzeźno. 1) £.-
Polskie, niem. Poln. Lopatken, włośc. wś kościel-

na, obszaru liczy mr. 857, bud. 32, dm. 16,

katol. 16, ew. 92. W miejscu jest kościół

obecnie parafialny i szkoła, Pierwotnie wieś

ta kościelna stanowiła główną osadę i mieściła

w sobie co do obszaru wszystkie dzisiejsze do-

bra łopackie wraz z osadą Buczek. Rozpadała
się na dobra szlach. i na wieś włośc. Nazwę
nosiła bez żadnego zgoła dodatku Łopatki, któ-
rą krzyżacy po swojemu przezwali Kieslings-
walde, Kezelingswalde. Tak, jak dziś Polskie
Łopatki, zaczęła się nazywać dopiero w dru-

giej połowie XVII w., kiedy po nadzwyczaj-
nych zniszczeniach wojen szwedzkich założona

została na obszarach jej pustych nowa wieś

nazwana Niemieckie Łopatki (ob. poniżej pod

2). Kościół paraf. od dawna istniał weWSI.
Pierwszenadania lokacyjne zaginęły. Tylko
o wsi włośc, wspominają krzyżackie księgi

czynszowe z roku około 1400, że wieś liczyła

wtedy wł. 84, z pomiędzy których proboszcz i

sołtys posiadali po' 6 włók wolnych, od innych
dawali osadniey czynszu po pół grzywny 0d
włóki i po 2 kury. R. 1414 donosi księga
krzyżacka strat wojennych, że cała wś £Ł.

zrujnowana była i zniszezona, tylko jeden je-
dyny budynek pozostał; strat liezono 3000 m.

Kościół prawda stał także, ale ozdoby, wszel- ,

kie sprzęty, nawet dzwony zabrano w warto
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ści 100 m.; prob. osobno poniósł straty 200 m.
Osób 23 albo zabito, albo uprowadzono; 382 wł.
leżało pustych. ER. 1438 pozostawało jeszcze
pustych wł. 14. R. 1446 płaci karczmarz 8
i pół'm. czynszu, pustych włók jest już tylko
4. O wsi szlach. w Ł. nie dochowały się

* z krzyżackich czasów zgoła żadne wiadomości.
Za polskich rządów były tak dobra jak i wś
włość, Królewszczyzną, do sstwa radzyńskie-
go należącą, którą zazwyczaj osobom zasłużo=
nym w dożywociu wydawano. Około poło-
wu XVI w. nie wiadomo, jakim sposobem
trzymał £Ł. i jako swoję dziedziczną własność
uważałJerzy Konopacki. R. 1562 wytoczo-
no mu proces o przywłaszczenie sobie dóbr
król.,:który niekorzystnie dla niego wypadł.

_ Bezzwłocznie zapisał król Zygmunt August Ł,
jako dzierżawę Stanisławowi Przyjemskiemu,
Szlachta jednak pruska w Radzynie zgroma-
dzona ujęła się za Konopackim i napowrót
w posiadanie tych dóbr gwałtem go wprowa-
dziła. R. 1568 Ł. są jeszcze w ręce Konopa-
ckich, następnie zaś przez cały przeciąg rzą-
dów polskich stanowią dobra król. (Gratialgut).
Aż do szwedzkiej wojny Ł. znajdowały się
w bardzo kwitnącym stanie. KR, 1640 donosi
wizytator, że oprócz folw. istniało we wsi wol-
ne sołectwo, 2 lemaństwa, więcej niż 40 go-
spodarzy, młyn wodny, kilka zajazdów, ko-
ściół, szpital, szkoła, wielu ogrodników i t. d.
Gleba uchodziła tu za najżyzniejszą w cheł-
mińskiej ziemi (nil fertilior in Culmigeria). Je-
dna ta wieś obszerna i majętna, polsko-katoli-
cka była w stanie utrzymywać własnego swo-
jego proboszcza przy kościele. Jakież znisz-
czenie zgotowali jej Szwedzi. W kilka lat po
wojnie r. 1667: kan. Strzesz, wizytując kościół,
donosi, że tylko 8 niskie chaty istniały we
wsi, Kościół piękny krzyżackiej budowy,
w stylu gotyckim wykonanej, na małem wy-
niesieniu niby na mogile (quasi in tumulo) sto-
jący, około którego rowy zalazły, znajdował
się teraz na istnem trzęsawisku, do którego za-
ledwie dojść było można. Włóki kościelne,
ogrody zarosłe i ani śladu nie było dawniej-
szej uprawy. Proboszcz nie mając zajęcia ani
utrzymania, już w r. 1668 kościół opuścił, Po
szpitalu również znaku nie pozostało. R. 1678
bisk, Małachowski opuszczony łopacki kościół
przyłączył jako filią do Wąbrzeźna. Powoli
zaczęły się potem żyzne włóki zaludniać, z
wielką atoli niekorzyścią dawniejszej czysto
polskiej i katolickiej włości. Najprzód w je-
dnej części pustego obszaru założóno nową wś,
którą niemieckim osadnikom na czynsz wyda-
no i dla tego Niem. Łopatkami nazwano. Inną
znaczną część obszaru przyłączono do folw.
w Pol. Ł. i nadto drugą wioskę utworzono pod
nazwą Buczek. Tak tedy wioska Pól. Ł. bar-
dzo zmalała, a co gorsza nawet itu ludność  

ŁOP

obca i innowiercza łany żyzne pozajmowała.
R. 1765 znajdowało się we wsi gburów po
większej części luterskich 7: Jan Engelt, Her-
man (reschke, Godfryd Blaszk, Jakób Lau,
Chrystyan Lau, Jan Kobyliński, Marcin Felke;
każdy płacił czynszu oprócz szarwarku po 45
fi. Danników było 5: Szymon Stocki, Michał
Wółkiewicz i Michał Gułka, którzy po 20 fi.
czynszu dawali, Jan i Bartł. Lewandowski pła-
cili po 4 fl.; wreszcie półdanników liczono 2:
Jakób, Gabryel i Michał Słówkiewiez, płacili
po 8 fl., owczarz od 6 mr. roli owiec swoich,
które trzymał, płacił 100 fl. Do kościoła na-
leżało już tylko 4 wł., w małem jeziorze pro-
boszczowskiem bardzo zamulonem nie można
było ryb łowić; prawo patronatu było Król.
R. 1672 król Michał zapisał puste dotąd wol-
ne sołectwo w Pol. Ł. RafaelowiiAnnie z Fa-
lęckich Prądzyńskim, na prawie, jak było za
krzyżaków, chełmińskiem. Dobra tutejsze zna-
cznie powiększone, również przyjęło teraz na-
zwę Pol, Ł. R. 1649 król Jan Kazim, wraz
z wojew. chełmińskim Ludwikiem Wejherem
nadali dobra £Ł. w dzierżawę tenucie Stan.
Niemierskiemu, Podług lustr. z r. 1765 trzy-
mali te dobro Felicyan i Maryanna z Cibor-
skich Ostrowiccy na mocy przywileju z d. 20
lutego 1762 r.; od 3 łasztów wysiewu liczono
tu wtedy dochodu 300 fl. Ostatnim tenutą
przed okupacyą pruską był Czapski, generał-
lejtnant; syn jego Mik. Czapski, generał, trzy-
mał dzierżawą wieś Buczek na 50 lat od roku
1769 począwszy. Skutkiem zaboru w r. 1772
przypadły wszystkie dobra łopackie, t. j. Pol.
Ł., Niem. Ł, i Buczek do korony pruskiej. R.
1795 król Fryd. Wilhelm zapisał je na dzie-
dziczną własność zasłużonemu majorowi von
Liibtow wraz z prawem szlachectwa i prawem
patronatu nad kościołem tutejszym. Tegoż r.
1795 syn jego Wilhelm Liibtow za 15000 tal.
objął te dobra, które w znacznie zaniedbanym
znajdowały się podówczas stanie. Tak np. na
folw. łopackim dom mieszkalny zbudowany
był pod słomą w części z gliny; bydła liczono:
wołów 2, krów 5, koni 3, wartości razem 25
tal. Włók obsadzonych znajdowało się: w Niem.
Ł, 30, w Buczku 8, w Pol. Ł. 9, folw. posia-
dał 10 wł.; karczma była jedna we wsi i dru-
ga na granicy wsi Książek; istniał mały borek
sosnowy i brzozowy i jezioro między Łopatka-
mi a Buczkiem. R.1798 Hans Jerzy von
Blumberg nabył łopackie dobra. R. 1832
otrzymało 5 gburów tutejszych prawa własno-
ści, jednego z nich przeniesiono stosowniej do
Buczka, R. 1884 Edward Brauns kupił te
dobra, który jeszcze bardziej uszczuplił Pol.
Ł., przyłączając skupione sołectwo tutejsze do
folwarku, nazwanego odtąd po niem. Hans-
Lopatken. Teraz kościelna ta wieś, która
przedtem wszystkie dobra łopackie obejmowa-
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ła, z czterech utworzonych jej części jest naj-
mniejsza. R. 1865 i 1866 piękny kościół tu-
tejszy bliski ruiny z gruntu naprawiony z0-

_ stał, odłączony wkrótce potem od Wąbrzeźna
stanowi osobny wikaryat lokalny z niemałym
pożytkiem dusznym odległych nieco od Wą-
brzeźna okolicznych wiernych. Do wikaryi
łopackiej przyłączone są wioski: Pol. £. z Bucz-
kiem dusz katol. 134, Niem. Ł. katol. 60, Za-
skocz i Zalesie 241, Książki 73, Jarentowice
42, Friedrichsdorf 2. Szkoła katol. istnieje
w Zaskoczu licząca dzieci katol. 64, 21 dzieei
katol. odwiedza ewang. szkołę w Pol. £Ł., wi-
kary lok. Maksym. Wierzbicki. Ob. Szemat.
dyecezyi chełmińskiej z roku 1867, Frólich,
Gresch. des Kreises Graudenz, str. 208—208.
2) £. Niemieckie, niem. Deutsch Lopatken, włośc.
wś, obszaru liczy mr. 1272, bud. 59, dm. 21,
katol. 60, ewang. 158. Osada ta nowo założo-
ną została w drugiej połowie XVII w. na opu-
stoszałych przez szwedzkie wojny żyznych
gruntach Łopatek Polskich. Przydomek Nie-
miecki dla tego wzięła, że pierwotni jej osa-
dniey sprowadzeni byli Niemcy, ktorzy aż do-
tąd wieś trzymają. Grunta gburskie najęli
bardzo korzystnie w wieczystą dzierżawę (em-
phiteusis), R. 1765 mieszkało tu 16 gburów,
jako to: Keyn, Drawer i Nars bracia, Gogolin,
Munter, Bahr, Folke, Grawe, Buse, Zyberra,
Bruck, Strehl, Gogolin, Lubniak, Hanryk i
Racław. Trzymali razem 23 włók chełmińs.
i płacili każdy po 30 fl, czynszu. Za polskich
czasów Niem. Ł. były królewszczyzną. Roku
1795 król Fryderyk Wilhelm darował tę wś
jako i inne dobra łopackie na dziedziczną wła-
sność zasłużonej familii von Liibtow. Podów-
czas liczono w Niem, Ł. włók uprawnych 30.
R. 1826 osiadłych tu 25 gburów Strockschein,
Thoms, Krieger, Zellman, Zygert, Czarki,
Heldt, Burse, Kuhn, Templin, Marqauard, Gór-
ke, Kópke, Jaddatz i Falkenberg odebrali rolę
swoję posiadaną dotąd w dzierżawie, a liczącą
ogółem mr. 1251 na własność dziedziczną,
przyczem inne zarazem ich prawa jako i cięża-
ry uregulowano. Por. Frólich 1. e. str. 206.
3) £., niem. Haus Lopaiken, rycek. dobra, obej-
mują obszaru roli or. ha. 486, łąk 64, past. 8,
nieuż. 9, wody 8, ogółem ha. 526: folw. tu do-
tąd należący M. Buczek liczy ha. ogółem 181;
budynków liczą te dobra rycer. 24, dm. 9,
katol. 111, ewang. 43. Czystego zysku podług
podatku gruntowego liczą urzędowo 11000 m.
W miejscu jest cegielnia, znaczna hodowla
uszlach, bydła, koni, owiec i świni: wyprzedaż
bydła tuczonego i nietuczonego. Właścicielka
obecna niemka Vogel z Nielubia, w pow. to-
ruńskim. Dobra te stanowią znaczną część da-
wniejszej królewszezyzny (Gratialgut), tenu-
tom zazwyczaj w dożywocie nadawanej. Po
okupacyi r. 1795 król Fryderyk Wilhelm za-  
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pisał te dobra na własność familii von Liibtow.
Oddawna należał ten folw. do wsi Pol. Łopat-
ki. Dopiero w. 1833 posiadacz ówczesny Edu-
ard Brauns przykupiwszy ze wsi Pol. Ł. dość
obszerne wolne sołectwo 1 wraz z Buczkiem do
folw. swojego przyłączywszy, znacznie go po-
większył i jako osobne dobra rycer. pod nową
niem. nazwą Haus Lopatken od wsi Pol. Ł.
odłączył. Budynki niemal wszystkie gospo-
darskie są tu nowe w cegłę murowane, dom
mieszkalny okazały dwu piętrowy, jest karcz-
ma, wiatrak i t. d. Ob. Frólich 1. e. str. 207 i
208. 4) £., niem. Braunsrode, rycer. dobra,
obszaru ornej roli liczy ha. 306, łąk 50, nieuż.
7, ogółem ha. 364, bud. 14, dm. 5, kat, 74,
ew. 40. Czysty dochód według podatku grun-
towego podany urzędowo na 6042 m. Posia-
dacz Eduard Schulz z M. Montaw, w pow.
malborskim. Dobra te zostały nowo założone
w czasie separacyi gruntów włośc, i szlach. na
włościach łopackich od r. 1822—1885. Nazwę
swoję niem. Braunsrode wzięło od posiadacza
ówczesnego dóbr łopackich Eduarda Brauns,
od którego także początek wywodzi. Wydał
ten Brauns z wielkim mozołem po różnych ar-
chiwach zbierane szczegóły o nazwach wielu
miejscowości ziemi chełmińskiej (Ortsnamen im
Culmerlande); był zarazem landratem pow.
grudziąskiego. R. 1868 osiadł na Ślązku na
dobrach swoich Loslau (?). Ob. Frólich 1. e.
str. 49. o. „adi

Łopatnik, potok bukowiński, nastaje w o-
brębie gm. Draczyniec, w pow. waszkowieckim,
ze źródeł leśnych, na płd. stoku póry Spaski
(455 m.). Płynie na zach. łąkami draczyniec-
kiemi i na górnym końcu wsi uchodzi z praw.
brz. do Hlinicy, dopływu Prutu. Długość bie-
gu 6 kil. Ujście leży 193 m. npm. Br. G.

Łoópatno, wś, pow. opatowski, gm. Malko-
wice, par. Iwaniska od Opatowa odl. 16 w.,
dm. 29, mk. 218, ziemi dwors. 290 mr., włośc.
309 mr. W 1827 r. 18 dm., 181 mk. Według
Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy mr. 223:
grunta orne i ogr. mr. 168, łąk mr. 25, lasu
mr. 22, nieuż. i place mr. 8, bud. z drzewa 9,
płodozmian 14-polowy. Wś Ł. os, 26, z grun.
mr. 309. Folw. ten w r. 1858 oddzielony od
dóbr Łopacionka. Br, Ch.
Łopatówek. Tak lud wiejski zowie Opató-

wek kaliski.
Łopatówka, ob. Kolendziany.
Łopatówka, mała wioska, pow. uszycki,

par. Wońkowce, gm. Osłamów, os. 7.
Łopatowszczyzna 1.) wś, pow. wileński,

6 okr. adm., o 21 w. od Wilna, gm. i par. Ru-
domina, 3 dm., 27 mk., z tego 19 prawosł., 17

katol. (1866).
Łopatowszczyzna, wś, pow. grodzieński,

par. horodecki, :
Łopaty 1.) wś włośc., pow. lidzki, 2 okr.
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adm., par. Żołudek, przy drodze do Rożanki,
o 50 w. od Lidy, 13 dm., 121 mk. 2.) Ł., za-
ścianek włośc., pow. oszmiański, 3 okr. adm.,
od Oszmiany 0 w. 52, od Dziewieniszek w. 20,
dm. 2, mk, katol. 12(1866). 3.) Ł. wś, pow.
dyneburski, par. Agłona,
Łopaty, ob. Kamionka Wołoska.
Łopatycze 1.) wś w pow. słuckim, w gm.

romanowskiej, przy drodze ze Średnik do Aku-
łowicz, os. 61, grunta nizinne, miejscowość
bezleśna. 2.) £., folw. w pow. słuckim, w o-
kolicy Bielewicz i Borek, miejscowość bezle-
śna, grunta wydajne. A. Jelski,

Łopatycze, wś, pow. owrucki, kwitnie tu
garncarstwo,

Łopatycze, wś, pow. i gub. mohilewska,
par. Mohilew za Dnieprem.

Łopatyn, ob. Zopacin. ,
Łopatyn 1.) wś, pow. berdyczewski, o 7 w.

od Samhorodka, gdzie cerkiew i kościół paraf.,
225 mk., 65 dm., 1098 dzies. ziemi, Własność
Podgórskich, dawniej Frantowskich. Jest tu
kaplica katol. 2.) Ł. al. Zopatynka, wś, pow.
lipowiecki, par. katol., prawosł. Oratów, o 8
w. na zach. od Oratowa, nad strugą do rz. Ży-
wej uchodzącą. Ma 248 mk., 622 dzies, ziemi.
Założona w XVIII w. przez Łopatyńskiego,
należy do Elsnera.

Łopatyn, miasteczko w pow. brodzkim, 30
kil. na płn. zach. od Brodów, pod m. 50% 11 a
5071580 płn. szer. i m. 42928 a42935/30”
wsch, dłg, od F. Na płn. zach. leży Chmielno,
na płn, Kustyń, na wsch. Laszków i Hryco-
wola, na płd. Niwice, na zach. Opłucko (obie
w pow. kamioneckim). W skład mka wchodzą
części: Gaj, Ksawerowka, Cygańszczyzna i
grupy domów: Lipki, Maczuły (al. Moczuły),
Niwy Czarne z folw., Trytki, a do obsz. dwors.
należą jeszcze: folw. Niwy Janowskiego, młyn
Ostrówek, karczma Piaski i leśniczówka Zwie-
rzyniec, Płd, część obszaru przepływa pot.
Ostrówka, dopływ Styru od płn. zach, na płd.
wsch., tworząc podmokłą dolinę, Z płn. obsza-
ru płynie mała struga od zach. na wsch. do
Laszkowa, gdzie wpada do Rzeczki, dopływu
Styru. Na wsch. leżą lasy: Bagno na płd., a
Dębnik na płn. Położenie nizinne. Najwyższe
wzniesienie 249 m, (znak triang.) w płn. stro-
nie. Najniższy punt 201 m. Własn. więk. ma
roli or. 947, łąk i ogr. 459, pastw. 42, lasu
2172, własn. mniej. roli or. 1541, łąk i ogr.
1262, pastw. 522, lasu 200 mr. W r. 1880
było 2302 mk. w gm., 170 na obsz, dwor. (877
obrz, rzym.-katol., 1200 gr.-katol., reszta wy-
znania mojż.). Par. rzym -katol. w Łopatynie,
dek. buski, archdyec. lwowska, do par. należą:
Batyjów, Bebechy, Chmielno, Huta szklana,
Ohladowska, Kulików, Kustyń, Majdan, Mo-
nastyrek Ohladowski, Mukanie, Niewiłów z 8o-
baniem, Niwice z Kolaśnikami i Wyrkami, Oh-  
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ladów, Opłucko, Podmanastyrek, Rudenko lac-
kie i ruskie. Par, erygowana r. 1418, fundacyi
Ziemowita, ks. mazowieckiego. (Ob. Ak. gr.i
ziem. t. II, str, 62 do 64). Kościół mur, kon-
sekrowany r. 1828 pod wezw. Niep. Pocz. N.
M.P. Par. gr.-katol. w miejscu, dek, choło-
jowski, archidyec. lwowska, należą do niej
Wyrki. W £, jest cerkiew, szkoła etat. 2-klas,,
urząd poczt. i sąd powiat., do którego należą:
Baryłów, Batyjów, Bordulaki, Chmielno, Hry-
cowola, Kustyń, Laszków, Monasterek, Miko-
łajów, Romanówka, Buda, Rudenko lackie i ru-
skie, Smarzów, Stanisławczyk, Stołpin, Strze-
mileze, Szczurowice, Toporów, Trójca, Turze,
Uwin i Zawidcze. Za czasów polskich należał
Ł. do ststwa szczurowickiego. W dokumen-
tach z w. XV zwie się „Łopaczino”, „,Łopa-
cin, Ludwik węgierski dał był £. Włady-
sławowi ks. opolskiemu, który tu załogę wę-
gierską sprowadził, a gdy się po śmierci Lu-
dwika w posiadaniu utrzymać nie mógł, roku
1382 sprzedał włość Fedorowi: Lubartowi, ks.
łuckiemu. Władysław Jagiełło odebrał Ł. ja-
ko włość koronną, a Litwa domagała się długo
jej przyłączenia do Królestwa. W r. 1396 od-
dał król wraz z powiatem Ziemowitowi ks, ma-
zowieckiemu prawem dziedzictwa, później za-
jęła go znowu Litwa wraz z Oleskiem, Polacy
odebrali w r. 1432, a Kazimierz IV przyłączył
wraz z Bełzem do korony. Po bezpotomnem
zejściu Ziemowita Oleśniccy zapewne z daru
króla byli panami Ł, W £, umarł d. 23 listo-
pada 1857 r. jenerał Józef Dwernicki. £. był
dawniej obronny zamkiem. Musiał to być je-
dnak zamek drewniany, skoro zeń i śladu nie
ma. Niwa zwana „„Zamczyskiem* przypomina
tylko miejsce, gdzie się zamek znajdował.
(Rkp. Ossol. N 1825). W Ł. wykopywano ró-
żnemi czasy różne zabytki krzemienne i bron-
zowe. W muzeum imienia Dzieduszyckich jest
piękny młot kamienny tu znaleziony. W mu-
zeum Ossolińskich znajduje się posążek, zasłu-
gujący na uwagę archeologów, znaleziony w Ł.
w r. 1981, a darowany zakładowi w r. 1862
przez Tom. Łysogórskiego. Jest to posążek
zrobiony z amalgolitu. Oczy ukośne, nos wklę-
sły znamionują typ mongolski. Na czuprynie
podgolonej, widne jest nakrycie w kształcie
pijuski lub krymki żydowskiej. "Twarz ozdo-
biona brodą długą, niby powiewem wiatru
zwianą od prawej ku lewej ręce. Z brodą łą-

czą się wąsy sute, spadłe obyczajem mongol-
skim, Posążek nosi dwie szaty: jednę długą
do podgolenia, drugą krótszą. Szata krótsza
kończyła się długiemi, do stóp spadającemi rę-
kawami z frenzlami. Stopy obute są w wyso-
kie ciżmy o nosach długich, zadartych do gó-
ry. Jedna ręka spuszczona prostopadle do
ziemi, w drugiej trzyma posążek coś na podo-
bieństwo węża, okręcającego się koło karku i
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kończącego się na ramieniu rodzajem główki
wężej. Na prawej nodze podgięta szata powy-
żej kolana. Podczas gdy jedni uważali ten po-
sążek za wizerunek jakiegoś bóstwa mongol-
skiego, uważał go p. Wagilewicz za bożka scy-
tyjskiego. Rycinę posążka podał Tyg. Lwow.
z r. 1868, Ne 29, str. 282. Herb Ł.: „Matka
Boska w całej postaci stojąca na półksiężycu
z dziecięciem Jezus na jednej ręce, a z berłem
w drugiej*, Czytaj „Opisanie lasów Łopatyń-
skich* przez Henryka Strzeleckiego (z mapką),
w „Rozprawach galicyj. Towarz, gospodars.*,
t. 21, Lwów 1857, str 129—177. Lu. Dz.

Łopatyńce, wś, pow. jampolski, gm. i par.
Krasne, dm. 110, mk. 676, ziemi włośc. 681,
dwors. 682 dzies.; poczta i tel. w Rachnach, st.
kol. żel. odesko-kijowskiej o 10 w. Cerkiew
pod wezw. N. P. Różańcowej posiada 41 dzies.
ziemi. Należały Ł. do Jaroszyńskich, dziś Okra-
szewskiego i Jurjewiczów, Fabryka cukru, wła-
sność akcyjnego towarzystwa podolsko-rach-
niańskich cukrowni, założona w r. 1876. Fa-
bryka posiada 6 kotłów parowych o sile 390
koni, zatrudnia 280 robotników. W r. 1881
przerobiła 47800 berk. buraków i otrzymała
mączki cukrowej 80,000 pudów.
Łopatynka, ob Zopatyn. |
Łopatyńskie i Samhłaj, rozległe błota w gu-

bernii czernihowskiej, w pow. horodnickim i
czernihowskim.
Łopatyńskie młyny, na obszarze dworskim

Zagwóźdź, pow. stanisławowski.
Łopatyński Podmanasterek, ob. Podma-

nasterek Ł.

Łopatyńszczyna, wś nad rz. Uzką, pow.
wasylkowski, o 3 w. od Rejmentarówki, zowie
się też Jankówką od swego założyciela Jana
Łopatyńskiego. Ma 1827 mk., w tej liczbie
wielu dawnej szlachty; cerkiew Narodz. Matki
Boskiej z r. 1786.
Łopawsze, wś w pow. dubieńskim, nad rz.

Styrem, należy do 3 okr. polic., gminy w Bo-
remlu, dm. 105, mk. obojej płci 613, w tej
liczbie katol. 46, ewang. 142, izrael. 12, pra-
wosł. 418; ziemi dwors. ogrodów mr. 33, ornej
mr. 970, łąk mr. 88, lasu mr. 225. Grospodar-
stwo 3-polowe. Majątek rozdzielony na dwa
folwarki: Łopawsze i Medeszów oraz kolonią
Siłanowica, uformowaną po wyciętym lesie; po
ekspiracyi dzierżawnego kontraktu, stanowić
będzie trzeci folwark. Ziemi włośc. mr. 1002.
Gleba— czarnoziem bardzo urodzajny. Parafia
prawosł. w miejscu; do r. 1840 byli tu unici,
a od tego roku ostatecznie zaprowadzono pra-
wosławie. Rzym.-katol. par. do Łysina, ewan-
gelicy mają dom modlitwy, który zarazem jest
tszkołą. Odległość od Dubna w. 34, od kolei
brzesko kijowskiej (stacya Kiwirce) w. 50; od
zdołbunowsko-radziwiłowskiej (st, Rudnia) w.
28. Jak widać z dawnych aktów, łączniez kil-
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ku okolicznemi wsiami, Ł. należały do rodziny
Wołezków-Chrynickich. W skutek działu z d.
17 czerwca 1585 r. wypadły na schedę Miko-
łaja Chrynickiego, którego córka wniosła ten
majątek Mikołajowi Mossakowskiemu. W po-
siadaniu Mossakowskich zostawał do końca
XVIII w. Ostatniego z Mossakowskich Anto-
niego, podstolego czernihowskiego córka Zu-
zanna, wyszła za mąż za Feliksa Siła-Nowic-
kiego, i obecnie są własnością Antoniego Siła-
Nowickiego. Jest tu starodawny ogród, zało-
żony jeszcze w r. 1782 przez Teresę z Sieczyń-
skich Mossakowską, podstolinę nowogródzką.
Najpierwszy w tutejszym kraju list nadawczy
(hramota), oparty na dobrowolnej umowie wło-
scian z obywatelem, wprowadzony został w Ł.
1 marca 1862 r. 4. S, N.
Łopejkowszczyzna, ob. Hryczkowszczyzna.
Łopenik, szczyt w Karpatach Morawskich

(por. t. III, str. 857).
Łopi, ob. Zopie.
Łopianka Stara i Nowa, pow. mazowiecki,

gm. Sokoły, par. Płonka.
Łopianka, wś w pow. dolińskim, 7 kil. na

płd. wsch. od sądu powiat., urzędu poczt., st.
kolej. i telegr. w Dolinie. Na płn. leży Dolina,
ną wsch. Strutyn wyżny, na płd. wsch. Spas,
na płd. Ilemnia, na zach. Grabów. Przez śro-
dek płynie Maniawka, dopływ OCzeczwy,
z Grabowa od zach. na wsch,, -a w końcu na
płn. wsch. wzdłuż granicy od Spasa, gdzie
wpada do Czeczwy. Najznaczniejsze z jej do-
pływów: od praw. brz. pot. Łazozny, nastający
w płd. stronie obszaru, a płynący zrazu na
płn., potem na wsch., a w końcu na płn. wsch.
wzdłuż granicy aż do ujścia; od lew. brz. pot,
Krzywa, płynący z Grabowa od płn. zach. na
płd. wsch. i Sokol, płynący w tym samym
kierunku wzdłuż granicy płn. wsch. Zabudo-
wania wiejskie leżą w środku obszaru, głównie
nad Maniawką. Na płn, wznosi się wzgórze
Kąt do 561 m., a na płn, zach, od niego, na
granicy, Kruhlik do 563 m. Własn, więk, (rzą-
dowa) ma roli or. 16, łąk i ogr. 8, past. 1, la-
su 440) mr.; własn, mniej, roli or. 749, łąk i
ogr. 432, past. 906, lasu 77 mr. W r. 1880
było 956 mk. w gm., 35 na obszarze dworsk,
(obrz. gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat.),
Par. rzym.-kat. w Dolinie, gr.-kat. w miejscu
(dek. perehiński, archidyec. lwowska), Do pa-
rafii należy Grabów. We wsi cerkiew, szkoła
niezorganizowana. Jest tu e.-k. zarząd lasów
i domen. Z pobliskiej góry, zwanej Monaste-
rem, śliczny roztacza się widok, Według po-
dania mieli tu niegdyś czerńcy swój klasztor.
Za czasów polskich należała wś do dóbr koron-
nych, do ststwa dolińskiego w pow. żydaczow-
skim. W lustracyi wojew. ruskiego z r. 1665
(rkp. Bibl, Ossol. N 2834, str. 135) czytamy:
„Ila wieś osiadła na łanach Ne 10, oprócz pół-
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łanku p. Zapłatyńskiego. Teraz osiadłych ła-
nów M 4, Poddanych bywało 50; teraz tylko
30. Czynszu z łanu dają po zł, 40, fecit ze 4
łanów 160; owsa z łanu po mac N* 2, fecit zł,
4; drew z łanu po wozów 6, gęsi z łanu po 2
fecit zł. I gr. 18; trzecia na Podstarościego; kur
z łanu po 4 a Ż z osobna na p. Podstarościego.
Jajec z łanu po kopie; dziesięciny owczej dwu.
dziestą owcę dawać powinni, teraz się dostało
owiec 5 po zł. 2, Dziesięciny pszczelnej 10-ty
pień, teraz się dostało pniów 5 po zł. 2. Dzie-
sięciny świnnej od świni NM 40 po gr. 3. Samę
jednę powinni dawać kolendy z łanu po gr. 24.
Stóg siana zrobić powinni. Młyn i karczma
pod p. Zapłatyńskim wójtem łopiańskim. Wój-
tostwo w tej wsi, którego posesorem jest p.
Zapłatyński za konsensem Króla Jmć. tera-
Źmiejszego de dt. w Warszawie die -decima ter-
tia mensis Julii 1654 per cessionem od P. Pa-
bianowskiego, który produkował, pokazał i
jus communicativum p. Chłopickiej małżonki
swej. Siedzi to wójtostwo na łanie roli, swemi
pługami orze. Poddani łopiańscy powinni mu
dzień żąć, dzień orać, dzień kosić, raz w rok
chleba i drew po wozu przywieźć i kurę dać.
Młyn i karczmę ma do tego wójtostwa. Żyto
się tam nie rodzi: owsa tylko było teraz kóp
50. Suma prowentu z tej wsi fecit 254 zł. 24
gr. W inwentarzu ststwa dolińskiego z roku
1727 (Rkp. Ossol. Ne 1420, str. 31) czytamy:
„Wieś osiadła na łanach 41/,, Osiadłość pod-
danych tej wsi: wołowi: 25 (wymienieni po
nazwisku); zagrodnicy: 25 (wym. po nazw.).
We wsi karczma, w niej 3 okna w drzewo
oprawne de novo postawione, ze wszystkiem
porządnie opatrzona, należy do zamku, Powin-
ności poddanych tej wsi wymieniono szczegó-
łowo. Z tego podajemy: Ozynszu z łanu nale-
ży zł, 40; drzew z łanów 4'/, należy się 18
wozów; za stróżę z hajdukiem 120 zł.; za dwa
stogi siana które zbierać powinni 120 zł; z pu-
stych pól płacić winni 60 zł. Dziesięcina opi-
sana w sumaryuszu, str. 56 i n.* W inwenta-
rzu z r. 1758 (rkp. Ossol. Ne 1419, str. 14)
czytamy: „Osiadłość wsi: osadników (wymie-
nionych po nazwisku) 65, wołów 86, byków
6, krów 30, jałówek 9, koni 3, owiec 236,
świń 5. Powinności wsi: czynszu daje ogółem
na rok ratami 560 zł. 8 gr., hiberny 145 zł.,
pogłównego 28 zł., smolackich 81 zł., na koza-
ka 16 zł., świątecznego 35 zł, wieprzowego
12 zł., na stróża 36 zł., owsa osypu osmaczek
20, soli furnej wywożą do Lwowa beczek 217
it. p. Ta wieś osiadła na łanach 4Y,, karczma
jak chałupa chłopska słomą pokryta. Młyn
na rzece z drzewa 0 jednym kamieniu, drani-
cami kryty, za który gromada daje zł. 100%.
Na str. 47 kontrakt na arendę Łopianki; „Da-
ję ten kontrakt od skarbu JmP. na Rzewu-
skach i t. d. Rzewuskiego, wdy podols., het.  
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pol. kor. i t. d., starozakonnym Jankielowi i
Srulowi Wołowiczowi na arendę wsi Łopianki
ze wszystkiemi należytościami, Ta arenda pu-
szcza się za zł, 500 na rok, którą sumę dwoma
ratami do skarbu wypłacić powinien. Trunki
dobre 1 miarą sprawiedliwą, z zamku wydaną i
cechowaną, szynkować winni. Poddani trun-
ków podwozić ani podnosić nie mogą pod grzy-
wną, Ludziom trunków proporcyonalnie bor-
gować powinni i ciągłemu nie więcej nad zł. 6,
pieszemu nad 3 złp., co strzymać skarb przyrze-
ka, arendarze zaś powinni pod rygorem wielkim.
Działo się w zamku dolińskim d. 31/7 1758%.
Według inwentarza z r. 1770 było wójtostwo
we wsi £Ł. w posiadaniu Jana Szymanowskie-
go, podczaszego ziemi gostyńskiej, za przywil.
Stanisława Augusta z 11 czerwca 1768; kwar-
ta wynosiła 33 złp. 18 gr. Zajęte r. 1775 i
przyłączone do dóbr dolińskich. Lu. Dz.

Łopianka, pot., wypływa ze źródeł leśnych,
w lesie Horodyszczem zwanym, w obrębie gm,
Ispasa, w pow. kołomyjskim; płynie na płn.

| wsch. łąkami ispaskiemi, następnie na obszarze
Kropiwiszcza wpada do Berezówki (ob.). Dłu-
gość biegu 4 i pół kil. Br, G.

Łopianki, pasmo wzgórz pod Mnikowem.
Łopie, Zopi, folw., pow. kowieński, włość

czerwonodworska, par. Łopie, o 14 w. od Ko-
wna; grunta żytnie, pozycya pagórkowata,
Majątek £. ma wsi (nadziałowych) uwłaszczo-
nych 5: Lipszyszki 8 włók ziemi (ziemia pszen-
na), Mostejki 4'/, włók, Pieszczanka 1 włóka,
Szamboliszki 2 wł., Stawiszcze 1 wł. Wolnych
ludzi (dzierżawców czasowych) w Szańcach 5
osad i | burłak, w Mestejkach 5'/, osad, Pie-
szczanach 2 os., Lipsyszkach 2 os. i wodny
młyn, Barsuniszkach 10 os. Dwa folwarki Pa-
kalniszki i Starobuda, oraz Pasieki 15 os. Ogól-
nej przestrzeni 110 wł. litews., w tem lasu 30
wł. na lew, brz. Wilii. Kościół mur. pod wez.
ś. Jana, budynek stary, wzniesiony na dawnej
świątyni pogańskiej 1620 r. przez kaszt. wi-
tebskiego Lackiego. W ogrodzie ruiny zamku,
Na Wilii jaź dla łowienia łososi, kamien, baran,
wspom. w hr. Konst. Tyszkiewicza „Wiliai
jej brzegi”, str, 22; tamże łowią się ryby „cyr-
ty. Urocza ta miejscowość przed laty nale-
żała do Czackich, kupiona przez ststę Siwiekie-
go, drogą sukcesyi w linii żeńskiej przeszła na
Ratowtów, a z tych na Józefę i Gaspra Soko-
łowskich, dzisiejszych właścicieli, 3%

Łopień, rzeczka, w pow. krasnostawskim,
poczyna się pod wsią Krzywe, płynie w kie-
runku północno-wschodnim pod wsiami Łopien-
nik Lacki i Łopiennik Ruski, i za tym osta-
tnim, naprzeciwko Boórowicy, wpada z lew. brz.
do Wieprza. Niegdyś stanowiła granicę pomię-
dzy wdztwami lubelskiem i ruskiem, J. bł.

Łopień, znaczna góra lesista, w płd. stronie
gm. Dobre, w pow. limanowskim, nad granicą
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płd, z Chyżówkami, pod- 379 56! wsch. dłg. g.
F., a 4994150” płn. sz. Dział tej góry opły-
wa od zach. i płn. Łososina, od wsch. Czarna
rzeka, Wzniesienie 951 m. PARC?

Łopienica, mko, pow. wołkowyski, nad rz,
Łapą, o 14 w. na płd, od Wołkowyska, 39
dm., 346 mk., w tem 89 izr. Jan z Kozielska
Ogiński fundował tu 1690 r. franciszkański
klasztor.

Łopienica, b. st. pocztowa nad rz. Dzitwą,
pow. lidzki, przy trakcie nowogródzkim, o 14
w. od Lidy, o 7 w. od Niemna; 2 dm., 35 mk,
(1666).

Łopienica, rz., dopływ Rosi niemnowej.
Łopienie, okolica szlach., pow. mazowiecki,

gm. i par. Piekuty. W obrębie tej okolicy
mieszczą się. wsie: £, Jeże, w 1827 r. 26 dm.,
136 mk.; Ł, Pamięciaki, 1827 r. 14 dm., 71 mk.;
Ł, Ruś, 5 dm., 28 mk.; Ł. Szelągi (28 dm., 159
mk, i Ł. Zyzki (Zyszki lub Zyski) 15 dm., 99
mk, Qdległe od Piekut w. 3, od m. powiat. 14,
ciągną się nad strumykiem bez nazwy, przy

drodze łączącej Sokoły z Bielskiem powiato-
wym w cesarstwie; grunta w glebie średniej,
po większej części niziny. Ziemia urozmaicona
gaikami, od strony Liza dosyć obszernym la-
sem sosnowym. Ł£Ł. wspominane w dokumen-
tach od XVI w.; z większych posiadaczy Fran-
ciszek Łopieński Juchro w Jeżach, Julian Bo-
rowski w Rusi, Wiktor Dłuski w Zyskach i
Mikołaj Łopieński Pieróg w Szelągach. Mie-
szkańcy drobna szlachta, utrzymują się wszy-
scy z roli; karczem dwie: w Jeżach i Szelągach,
wiatrak w Jeżach, karczmy z wiatrakiem w rę-
kach żydów. Dziś mają Ł.-Jeże dm. 22, mr.
203, kat. 116, żyd. 12; Ł.-Pamięciaki, dm. 8,
mr, 107, katol. 57, prawosł. 1; Ł.-Ruś, dm. 8,
mr. 158, katol. 50, prawosł. 2, żyd. 8; Ł-Zy-
ski, dawniej Zyszki, dm. 17, mr. 198, katol.
102; Ł.-Szelągi, dm. 19, mr. 196, katol. 121,
żydów 10. Rade

Łopieniec, mała bystra rzeczułka, w pow.
orysowskim, pod samem miasteczkiem Łohoj-

skiem wpada do Hajny. Al. Jel,
„ Łopieniszki, pow. sejneński, gm. i par.
więto-Jeziory. Niezamieszczone w spisie urzę-
dowym (Pamiat, kniż. suwal. gub. za 1878 r
Łopienka, ob. Zopinka.
Łopienka, rzeczka podgórska, wytryska

z lasu Łopiennika, na płn. stoku góry Łopien-
nika (1069 m.), w obr. gm. Łopinki, w pow.
isko, Płynie na płn. przez wieś Łopinkę, a

Potem na wsch. i po 4 kil. biegu wpada do
Solinki z lew. brz. W dolinie tego pot. ku
Wsch.-płd, stronie gminy leży folw. Adamów-
A z młynem o 2-ch kamieniach. Również

znajdują się tu źródła nafty. Br, G.

opienka, ob. Zudieńka, wzgórze,
opienna, ob. Zopienno,

| Łopiennica, por. Zaubniie,  
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Łopiennik |.) Lacki, wś, pow. krasnostaw-
ski, gm. i par. Łopiennik, Posiada kościół par.
erekcyi niewiadomej; obecny z 1684 r. wzniósł
tu kś, Maciej Grajewski, proboszcz miejscowy.
Folw. Ł. stanowi majorat, W 1827 r. wś pry-
watna, 65 dm., 477 mk,; obecnie 90 os. włośc,;
pszczolnictwo pomyślnie rozwinięte, Par. Ł.,
dek. krasnostawski, 2162 dusz. 2.) Ł. Ruski,
wś, gm. i par. Łopiennik, pow. krasnostawski.
Posiada cerkiew paraf,, erygowaną 1524 r.
przez Aleksandra Jagiellończyka; obecna dre-
wniana z 1710 r.; szkołę począt., urząd gm. i
młyn wodny. W 1827 r. wś prywatna, 97 dm.,
585 mk.; obecnie majorat. Ł. pamiętny jest
porażką Jadźwingów przez *Leszka Czarnego
w r. 1282. Dotąd są tutaj liczne mogiły, a
w nich często wykopują szczątki rozmaitych
przedmiotów dawnego uzbrojenia i ozdoby ry-
cerskie. Ośm ogromnych takich kurhanów jest
w samym Ł., większa zaś ich liczba znajduje
się w sąsiedniej wsi zwanej Krzywe. Kiedy
w r. 1474 na sejmie piotrkowskim utworzone
zostało wojew. lubelskie, rz. Łopień stanowiła
granicę pomiędzy nowem a dawniejszem woje-

wództwem ruskiem. Wś ta nadana była na
sejmie warszawskim w r, 1659 Jerzemu Niemi-
ryczowi, podkomorzemu kijowskiemu, na wie-
czne czasy; w ośm lat jednak zastawiona przez
jego rodzinę, wraz z innemi dobrami, przeszła
na własność Prażmowskich, na mocy uchwały
sejmowej 1667 r., a w końcu do rządu. Gm.
Ł. należy do sądu gm, okr, III w Fajsławi-
cach, st. poczt. Krasnystaw, ma 11,980 mr.
obszaru i 3828 mk. (1867 r.). W gm. są dwie
szkoły począt. i dwa młyny wodne. W skład
gm. wchodzą: Dobrzyniew, Kindały, Krzywe,
Krzywski Majdan, Ł. Lacki, Ł. Ruski, Nowa
Wieś, Nowina, Olszanka, Stężyca i Ziemiany.
Por. Krasnystaw, 8.) Ł., wśi folw., pow. lu-
belski, gm. Chodel, par. Urzędów. W 1827 r.
25 dm., 168 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. Ł. rozległy mr. 1216: grunta orne i ogr.
mr. 694, łąk mr. 48, wody mr. 1, lasu mr. 466;
nieuż. i place mr. 12, bud, mur. 4, z drzewa
10, płodozmian 10 i 14-polowy; pokłady torfu
i kamienia wapiennego; folw. ten w r. 1880
oddzielony od dóbr Radlin. Br. Ch.

Łopiennik, góra lesista, wznosząca się w po-
łudniowej stronie wsi Łopinki, w pow. Lisko,
nad płd. granicą tej gminy z Dołżycą, pod
40” 25 wsch. dłg. g. F., a 499 14 50 płn. sz,
g. Wody spływające ze stoków tej góry od
płn. i płd, zabiera Solinka, a od zach, Hoczew-
ka. Wzniesienie wsch, szczytu 1069 m., zach.
978 m. Br. G.
Łopienno 1.) miasio i gm., pow. wągro-

wiecki, w okolicy piaszczystej nad jeziorkiem;
2 miejscowości: a) Ł., miasto, b) folw. probo-
stwa; w r. 1881 miało 1002 mk.; w r. zaś 1871
było 89 dm,, 943 mk.; 81 ew., 816 kat., 46
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żyd. Kościół kat. paraf. należy do dek. gnie-
źnieńskiego śś. Piotra i Pawła. Szkoła elemen-
tarna kilko-klasowa; 275 analf, Apteka, ajen-
tura poczt., tel. i gościniec na miejscu; poczta
osobowa z Gniezna przez Ł. do Kcyni (Exin);
omnibus prywatny chodzi z Kłecka przez Ł.
do Janówca. St. kol. żel. w Rogoźnie (Roga-
sen) o 12 kil., w Gnieźnie o 26 kil. na płd.
W r. 1811 było 70 dm., 306 mk.; w r. 1883
zaś 551 mk.; 525 kat., 5 ew., 21 żyd. Ł. po-
zyskało prawo miejskie r, 1519. Zygmunt I
w przywileju erekcyjnym wyraża się: „Przy-
chylając się do wstawienia się Jana Łaskiego,
arcybisk. gnieźnieńskiego, za Andrzejem Za-
krzewskim, dworzaninem i sekretarzem na-
szym, mając oraz wzgląd na wierne tegoż służ-
by i szczęśliwie uskuteczniane poselstwa do

książąt katolickich, do cesarza tureckiego i do

niewiernych, pozwalamy jemu wś dziedziczną
Łopienno w ziemi kaliskiej, powiecie gnieźnień-
skim, zamienić na miasto”. Dla tćm rychlejsze-
go wzrostu i zaludnienia przenosi je król z pra-
wa polskiego na niemieckie, uchylajac z pod
władzy i sądownictwa wojewodów, kasztela-
nów, starostów i t. p.; mieszczanie w wielkich
i małych sprawach stawać będą przed wójtem,
a ten ma się odwoływać do dziedzica. Stanowi
targi tygodniowe i dwa jarmarki do roku,
pozwalając przedawać mięsiwa i zwierzyny
wszelkiego rodzaju, wystawione na stolnicach,
od których dziedzice pobierać będą opłatę, ja-
ka jest we zwyczaju w mieście arcybiskupiem
Zminie; targowe zaś i opłaty od innych rzeczy
na sprzedaż wystawionych, takie mają być jak
w Gnieźnie. "Ten sam przywilej uwalnia na
lat 10 mieszkańców od poborów, myt, ceł
it. d.; wrazie zaś wyprawy wojennej obowią-
-zani są dostarczyć dwa konie do wozu wojsko-
wego, wartujące 10 grzywien, albo też tęż sa-
mą ilość pieniędzy złożyć, lub natomiast je-
dnego jeźdźca uzbrojonego wyprawić. Po Za-
krzewskich Ł było własnością Latalskich.

(Kod. dypl. pol. II, 514). 2.) £., dom.i wś,
pow. wągrowiecki; ma z folw. probostwa 4438
mr. rozl., bez niego 3400 mr.; 3 miejsc.: a) Ł.,
dom. i wś; b) Frydrykowo (Friedrichshof),
folw.; e) Julianowo (Julienau), folw. i leśnic-
two; 17 dm., 803 mk.; 103 ew., 200 kat.; 142
analf. Poczta i tel. na miejscu; st, kol. żel. Ro-
goźno o 12 kil. M, St.

Łopina, wzgórze, ob. Jaworów, t, III, 526.
Łopinka, wś, pow. Lisko, leży na płn. sto-

ku lesistej góry Łopiennika, 1069 m. bez-
względnej wysokości mającej, nad małym do-

pływem z praw. brz. Solinki, w położeniu 549
m. npm. Ze strony zach. zasłaniają wś lasy
pokrywające górę. Na Kamieniu 979 m., od
strony płn. zniżają się wzgórza do 706 m. npm.
Ta mała górska wioska liczy 321 mk. i ma
parafią gr.-kat. Podług szemat, duch. dyec. 
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przem. gr.-kat. ma przynależnych 384 osób,
z tych 34 rzym.-kat. przyłączonych do par.
w Wołkowyi i 350 gr.-kat. Cerkiew drewnia-
na należy do dek, baligrodzkiego. Do par. są
dołączone dwie wsie z cerkwiami drewnianemi:
Tyszkowa i Buk. Gleba jest iłowata i nieuro-
dzajna. Stosunki wytworzone przez złą glebę
i brak środków komunikacyjnych wyraża ja-
skrawo obliczenie dochodów parocha, któremu
dochód ze 109 mr. roli w ogóle oceniono na 59
zł, i 90 et. Drzewo nie ma zbytu i dla tego 18
sągów kosztuje w lesie 1 zł. 44 ct. Odda-
lenie od Baligrodu wynosi 11'3 kil. W pobli-
żu wsi znajduje się kilka zarzuconych szybów
naftowych. Więk. pos, ma 71 roli, 22 m. łąk
iogr., 27 past. i 6 mr. lasu; pos. mniej. 665
roli, 339 łąk, 158 past. i nieuż, i 647 mr. lasu.
Ł. graniczy na zach. z Jabłonkami, na wsch.
ze Studeniem, na płn. z Tyszkową a na płd.
z Bukiem. Mac.
Łopiszewo, dom. i gm., pow. obornicki,

3305 mr. rozl., 3 miejsc,: a) Ł£., dom; folwar-
ki: b) Krężoły, c) Chmielewo; 18 dm.; 348
mk.; 159 ew., 184 kat., 5 żyd.; 168 analf,
Gorzelnia, młyn, cegielnia. Poczta, tel. w Ry-
czywole o 1 kil.; st. kol. żel. w Obornikach
0 7 kil. | M. St.

Łopkancie, wś, pow. szawelski, gm. żagor-
ska, 58 osad, 527 dzies, ziemi. JACA
Łopkojny, niem. Zopkeim, folw., powiat

ostródzki, st. poczt. Locken. |
Łopniak, wś, pow. suwalski, gm. Hutta,

odl. dw. od Suwałk, ma 30 dm., 188 mk.
Opuszczona w spisie z 1827 r. i w Skorowidzu
Zinberga.

Łopnica, lewy dopływ Stochodu, prawego
dopływu Prypeci.

Łopnica, błoto we wsch. części pow. połoc-
kiego, do 20) w. dług., do 8 w. szer. Na niem
7 niewielkich jeziór: Zwieryno, Halicze, Stra-
dno, Grołoledź, Łonne, Dołżne i Panura.

£Łopocie, okolica, pow. oszmiański, 1 okr.
adm., 019 w. od Oszmiany, 118 mk, katol.,
9 dm. (1866).
Łopoczno, wś nad Wisłą, pow. nowoale-

ksandryjski, gm. Kamień, par. Rybitwy, ma
1384 mk, W 1827 r. par. Piotrowin, 22 dm., 154
mk. Wchodziła w skład dóbr Kaliszany (ob.).

Łopojnia, rz., prawy dopływ Niemna (ob.),
uchodzi pod zaśc, Workiele, między Birszta-
nami a Kownem.

Łopoń, ob. Zopań.
Łopoński potok, wypływa w obrębie gm.

Łoponia, z pod wzgórza Kamieńca (275 m.),
w pow. brzeskim; płynie na płn. przez wś Ło-
pań i Biadoliny, gdzie z praw. brz. uchodzi do
Kisielny (ob). Długość biegu 4 kil. Ujście
leży 225 m. npm. Br. G.

KŁopuchów, węg. Zapos, wś w hr, szary”
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skiem (Węg.), kościół paraf. ewang., obszerne
lasy, 253 mk. |
Łopuchowa, wś w pow. ropczyckim, nad

Wielopolką, poboczną Wisłoki z praw. brzegu,
przy drodze z Wielopola do Ropczyc, w okoli-
cy pagórkowatej, lesistej, Sama wś jest 237
m. npm. wzniesioną, ale ku zach. wznoszą się

pagórki do 368, ku wsch. zaś do 387 m. bez-
względnej wysokości. Te wzgórza są pokryte
lasem. Ta wś była dawniej królewską i w u-
biegłóm stuleciu przynosiła 426 złp. kwarty
(Siarczyński, rkp. Bibl. Ossol. 1. 1824, str.
266); teraz ma 788 mk. rzym.-katol. przyłą-
czonych do par. w Łączkach Kucharskich. Pos.
więk. podzielona na dwa folw. ma obszaru 319
roli w ogóle i 232 mr. lasu; pos. mn. 957 roli
1220 mr. lasu. Ł. graniczy na płn. z Okoni-
nem, na płd. z Łączkami, na wsch. z Gnojnicą
a na zach. ze Stasiówką. - Mac.
Łopuchowa, Jamiołka, Ślina (ob.), rz., le-

wy dopływ Narwi. Ę
Łopuchowo 1.) wś, nad rz. Sliną, pow.

mazowiecki, gm. Stelmachowo, par. Tykocin.
Posiada młyn i 741 mr. obszaru. W 1827 r.
było tu 20 dm., 152 mk. 2.) Ł., wś, pow.
suwalski, gm. Pawłówka, par. Suwałki, odl.
22 w. od Suwałk, ma 17 dm. 137 mk. 3.) £.,
wś, nad jez. Dziemitrowo, pow. sejneński, gm.
Krasnopol, par. Sejny, odl. 4 w. od Sejn, ma
11 dm., 87 mk. Br. Ch.
Łopuchowo 1.) zaśc. pryw., pow. wilejski,

0 88 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm, łuczaj-
ska, 2 dm., 16 mk. kat. 2.) £., zaśc. szląch.
tamże, 1 dm., 9 mk. katol, (1866).
Łopuchowo, dom. i gm., pow. obornicki,

3520 mr. rozl., 4 miejsc.: a) Ł., dom.; folwar-
ki: b) Łomno, c) Gać, d) 10 bud. nad gościń-
cem; 29 dm,, 450) mk.; 145 ew., 305 kat.; 207
analf. Gorzelnia parowa, młyn parowy, kościół
Ślial. do Długiej Gośliny. Poczta i tel. w Dłu-

_ glej Goślinie o 4 kil.; st. kol. żel. w Rogoźnie
0 16 kil. M. St.
Łopuchowo, jez. przy wsi t. n., w pow.

sejneńskim. Leży na prawo od drogi z Kra-
snopola do Sejn, na płn. od jez. Dziemitrowo,
śród wyżyny wzniesionej na 600 blisko stóp.
Ma 20 mr. obszaru, brzegi bezleśne.
Łopuchy, folw. w pow. ihumeńskim, w okr.

polic. użdzieńskim, dziedzictwo od początku
bież, wieku Narkiewiezów-Jodków, należy do
dom, Puków (ob.), liczącego około 125 włók
obszaru; gospodarstwo porządne, gleba urodzaj-
Na, las dostateczny. Par. katol. uździeńska,

Łopucie, wś włośc., pow. święciański, 3-ci
okr, adm,, par. Komaje, o 31 w. od Święcian,
9 dm,, 92 mk., z tego 87 kat., 5 izr. (1866).

opuszanka 1.) wś w pow. dobromilskim,
„kil. na płd. zach. od sądu powiat., urzędu

Poczt,, st. kol, i tel. w Dobromilu. Na płn. le-
Y Kwaszenina, na płn. wsch. Katyna, na wsch.  
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Łopusznica, na płd. Smolnica, Krościenko i
Wolica, na zach. Liskowate. Wody z całego
obszaru płyną do Strwiąża, Liczne strugi two-
rzą mianowicie jeden znaczniejszy potok, Saw-
czyn, płynący od płn. zach. na płd. wsch. do
Łopusznicy. Wzdłuż granicy płd. zaś płynie
w tym samym kierunku pot. Strantura. Zabu-
dowania wiejskie leżą we wsch. stronie obsza-
ru, wzniesionej od 485 do 520 m. Część zach.
obejmuje las Karaszyn (ob.) i las Swiniński.
Własn. więk, (rząd.) ma lasu 1245 mr.; własn.
mniej. roli or. 357, łąk i ogr. 71, past. 38, lasu
2 mr. W r. 1880 było 189 mk. w gm. (obrz.
gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat.). Par.
rzym.-kat. w Dobromilu, gr.-kat w Łopuszni-
cy. Za czasów polskich należała wś do dóbr
koronnych, do ststwa przemyskiego. Ł. w r.
1787 przyłączył rząd austryacki do klucza
dobromilskiego. 2.) £Ł. Chomina, wś w pow.
staromiejskim, 15 kil. na płd, od sądu powiat.
w Starem mieście. Na płn. leżą Strzyłki, na
płn. wsch. Topolnica, na wsch, Turze, na płd.
Wołosianka Wielka, na płd. zach. Jasienica
Zamkowa, na zach, GGwoździec (wszystkie trzy
w pow. turczańskim). Zach. część obszaru prze-
pływa dopływ Dniestru, pot. Jasienica, od płd.
na płn. i zabiera w obrębie wsi pot. Łopuszan-
kę, nastający w płd. wsch. stronie a płynący
na płn. zach. i zasilony małemi strugami od
lew. i praw. boku. Zabudowania wiejskie leżą
w płn, stronie obszaru na obu brzegach dolnej
Łopuszanki i na praw. brz. dolnej Jasienicy
(cerkiew 443 m.). Na płn. wsch. od nich wzno-
si się na granicy Topolnicy szczyt Werszki do
697 m, (znak triangul.). Płd. wsch. część wsi
na praw. brz. Łopuszanki zajmuje las Rzyczka
z najwyższem wzniesieniem 718 m. Przez wś
idzie gościniec, wiodący ze Star. Miasta przez
Turkę i przesmyk użocki do Użoka na Wę-
grzech, Własn. więk. ma lasu 838 mr.; własn.
mniej, roli or. 805, łąk i ogr. 121, past. 474
mr. W r. 1880 było 598 mk. w gm. (obrz. gr.-
kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat.). Par. rz.-
kat. w miejscu (dek. staromiejski, dyec. prze-
myska), We wsi jest cerkiew pod wez, ś. Mi-
kołaja, urząd poczt. i kasa pożyczk. gminna
z kapit. 319 zł. Za czasów polskich należała
Ł. do dóbr koronnych, do krainy gwoździeckiej
w ekonomii samborskiej. W metryce koronnej
znajdują się następujące dokum. (Rkp. Ossol.
NM 2837, str. 58 i 54): „A. 1582 Samboriae.
Facultas Magnifici Stanislai Odrowąż provido
Procz Humicz in nova radice locandi villam,
superius villae Stryłki a molendino dietae vil-
lae, incipiendo a rivulo dieto Humisko, et a
summitate montis, dieti Bereże, circa flumen

Łopuszanka, et aliud Jasiennica, usque ad gra-
nicies villae Jasionka, Łopuszanka homina co-

gnominandam, data. In qua ad scultetiam
unam integram aream cum tertia parte datio-



126 Łop

num regalium, cum columbationibus pro festis
natalis et resurrectionis Christi, cum laboratio-
ne per subditos duorum dierum quotannis, vi-
delicet arationis et falcastrationis, cum facul-
tate aedificandi molendinum in fluvio Łopu-
szanka, in quo tertia mensura pro Sculteto
reservatur. (um mola torquatili, dictus Capi-
taneus incorporat, ratione quorum, ad Statio-
nem annalem et expeditionem bellicam, seul-
teti obligantur*. „A. 1554 Varsaviae. Privi-
legium Bonae Reginae Lazaro ITwaniecz Poponi
administrandi Eeclesiam ritus graeci in villa
Łopuszanka, cum area, pratis, hortis, agris,
aliisque attinentiis, salvyo censu poponali quo-
tannis praestari solit, datum*. W lustracyi
ekon, sambor. z r. 1686 (Rkp. Ossol. M 1255,
str. 215) czytamy: „WŚ Ł. ma łanów 201,
kniazki I, popowska ćwierć jedna, wolniczy
łan 1. Czynsze na ś, Marcin i ś. Wojciech (są
Wymienione). Ź owczej dziesięciny albo dają
20-go barana, albo od każdej owcy po gr. 4.
Grromada daje baranka wielkanocnego i kopę
jajec. Wolnik płacił czynszu zł, 15. Orać win-
ni dzień jeden z łanu, także i kosić. Cieślę i
hajduka do żupy wyprawić na cały rok po-
winni. Z pustych koszonych łanów płacą
z każdego po zł, 4*, W inwentarzu z roku
1760 (rkp. Ossol. Ne 1632, str. 234) czytamy:
„Wś osiadła na łanach 19, zosobna kniazki 1,
wolniczy 1, sołtyskiego 1*/,, popowskiego '/,.
Ta wieś podupadła w osiadłości i dobrowolnie
na taksę podała się, więc corocznej rewizyi
tak jako i Strzyłki podpadać ma. Z tegorocz-

. nej rewizyi pokazało się, że do kasy ekonomii
samborskiej tak z pól sianych, jako i łąk ko-
szonych provenit czynszu na rok 265 zł, 15 gr.
excepto na pojezdnika 10 zł,, na cieślę do źu-
py starosolskiej 50 zł., na pachołka przy żupie
starosolskiej będącego zł. 32. Od hiberny i
expenszczyzny ta wieś wolna być ma, tudzież
i od innych powinności, prócz płacenia pogłó-
wnego dwiema ratami i wożenia drew do żupy
starosolskiej. Wójtostwa w tej wsi posesora-
mi Jm. P. Jansonowie, małżonkowie, na które
prawo produxerunt, vigore którego płacić po-'
winni do kasy ekonomicznej czynszu 35 zł. 6

„gr. Hiberna na gardekurów J. Kr. M. i inne
onera fundi, Wolnictwa posesorowie ciż sami
Jm. P. Jansonowie, za jednem prawem co i
wójtostwa, płacić powinni z tegoż wolnictwa
czynszu zł. |2, Hibernę i expenszczyznę do
gromady przykładać mają. Lasy tej wsi: las
od wsch, tak zw, Dolina, od płd, bukowy, t.
zw. Bukański, od zach. t, zw. Ryka, od płn. t.
zw. Powłonit*, 3,) Ł. Lechnowa, wś w pow.
turczańskim, 28 kil. na płn. zach. od sądu po-
wiat, w Turce, 6 kil. na płn. zach. od urzędu
poczt. w £Łomnie. Na płn. wsch, leży Grązio-
wa (w pow. staromiejskim), na wsch. Chasz-
czów, na płd, zach. Zurawin i Krywka (obie  
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w pow. liskim), na zach. Machnowiec. W płd.
stronie wsi nastaje dopływ Dniestru Lechnów-
ka i płynie zrazu na płn. wsch., a potem na
płd wsch. Od praw. i lew. boku zasilają Lech-
nówkę małe strugi. W dolinie Lechnówki leżą
zabudowania wiejskie (566 m.). Na płd. gra-
nicy wznosi się jedno wzgórze do 673 m. Na
granicy płn. wznosi się w Magórze Łomniań-
skiej szczyt t. n. do 1024 m. (znak triangul.),
Własn, więk. (Spółki dla handlu prod, leśn.)
ma lasu 297 mr.; własn. mniej, roli or. 1049,
łąk i ogr. 92, past. 292, lasu 36 mr. W r. 1880
było 427 mk. w gm. (obrz. gr.-kat. z wyjąt-
kiem kilku rzym,-kat.). Par. rzym.-kat. w Tur-
ce, gr.-kat, w Chaszczowie. We wsi jest cer-
kiew. Za czasów polskich należała wś do dóbr
kor. (do krainy lipeckiej w ekon. samborskiej).
W metryce kor. znajdują się następujące do-
kumenta (rkp. Ossol. 2837, str. 51): „A. 1556,
Leopoli. Privilegium Isabellae, reginae Hun-
gariae, Olechnoni Stebnicki, locandi de cruda
radice villam Sżednik, circa fluvium dictum Zo-
puszny, inter villas Chaszczów et Michnowiec
defiuentem, in loco deserto et vacuo, datum.
In qua ad Seultetiam duas areas integras, in ip-
sa villą tertiam vero in Campo seu silva ac de
dationibus regis, tertiam partem dat quibus
Scultetis, pro tempore existentibus, Goloni dic-
tae villae tres dies in anno laborare (scilicet
uno arare, altero metere, tertio falcastrare),
sortasque et alia pro consuetudine vicinarum
Yvillarum dare obligantur. Inmsuper in fiuvio
Łopuszny, molendinum Seulteto extruendum
permittitur, cum pereeptione emolumentorum,
Katione quorum Seulteti ad aerarium regale
pro statione annuatim duos fiorenos solvere,
et expeditionem bellicam subire  tenentur.
Quod Sigismundus Augustus confirmat cum
appendice, ut Sculteto tabernam in villa Łomna
licet aedificare cum emolumentorum perceptio-
ne. Insuper ut Scultetus ecclesiam ritus grae-
ci inibi construat, ad quam pro dote unum la-
neum extirpandum, at alias pertinet applicat*.
W lustracyi ekon. sambors. z r. 1686 (rkp.
Ossol. Ne 1255, str. 234) czytamy; „Wś ma
łanów 12, zosobna wójtowskich łanów 2 i ob-
szar, popowski łan |, wolniczy 1, hajducki 1
łan. Czynsze na ś. Michał, Marcin i Wojciech
(wymienione szczegółowo). Drzewo, robotni-
ków i cieślę z łanu wydają i wyprawują jako
Łomna. Pokazał Jm. P. Stefan Rokicki prawo
na wójtostwo sobie i bratu swemu rodzonemu
Dymitrowi i stryjecznemu Janowi służące de
dt. 1677, przy czem go zachowujemy. Także
na popostwo pokazuje Jm. P. Rokicki sobie
służące prawo de dt, 1679, przy czem onego
zachowujemy. Pan Medyński płaci z łąnu gro-
madzkiego zł. 20, tenże z łanu koszonego zł. 3;
do publicznych zaś podatków i gromadzkich
zarówno przykładać się powinni”, W inwenta-
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rzu zr. 1760 (rkp. Ossol. N 1632, str. 214)
czytamy: „„Wś ta na łanach 12 osiadła, videli-
cet sianych 4'/, koszonych 5, pustych 27/,,
zosobna kniazkich 2, wolniczy na skarb 1,
hajducki seu sołtyski 1, popowski 1. Chlebni-
ka ad praesens znajduje się in M 16. Sołtysi
do Ziemi Przemyskiej należą. Czynsze tej wsi
(wymienione) czynią 195 zł. 6'/, gr. Wójto-
stwa posesorami łanu jednego Szlachetni Jan,
Jacek, Hrye, Stefan i drugi Jan Boberscy, na
który prawo pokazali. Drugiego łanu poseso-
rami za osobnem prawem, które także produ-
xerunt, Szlachetni Stefan, Jan, Wasyl, Andrzej
idrugi Jan Boberscy, vigore których praw
zwyż wyrażeni obydwóch łanów posesorowie
płacić powinni do kasy ekonomicznej corocznie
czynszu zł. 5, tudzież hibernę na gardekurów
J. Kr. M. i inne onera fundi płacić tenentur.
Wolniczy łan trzymają za kontraktem od skar-
bu Paweł i Stefan Michnowscy; płacić mają
na rok vigore tego kontraktu do kasy ekonom.
zł. 80, który to kontrakt zaczynać się ma 1/7
1761, a czynsz pieniężny należeć do nich bę-
dzie na środopoście 1762 r. Oprócz czynszu
hibernę i pogłówne do gromady przykładać
powinni, tudzież czynsz zł, 12 do gromady co-
rocznie płacić, Lasy tej wsi: las, nazwany
Liska, zrujnowany. Zaliła się gromada na ży-
da tamecznego, że im łan pola wolniczego ode-
brał, tudzież, że wolnicy chaszczewscy gro-
madzkich łanów 5 odebrali, które musi groma-
da opłacać”. Czytaj także rewizyą ekon. sam-
borskiej z r. 1766 w „Przewodniku nauk. i
hter.* ż r. 1872, t: IL, str. 118 i t. TLI, str, 51.
Wójtostwo tej wsi było w ostatnich latach
rzpltej w posiadaniu Michała i Jana Bor-
kowskich z prowizyą 268 zł. 16 gr. Zajęte
WETO, POLAK” S7E_
Łopuszanka 1.) potok, także Opraszyną

zwany, nastaje w obr. gm. Majdana Sredniego,
w pow. nadwórniańskim, w lesie Chorośnie,
z pod wzgórza Kełyi (430 m.); płynie zrazu
na zachód; w Majdanie zasiliwszy się strugami
leśnemi od zachodu napływającemi, zwraca
się na północ, przepływa wieś Glinki, nastę-
pnie przez Opraszynek, przysiołek Majdana
redniego, ina obszarze Strupkowa uchodzi
z lew. brz. do Babianki (ob. t. I, str. 67,nr. 2).
Długość biegu 13 kil. 2.) Ł., potok, wypły-
wa z lasu Karaszyna, z płn. wsch. stoku góry
Krzemienia (615 m.), w obr. gm. Łopuszanki;
płynie na wschód, przepływa tę wieś i we wsi
Łopuszniey uchodzi z praw. brz. do Moczaru,
dopływu Strwiąża. Długość biegu 4 kil. 3.)
Ł., rzeczka, bierze początek w obr, gm. Łopu-|
szanki chominej, w pow. staromiejskim, w po-
łudniowej jej części; płynie na północny za-
chód dolinką międzywzgórzystą i w Łopu-
sząnce chominej, poniżej gościńca staromiej-
skiego, który przerzyna, uchodzi z praw. brz.  
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do Jasienicy (ob. t. III, 473, N 1). Długość
biegu 7 kil. Br. G.
Kopuszański potok, wpada z lew. brz. do

Bystrzycy (ob. t. I, str. 512). Por. Zopuszna,
Łopuszany, wś w pow. złoczowskim, 26

kil. na płd. wsch. od Złoczowa, 15 kil, na płn,
wsch. od sądu powiat. w Zborowie, tuż na
zach. od urzędu poczt. w Olejowie. Na płn.
leżą Harbuzów i Perepelniki, na zach. i płd,
Hukałowce. We wsi nastaje mały potok, do-
pływ Seretu, i płynie na płd, wsch. do Olejo-
wa. W dolinie jego, w środku obszaru, leżą
zabudowania wiejskie. W płn. zach. części
wznosi się najwyższy punkt do 400 m., a w stro-
nie płd, do 386 m.  Własn. więk. (Kazimierza
hr. Wodziekiego) ma roli ornej 95, łąk i ogr.
32, pastw. | mr.; własn. mniej. roli orn. 1055,
łąk i ogr. 20, pastw. 34 mr. W r. 1880 było
106 mk, w gminie (około 40 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr.-kat.). Par. rzym.-kat, w Olejowie,
gr.-kat. w miejscu, należy do dekanatu zbo-
rowskiego, archidyec. lwowskiej. We wsi
jest cerkiew i szkoła etatowa jednokla-
SOWA. Tu. Dz.
Łopuszka, Mała i Wielka, dwie wsie w pow.

łańcuckim, obiedwie należą do parafii rzym.-
kat. w Pantalowicąch a urzędu poczt. w Kań-
czudze, skąd Ł.-Mała jest odległą o 2, a Wiel-
ka o 7 kil.. £.-Mała leży w podmokłej nizinie
215 m. npm., przerżniętej Mleczką i jej bez-
imiennym dopływem; liczy 341 mk. rzym.-kat.
i graniczy na północ z Kańczugą, na południe
z Pantalowicami, na zachód z Siedlaczką a na
wschód z Siermowem. Grunta mają położenie
wyższe, wschodnie 288, zachodnie 268 m. npm.
Pos. więk, ma obszaru 3811; mniej. 242 mr. roli
w ogóle. Ł.-Wielka leży bliżej źródeł dopły-
wu Mleczki i przypiera południową kończyną
do kilka kilometrów długiego lasu na stokach
wzgórza Raczyny, 452 m. npm. sięgającego; ma
położenie 270 m. npm. wzniesione, ale od za-
chodu i wschodu podnosi się teren do 341 m.
bezwzględnej wysokości. Ł.- Wielka liczy
1094 mk., przeważnie rzym.-katol. (864) wy-
zmania, z których 102 przebywa stale na ob-
szarze więk. pos., mającej obszaru 437 mr. roli,
76 mr. łąk i ogr., 108 mr. pastw. i 672 mr. la-
su; pos, mniej. 1021 mr. roli, 121 mr. łąk, 242
mr. pastw, i 86 mr. lasu. Ł.-Wielka ma szko-
łę ludową i graniczy na zachód z Zagórzem, na
południowy wschód z Raczyną, a na północ
z Pantalowicami, Mac.
Łopuszka, strumień, wypływa zlasu, Niwą

lasową zwanego, północny stok góry Raczyny
(452 m.) pokrywającego, w południowej stro-
nię wsi Łopuszki Wielkiej, w pow. łańcuckim;
płynie na północ przez Łopuszkę Wielką, po-
tem granicą Ł. W. z Pantalowieami i Łopusz-
ką Małą i tu uchodzi z praw. brz. do Mleczki.
Długość biegu 8 kil. Br. G.
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Łopuszna, folw. i wś w pow. nowogródz-
kim, ku granicy pow. słonimskiego, przy go-
ścińcu wiodącym z Baryszyna do Koszelewa;
wś ma osad 14, gm. koszelewska, okr. polic. 2
horodyszczański, miejscowość falista, niebez-
leśna, grunta dobre. Za czasów poddaństwa
miały tu być najcięższe warunki pańszczyzny,
inwentarzami opisane. Al. Jelski.
Łopuszna Wzerzbowiecka, wś rządowa, pow.

krzemieniecki, należała do karmelitów wiśnio-
wieckich. Hetman w. lit. Ostrogski pobił tu
1512 r. Tatarów. Dotąd są ślady okopów.
Należała też do klucza riowowiśniowieckiego,
dziś własność Alf. hr. Potockiego. Ma cerkiew
i piece wapienne,
Łopuszna, wś w pow. kiszeniewskim, gub.

bessarabskiej, nad strugami Wala-Łopusznia
i Todia; 340 dm. 1729 mk.
Łopuszna, wś, pow. nowotarski, nad Da-

najcem, po obu jego brzegach, przy ujściu Ło-
puszny (z praw. brz.) i Czerwonki (z lew. brz,),
przy gościńcu nowotarsko-czorsztyńskim, na
wschód od Nowegotargu 7 kil. odległa; grani-
czy od wsch. z Harklową, od północy z za-
chodnim obszarem wsi Zasadnego (w pow. li-
manowskim); od zach. z Ostrowskiem. Od po-
łudnia przytyka do Spiża (Węgry), zwłaszcza
do obszaru Nowej Białej, Dunajec przepływa
obszar Ł. od wschodu na zachód na przestrzeni
1, kil. Północny obszar zrasza potężny po-
tok górski Łopuszna, a południowy Ozerwon-
ka. 1) Dwór leży 570 m.; 2) przejście pot.
Czerwonki przez granicę galicyjską, 100 m. na
zachód, 588 m. npm.; 3) południowy brzeg
Dunajca, 100 m. niżej drogi prowadzącej na
most przez Dunajec, 564 m.; 4) droga z Ł. do
Nowej Białej, w połowie między drogą czor-
sztyńską a granicą gal.-węg., 574 m.; 5) dro-
ga czorsztyńska, 200) m. od granicy harklow-
skiej, 570) m.; 6) zetknięcie się granie łopu-
szańskiej i harklowskiej, na granicy gal.-węg.,
581 m. W północnej części obszaru Ł. nad
potokiem leżą grupy chat, zwane Zarębkiem
niźnim, średnim i wyźnim. Na północnej gra-
nicy łopuszańskiej wznoszą się szczyty Gror-
ców, jak Niedźwiedź (1311 m.) i Kiczora (1284
m.). Obszar większej posiadłości (Ludwika
Tetmajerowa) liczy roli ornej 194, łąk i ogr.
164, past, 56, lasu 932; mniejszej zaś posiadło-
ści roli ornej 701, łąk i ogr. 322, pastw. 399,
lasu 492 mr. austr. W r. 1777 było dm, 81,
mk. 449; r. 1790 dm. 104, mk. 666, między
nimi Ż rodziny żydowskie, składające się z 13
osób; w r. 1824 dm, 110, mk, 819, między ni-
mi J0 żydów; w r. 1869 dm. 131, mk. 845
(mężcz. 410, kob. 435); w r. 18800 mk. 849,
Jest tu gorzelnia. Niedaleko dworu nad sa-
mym Dunajcem stoi niepozorny, niewielki ko-
ściołek drewniany, modrzewiowy, p. wezw. 8.
Trójcy, sięgający r. 1240, który to rok czytać  
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możemy na jednej zjego belek. Atoli jest to
ekskurenda kościoła par, w Ostrowsku. W ba-
bińcu ustawiona chrzeielnica, według Łepkow-
skiego zbudowaną jest w stylu ruskiego ob-
rządku (?). W kościele godne uwagi są sta-
rożytne rzeźbione ołtarze, dalej nad zakrystyą
zawieszony obraz Ś. Romualda na puszczy, oł-
tarz otwierany, na tle złoconem malowany i t.d.
Dzwon większy nosi napis: „„Antone Eremita
ora pro nobis;** herb Wieniawa, naokoło niego
głoski: „K. 0. L. N.*. „Ten dzwon przelany
sumptem Piotra y Katarzyny Raców, y sta-
ran. W. K, Y.P. B. A. D. 1737 na wieczną
Boga chwałe, B. P. M. yś. Antoniego pusteln.
honor.* Dzwon mniejszy z napisem: ,„„Antone
Dominus tecum ete.*, Nazwy gór i skał w 0-
brębie Ł, podług Groszczyńskiego są: Centyrz,
Magóra, Wielka Góra, Turniska, Groń, Wyżź-
nia, Ciaski (może Ciarki ?), Kluczki w stronie
północnej; w stronie zaś południowej wznosi
się Cisowa Skała między Nową Białą a Gron-
kowem; sterczy ona śród płaszczyzny, jak sa-
motna wieża, o wierzchołku płaskim i dość ob-
szernym. Meweryn (Goszczyński w swoim
Dzienniku podróży do Tatrów zebrał liczne
podania w uściech ludu łopuszańskiego krążą-
ce, jak o skarbach ukrytych, o obrazie ś. An-
toniego, dyable łopuszańskim, o pokutującym
duchu nieczułego parobczaka, o narąbanym
przez dyabła jaworze, it. d. Boz G
Łopuszna |.) przys. w pow bocheńskim, 4

kil. od Wiśnicza, należy do Chronowa i leży
na północny wschód od tej wsi, przy drodze
gminnej do Uszwi. Wzniesienie folwarku jest
825 m, npm. 2.) Ł. al. Kasinka, w pow. my-
ślenickim, ob. Kasinka, 3.) Ł. (z Mielnikami),
wś w pow. bobreckim, 12 kil. na zach. od są-
du powiat. i urzędu poczt, w Bóbrce. Na płn.
leży Rudków, na wsch. Olehowiec, na płd.
Suchodół i Hucisko, na zach, Nowosiółki, na
płn. zach. Podciemno i Siedliska (3 ostatnie
w pow. lwowskim). Wsch. część obszaru
przepływa pot. Siedliski od płn. zach. na płd,
wsch. W dolinie jego leżą zabudowania wiej-
skie Łopuszny na płn., a na płd, od nich przy-
siołek Mielniki (Mełnyki), W płn. wsch.
stronie wznosi się wzgórze Łopuszna do 374
m. (znak triang.). Na zach. leży las Folszow-
ski ze szczytem 390 m. wys. W płn, zach.
jego stronie leśniczówka Tarasów. Własn.
więk. (Alfreda hr. Potockiego) ma roli orn.
254, łąk i ogr. 12, pastw. 282, lasu 1513 mr.;
własn, mniej. roli orn. 656, łąk i ogr. 200,
pastw. 217, lasu 23 mr. W r. 1880 było 499
mk. w gminie, 74 na obsz. dwors, (obrz. gr.-
katol., z wyjątkiem 30 rzym.-katol.). Par.
rzym.-katol, w Staremsiole, gr.-katol.w Ol-
chowcu. We wsi jest cerkiew i szk. etat.
jednokl, 4.) £Ł., wś w pow drohobyckim, 24
kil. na płn. zach. zach, od Drohobycza, 8 kil.
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na płn, zach. od urzędu powiat. w Podbużu, 18
kil. na płd. od najbliższej stacyi kolej, w Sam-
borze. Na płn. leży Łukawica, na wsch, Uroż
i Podmanasterek, na płd. Stronna, na zach.
Manasterzec. W płd. części wsi, na płn. sto-
ku Łopusznej 648 m. wys. (znak triang.) na-
staje mały potok i płynie na płn. do Łukawi-
cy, poczem wpada do pot. Spryni, który wraz
z Błażówką tworzy Czerchawę (ob.), W stro-

nie płn. czyni najwyższe wzniesienie 457 m.
Obszar w dolinie potoku wznosi się od 383 do
400 m. W płd. stronie obszaru leży las Rataj.
Jedna część domów zwie się „Glinnem.*
Własn. więk. ma roli orn. 115, łąk i ogr. 17,
pastw. 54, lasu 448; własn. mniej. roli ornej
269, łąk i ogr. 65, pastw. 311, lasu 3 mr.
W r. 1880 było 332 mk, w gminie, 28 na obsz.
dwors. (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem kilku
rzym.-katol.). Par. rzym.-katol. w Czukwi,
gr.-katol. w QCzerchawie. We wsi jest cer-
kiew pod wezw. ś. Michała. W metryk. kor.
znajduje się następujący dokument (Rkp.
Ossol. N 2837, str. 188): „1579, Cracoviae.
Conservat Stephanus rex gener. Stanislaum
Ktompkowski circa possessionem duorum man-
sorum seu laneorum, naturam regalem haben-
tium, im villii Winniki, Uroż et Łopuszna cum
attinentiis.'* 5.) KŁ. wś w pow. rohatyń-
skim, 13 kil. na płd. wsch. od sądu powiat.
w Rohatynie, 7 kil. na płn. od urzędu poczt.
w Lipicy dolnej. Na płd. leży Lipica górna,
na zach. i płn. Cześniki, na wsch. Podwysokie
(w pow. brzeżańskim). Wzdłuż granicy wsch.
płynie Narajówka, dopływ Gniłej Lipy od
płd. na płn., i dopływ Narajówki, pot. Zielo-
ny, w tym samym kierunku. W stronie płd,
czyni najwyższe wzniesienie 476 m. W r.1880
było 230 mk. w gminie (obrz. rzym.-kat. 148,
reszta gr.-katol.). Par. rzym.-katol. w Pod-
wysokiem, gr.-katol. w Cześnikach. We wsi
kasa pożyczk, gm. z kapit. 99 zł. Lu. Dz.

, Łopuszna |.) przysiołek wsi Berhometu
nad Seretem, w pow. wyżnickim, w dolinie
rzeki Seretu, na zachodnim (lewym) jego brze-
gu, u wschodnich stóp lesistej góry Wybczen-
ki (926 m.), a na południe wsi Berhometu.
„W południowej części tego przysiołka znajdu-
Je się zakład kąpielowy zimnej wody, jakoteż
żętyczarnia. Jest tu willa dla gości, leśni-
czówka, tracz przy ujściu Perechrestiego po-
toku do Seretu, i kilka młynów. Okolica uro-
czą, górska; wzniesienie północnej części przy-
siołka czyni 554 m. npm. W uzupełnieniu
opisu podanego w artykule: „Berhomet nad
Seretem** (t. I, str. 151) podajemy, że na ob-
Szarze dworskim liczba mk. 846, na obszarze
zas chłopskim 3794, razem 4640 mk. 2.) Ł.,
grupa chat włościańskich. na obszarze gm. Ja-
łonicy, w pow. wyżniekim, Br, G.
Łopuszna 1.) potok górski, bierze początek  
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na południowym stoku gór Gorców (ob.),
w obr. gm. Łopuszny, w pow. nowotarskim,
z lasu Kluczkami zwanego, pokrywającego po-
łudniowe zbocze Niedźwiedzia, najwyższego
szczytu tego pasma (1311 m.). Płynie wprost
na południe lasem i łąkami śródleśnemi przez
Zarębek wyźni, średni i dolny, części wsi Ło-
puszny, i w samej wsi uchodzi z praw. brz. do
Dunajca. Długość biegu 8 kil. Zabiera stru-
gi leśne. Spadek wód podają liczby: 859 m.
(połączenie się żródlanych strug); 667 m. (na
Zarębku średnim); 638 m. (naZarębku niźnym);
550 m, (ujście). 2.) Ł., potok górski, wypły-
wa z północnych lesistych stoków działu gór-
skiego Bewuli (1818 m.), w obr. gm. Porohów,
w pow. bohorodczańskim; płynie na północ i
północny wschód dziką, górską doliną, nad
którą od wschodu rozpościera się grzbiet lesi-
sty Studenka (1448 m.); zasila się od lew.
brz. potokami Carynką i Burelką i po 6 i pół
kil. biegu wpada do Bystrzycy NSołotwińskiej.
8.) Ł., potok górski, wytryska w obrębie gmi-
ny Jasienia, w pow, kałuskim, u północnych
stoków pasma skalistego Sewulą zwanego,
a południowych stoków Throwiszcza (ob.);
płynie na północny zachód leśnym parowem
górskim, nad którym od płn. wsch. wznosi się
dział Ihrowiszcza, a od płd. dział Bystrej; po-
czem zwraca się na zachód, południowy zachód
i uchodzi z prawego brzegu do potoku By-
strej, dopływu Łomnicy. Długość biegu 5 kil.
i pół. 6. (R
Łopuszna, potok górski, wypływa z pół-

nocnych stoków pasma Niźnich Tatr, dwiema
strugami, Małą i Wielką Łopuszną zwanemi,
w obr. gm. Dolnej Szuniawy, w hr. spiskiem
(Węgry). Mała Łopuszna napływa od połu-
dnia z pod góry Makowiskami zwanej (933 m.),
a Wielka Ł. od zachodu, od wsi Dolnej Szu-
niawy. Oba te ramiona wodne obejmują górę
Makowiska i u zachodnich podnóży górnej
Czernej (1091 m.) łączą się w jeden strumień,
który w kierunku północno-wschodnim podąża
do Małego Popradu, poniżej Łuczywny. Do-
lina, którą płynie, jest górską i uroczą. Wniej
znajduje się tracz parowy, przy ujściu potoku
z pod Koziego Kamienia (1243 m.) płynącego,
do Ł. Nad dolnym biegiem Ł. od wschodu
wznosi się góra Baba (979 m.). Długość bie-
gu 7 kil. Br. G.
Łopuszna 1.) potok bukowiński, wypływa.

na granicy gmin Jabłonicy, Putyłowa (Putylla.
Storoniecka) i Seletyna, w pow. wyżniekim,
na północnym stoku pasma górskiego, w któ-
rym wznoszą się szczyty Hrebeniszcze (1424
m.), Dworelec (1471) i Dołha (1405 m.). Pły-
nie wąwozem leśnym na północny zachód
wzdłuż granicy Putyłowa i Jabłonicy i do-
piero w dolnym biegu przerzyna obszar Jabło-

niey, gdzie zlewa swe wody do Czeremoszu,
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Białego z praw. brz, Długość biegu wynosi
11 kil. Przyjmuje liczne strugi leśne, między
nimi z praw. brz, Losową (ob.) i Seneci potok.
2.) Ł., potuk bukowiński, wypływa w obrębie
gminy Berhometu nąd Seretem, w pow. wy-
żnickim, ze źródeł leśnych, w lesie Łopuszną
zwanym, nad którym od płn. wznosi się Smy-
dowata (1143 m.), a od płd. Trawień (1223 m.).
Płynie na wschód i południowy wschód doliną
śródleśną, a w dolnym swym biegu łąkami

śródleśnemi, i naprzeciw górnego końca Ło-
puszny, przysiołka Berhometu, uchodzi do Se-
retu z lew. brz. Zasila się wodami licznych
strug i potoków leśnych. Bm G.
Łopuszna, góra lesista, wznosząca się na

zachód od wsi Podmanasterka”a na południe
od wsi Łopuszny, w pow. samborskim, na gra-
nicy tychże dwu wsi, pod 40953 30 wsch.
dłg. g. F., a 49922 płn. sz. g. Las, pokry-
wający ją od południowego zachodu, zowie się
Ratajem. Od wschodu opadają jej stoki dosyć
stromo do doliny Bystrzycy tyśmienickiej.
Wody swe od północy zlewa do Spryni, która
z Błażówką tworzy rzekę Czerchawę, dopływ
wspomnianej Bystrzycy. Wzniesienie 648
m. npm. Br. G.
Łopusznica (po rusku Zopusznycia), wś

w pow. dobromilskim, 10 kil. na płd. zach. od
sądu powiat., urzędu poczt. i st. kolej. w Do-
bromilu. Na płd. leży Smolnica, na zach. Ło-
puszanka, na płn. zach. Katyna, na płn. wsch.
Starzawa, na płd. wsch. Chaszczowate (w pow.
staromiejskim). Płd. wsch. narożnika wsi do-
tyka Strwiąż. Do niego wpadają wszystkie
wody za pośrednictwem potoku Łopusznicy,
płynącego z Łopuszanki od płn. zach. na płd.
wsch. a zasilonego -licznemi strugami. W do-
linie potoku leżą zabudowania wiejskie (cer-
kiew 418 m.). W stronie płn. najwyższe
wzniesienie 514 m. Płd. wsch. narożnik wsi
przerzyna gościniec wiodący z Chyrowa do
Ustrzyk i równolegle z nim kolej galicyjsko-
węgierska. Własn. więk. (rządowa) ma roli
ornej 58, łąk i ogr. 6, pastw. 21, lasu 282 mr.;
własn. mniej, roli orn. 1008, łąk i ogr. 120,
pastw 208, lasu 80 mr. W r. 1880 było 461
mk, w gminie (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem
kilku rzym.-katol.). Par. rzym.-katol. w Do-
bromilu, gr.-katol. w miejscu (dek. ustrzycki,
dyec. przemyska), Do parafii tej należą Ka-
tyna i Łopuszanka, We wsi jest cerkiew.
Erekcya paraf. tak opiewa: Cessio Lanei Po-
ponalis in villa Lopusznica a Magnifico Dzik
1652. Premisliae in term. terrestr. f. 3 p.
dom. (ond. Paschae. Privilegium Augusti II
regis Poloniae 5 Julii 1702 w Lublinie, oblato-
wana w Przemyślu 1705. Była także hramo-
ta od Jana III na łan pola ale zgorzała. Ks.
Damian Zemiański i Hryhory Zemiański od
króla Mości prezentowani. Metryki były od  
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r. 1788. Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych, do sstwa przemyskiego. Po
zajęciu przyłączono ją do dóbr dobromilskich,
Przywilej Zygmunta I 24 października r. 1582
zezwalający na założenie wsi Łopusznicy
z wójtostwem czyli kniażstwem, ob. w Prze-
wodn. nauk, i liter. Lwów, 1873, t.I, str.
52 i nast. Lu. Dz.
Łopuszno, wś, pow. kielecki, gm. i par, Ł.,

leży przy trakcie szosowym z Przedborza do
Kiele, o 28 w. od Kielce, Ł. ma 62 dm., 828
mk., w tem 587 izr. Znaczna przewaga lu-
dności żydowskiej, koncentrujący się tutaj
handel z okolicy, oraz ilość osiadłych rze-
mieślników nadają Ł. charakter małego mczka
i tak też pospolicie przez okolicznych miesz-
kańców jest mianowanem, chociaż urzędownie
nigdy za mczko uznane nie było. Ł. posiada
kościół parafialny, bóźnieę, sąd gminny i kan-
celaryą gminną. (o czwartek odbywają się
targi. Kościół parafialny (Łaski, Lib. ben. I,
592), obecnie istniejący, wymurowany został
w wieku XVI kosztem Hieronima Łąckiego,
na miejscu poprzedniego, z XIV wieku datu-
jącego drewnianego kościołka; chociaż przed
laty dziesięciu znacznie rozszerzony, okazuje
się zaszczupłym dla parafii liczącej 6257 dusz,
zamieszkałych we 23 wsiach, a mianowicie:
Antonilów, Barycz, Ozałczyn, Qzartoszowy,
Dobrzeszów, Fustachów, Fanisławice, Grabo-
wnica, rruszka, Józefina, Jasień, Jedle, Kor-
czyn, Ludwików, Łopuszno, Maryanów, Ol-
szówka, Orezów, Snochowice, Sochów, Starzy-
ki, Wielebnów, Zasłońce. Sąd gminny łopu-
szyński, według urzędowej nomenklatury zwa-
ny sądem 4 okręgu, należy do zjazdu sędziów
pokoju okręgu] gub. kieleckiej; jurysdykcyi
jego podlegają cztery gminy: Łopuszno, Sno-
chowice, Piekoszów i Zajączków; spraw roz-
trząsanych bywa w nim około 900 rocznie.
Gminę Ł. składają 22 wsie: Antonilów, Ba-
rycz, Wielebnów, Grabownica, Górki, Dąbro-
wa, Jedle, Zasłońce, Józefina, Karolinów, Krę-
żołek, Łopuszno, Michala (róra, Maryanów,
Qrczów, Olszówka, Przegrody, Sarbice, Czał-
czyn, Czartoszowy, Hustachów, Jasień z lu-
dnością 588| mk.; w tem 2818 mężcz., 3013
kob.; podług wyznań 4502 katol., 650 ewang.
i 679 żydów. Osad włościańskich jest w gmi-
nie 562 posiadających ziemi 7317 mr. W gmi-
nie znajduje się bydła sztuk 2034, koni 461,
owiec 1304. Dobra Ł., obecnie własność Eu-
stachego Dobieckiego, od samego początku
XVIII wieku znajdują się w ręku rodziny
Dobieckich, w którym to czasie wniosła je ja-
ko posag Anna Derszniakówna, starościanka
radoszycka, mężowi swemu Janowi z Dobieci-
na Dobieckiemu, podezaszemu radomskiemui
sędziemu grodzkiemu opoczyńskiemu. Dobra
posiadają w Ł. stary dwór, dawną rodzinną
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siedzibę w bardzo pięknym położoną ogrodzie
i otoczoną znacznemi zabudowaniami gospodar-
skiemi. Dobra te składały się przed r. 1864
z kilkunastu wsi i 7188 morgów przestrzeni.
Uwłaszczenie odjęło na rzecz włościan więk-
szą część ziemi, tak, że obecnie pozostało przy
właścicielu ogółem 2820 mr., w tem gruntów
ornych 1050, łąk 220, lasów 1400, pastwisk
40. Dobra składają się z czterech folwarków:
Łopuszno, Jasień, Sadów al. Hucisko i Zarem-
bieńce; na każdym z nich prowadzone jest od-
dzielne płodozmienne gospodarstwo; posiadają
dwa młyny wodne, wiatrak, cegielnię, piec
wapienny i sześć zarybionych stawów.  Obfi-
tość łąk nadaje się do rozwinięcia hodowli in-
wentarza, skutkiem czego obecnie, oprócz wy-
chowu koni, rozwija się na większą skalę chów
bydła rasy oldenburskiej oraz owiec Negretti.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł, ma grun-
tu ornego i ogrodów mr. 603, łąk mr. 77,
pastw, mr. 12, lasu mr. 708, nieuż. i place mr.
38, razem mr. 14388; bud. mur. 7, z drzewa
14; płodozmian 12-polowy; folw. Jasień: grun-
ta orne i ogr. mr. 222, łąk mr. 121, pastw.
mr. 72, lasu mr. 668, nieuż. i place mr. 59, ra-
zem mr. 1140, bud. mur. 1, z drzewa 10; pło-
dozmian 10-polowy; folw. Hucisko al. Sadów:
grunta orne i ogr. mr. 184, łąk mr. 27, nieuż,
i place mr. 3, razem mr. 214; bud. mur. 1,
z drzewa 3; płodozmian 138-polowy. Nadto
w nomenklaturąch czynszowych i rozmaitych
osadach mr. 431. Wś Ł. os, 55, z grun. mr.
106; wś Wielebnów os, 23, z grun. mr. 319;
wś Czałczyn os. 18, z grun. mr. 462; wś Or-
czew 0s. 6, z grun. mr, 109; wć Jasień os. 18,
z grun. mr. 248; wś Barycz os. 7, z grun. mr.
106; wś Eustachów os. 50, z grun. mr. 710; wś
Antonilów os. 50, z grun, mr. 564; wś Dąbro-
wa os. 5, z grun. mr. 16; wś Zasłańce os. 11,
z grun. mr. 144; wś Józefina os, 33, zgrun. mr,
534; wś Olszówka os. 28, z grun. mr. 386.

Łopy, wś, pow. szawelski, gm, skiemska,
par. bejsagolska, 3 os., 51 dzies, ziemi.
Łoś 1.) wś nad Jeziorną, pow. grójecki,

gm. Wągrodno, par. Jazgarzew. Według Tow.
Kred. Ziems, dobra Ł. składają się z folwarków

iwsi Ł, i Piskorki. Rozległość wynosi mr.
2349; folw. Ł.: grunta orne i ogr. mr. 706, łąk
mr. 102, pastw. mr, 20, lasu mr. 1227, nieuż.
i place mr. 99, razem mr. 2154, bud. mur, 11,
z drzewa 25; folw. Piskorka: grunta orne i ogr.
mr. 154, łąk mr. 4, pastw. mr. 3, lasu mr. 22,
nieuż. i place mr. 10, razem mr. 194; budowli
z drzewa 6. Dwa młyny wodne, jeden z nich
systemu amerykańskiego, pokłady torfu. Wś
Ł. osad 15, z grun. mr. 37; wś Piskorka os. 6,
z grun. mr. 115. 2.) Ł., wś, pow. radzymiń-
ski, gm. i par. Radzymin. W 1827r. 10 dm.,
83 mk. Br. Ch.

Łoś, ob. Dmytrowice.  
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Łosakin, wś nad rz. Sinianką, pow. oszmiań-
ski, 4 okr. adm,, 70 w. od Oszmiany, 9 dm,,
100 mk. prawosł, (1866).
Łościbór, niem. Zossburg, ob. Włościbórz.
Łosewicze, folw., pow. sejneński, gm. i par.

Wiejsieje; odl. 20 w. od Sejn, ma 9 dm., 172
mk. Dobra Ł. należały niegdyś do Giełażew-
skich, od r. 1818 do Kruszewskich, a wr. 1872
sprzedane hr. Tyszkiewiczowi za rs. 50000; ten
zaś w r. 1878 odprzedał je Mendelowi Bram-
sonowi za rs. 108000. Grunta dobrze upra-
wne, gospodarstwo wielopolowe, sieje się psze-
nica i koniczyna. Folwarków trzy: Ł., Sta-
niszki i Gausty. Lasy iglaste i liściaste ob-
szerne, ale trzebież ich już się rozpoczyna,
Dom mieszkalny drewniany, stary, ale gospo-
darskie budowle porządne, stodoła i śpichrz
nadzwyczajnych rozmiarów; ten ostatni muro-
wany, o czterech piętrach, z obszernemi piwni-
cami, wysoką wieżą i zegarem na niej, może
pomieścić w sobie trzyletnie zbiory. Sad owo-
cowy obszerny, dobrze utrzymany, były w nim
i plantacye winogron, ale te zaniedbane zmar-
niały. Sad łączy się z obszernym i pysznym

ale zaniedbanym parkiem, w którym są mo-
drzewie i tuje. Sad i park dotykają do wiel-
kiego jeziora Gausty i widok na nie prześlicz-
ny. Jakkolwiek czeladź dworska umie po pol-
sku, ale między sobą używa języka litewskie-
go, bo tu zaczyna się pogranicze z wsiami li-
tewskiemi, Według Tow. Kred. Ziems. dobra
Ł. składają się z folwarków: Ł., Grausty, Sta-
niszki; jeziór: Szykinis, Palszinis i Szławante-
lis; wsi: Lejbogole,.Gudele, Czuwańce i Kle-
pacze. Rozległość. wynosi mr. 3312; folw. Ł.:
grunta orne i ogr. mr. 557, łąk mr. 256, pastw.
mr. 8, nieuż. i place mr. 84, razem mr. 840,
bud. mur. 5, z drzewa 21; płodozmian 9-polo-
wy; folw. Grausty: grunta orne i ogr. mr. 212,
łąk mr. 62, pastw. mr. 8, nieuż, i place mr. 3,
rązem mr. 285; bud, z drzewa 4; płodozmian
4-polowy; folw. Staniszki: grunta orne i ogr.
mr. 138, łąk mr, 49, pastw. mr. 8, nieuż. i pla-
ce mr. 3, razem mr. 197. Nadto w lasach mr.
1430, w jeziorach mr, 128, w rozmaitych osa-
dach i odpadkach mr. 482. WŚ Lejbogole osad
16, z grun. mr. 239; wś Gudele os. 28, z grun.
mr. 450; wś Czuwańce os. 11, z grun. mr, 218;
wś Klepacze os. 32, z grun. mr. 353. ł

Łosiacz, wś w pow. borszczowskim, 14 kil.
na płn. od Borszezowa, 7 na płd. wsch. od
urzędu poczt. w Dawidkowcach. Na wsch.
leżą Burdiakowce i Grusztyn, na płd. Cygany,
na zach. Piatkowce (część wsi Grabowiec),

Tarnawka i Zwiahel, na płn. zach. Dawidkow-
ce (w pow. czortkowskim), na płn. Czarno-
końce Wielkie i Czarnokoniecka Wola. Wpłn,
stronie wsi nastaje pot. Rudka, dopływ Niszła-
wy i płynie przez wsch. część obszaru na płd,
wsch,, a potem wzdłuż granicy od Gusztyna
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na płd, do Cygan, gdzie przybiera nazwę Cy-
ganki (ob.). Wody z zach. części obszaru
uprowadza mały dopływ Niszławy na zach, do
Zwiahelu. Na praw. brz, Rudki leżą zabudo-
wania wiejskie (290 m. cerkiew). W stronie
płd. zach. leży las Stawki, a na płd. granicy
wznosi się wzgórze Cypel do 3801 m. Własn.
więk, (Agenora hr. Gołuchowskiego) ma roli
ornej 959, łąk i ogr. 251, lasu 650; własn.
mniej. roli ornej 1999, łąk i ogr. 1267 mr.
W r. 1880 było 1678 mk. w gminie, 197 na
obsz. dwor. (między nimi przeszło 1000 obrz.
gr.-katol., przeszło 700 rzym.-katol.). Par.
rzym,-katol. w Skale; gr.-katol. w miejscu,
dek. Skała, archidyec. Lwów. We wsi jest
cerkiew i szk. etat. jednokl. Za czasów pol-
skich należała wś do dóbr koronnych, do sstwa
skałąckiego w wojew. podolskiem. Według
miejscowego podania stało niegdyś na polach
Łosiacza miasto ,„Rohożna' pod lasem zwanym
dziś Sandurszczyną. Lu. Dz.

Łosiaki, rum. i wś. włośc., pow. rypiński,
gm. i par. Chróstkowo, odl. o 15 w. od Bypi-
na, ma 8 dm., 48 mk, 100 mr. gruntu, 18
nieuż. Było to pierwotnie uroczysko przy
wsi Kobrzeniec.
Łosianka, rz., dopływ Dniepru z prawej

strony.
Łosiatyn, wś, pow. wasylkowski, nad rz.

Rotkiem, wprost wsi Charpacze. Ma 1851
mk., cerkiew zbud. po.r. 1746.
Łosia Wólka 1.) wś i folw., pow. war-

szawski, gm, Cząstków, par. Łomna. Według
Tow. Kred. Ziems, folw. £. (z wsiami: Ł,,
Czosnów, Mołocice i osadą Dębin) nad Wisłą,
rozległe mr, 1040: grunta orne i ogr. 289, łąk
mr. 52, pastw. mr. 599, lasu mr. 104, nieuż.
i place mr. 196, bud. mur,6, z drzewa 11;
wiatrak. Wś Łosia Wólka os, 22, z grun, mr.
189; wś Czosnów os. 26, z grun. mr, 180; wś
Mołocice os. 2, z grun. mr. 48; osada Dębin
mr, 19. 2.) Ł. Wólka, wś, pow. grójecki, gm.
Wągrodno, par. Jazgarzew. Por. Łoś.

Łosica, wś, pow. piński, 8 okr. polic., gm.
Chojno, mk. 196, własność Surewiczów.

Łosica, Zolenica, ob. Połowica.
Łosica, rz.. dopływ rz. Hołbicy. Porów.

Dzisna,

Łosice, os. miejska nad rz. Tuczną, pow.
konstantynowski, gm. i par. Łosice. Leży
w nizinie nadrzecznej, odl. 28 w. od Siedlec,
Posiada kościół par. drewniany, cerkiew pou-
nicką, synagogę, szkołę początkową, sąd gmin-
ny okr. IV, urząd gminny, stacyą pocztową.
W 1827 r. było tu 190 dm.i15438mk., w 1862
r. 199 dm, (6 murow.) i 1755 mk. (838 żyd.);
obecnie jest 208 dm., 2610 mk. i 3332 mr. zie-
mi miejskiej. Ł. należą do rzędu dawniejszych
osad miejskich na Podlasiu. Aleksander Ja-
giellończyk w 1505 r. przenosi mieszczan tu-  
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tejszych z prawa ruskiego na niemieckie.
Wzniesiono wtedy ratusz z jatkami, wagą, po-
strzygalnią, ustanowiono jarmarki. Mimo to
starostowie mielniccy nie przestawali uciskać
mieszczan, a poborcy wybierali opłaty według
ustaw litewskich. Dopiero uchwała sejmowa
z 1578 r. położyła koniec wyzyskiwaniu. Wła-
dysław IV przywilejem z 1647 r. pozwolił
mieszczanom pędzić wódkę i rozwozić ją swo-
bodnie, Zniszczone w czasie wojen szwedzkich
otrzymały £Ł. w 1677 r. potwierdzenie i roz-
szerzenie przywileju co do wyrobu i sprzeda-
ży trunków,lecz napływ żydów protegowanych
przez starostów uniemożliwiał mieszczanom
konkurencyą i doprowadził ich do nędzy. Za-
kazy królewskie, potwierdzane kilkakrotnie,
nie zaradziły nadużyciom; ludność chrześciań-
ska musiała poprzestawać na pracy rolnej.
Kościół katolicki pod wezw. ś. Zygmunta za-
łożony został i uposażony przez Zygmunta I
w 1511 r. Stoi przy nim kaplica murowana
ś. Stanisława. Cerkiew rusińska musiała po-
wstać w dawniejszej jeszcze epoce. Par. Ł.
dek. konstantynowski: 3252 dusz. Gmina Ł.
należy do sądu gm, okr. III w miejscu, ma
2675 mk. Br. Ch.

Łosice, wś, pow. kobryński, przy drodze
z Chomska do Drohiczyna i Antopola,

Łosicze, Zoszyce, wś w pow. pińskim, nie-
gdyś należąca do sstwa krzywosielsko-plesz-
czyckiego, pomiędzy rozlewami Strumienia i
Prypeci, w gminie lemieszewickiej, w okr. po-
lie. 3 płotniekim, o mil 4 na południe od Piń-
ska, ma osad 37, miejscowość bardzo nizinna,
rybołówstwo i flisacówo stanowią główne za-
jęcie mieszkańców. W r. 1775 Ł. były odda-
ne za zasługi Adamowi Skirmuntowi, sędziemu
ziemskiemu i posłowi pińskiemu prawem em-
phiteusis, na lat 50. (Ob. Vol. Leg. t. VIII,
str. 418, wyd. OQhr.). Al. Jel.

Łosie, pow. ostrołęcki, gm. i par. Piski,
Łosie 1.) wś rząd., pow. wilejski, o 59 w.

od m. Wilejki, | okr. adm., przy byłej drodze
pocztowej z Wilna do Mińska, 11 dm., 65 mk.
prawosł, 2.) £., wś rząd., nad jez. Łozdzieje,
pow. święciański, 3 okr. adm., o 82 w. od
SŚwięcian, 8 dm., 68 mk, katol. 3.) Ł., wś
rząd., nad rz. Soroczanką, pow. święciański, |
okr. polie., mk. katol. 124, dm. 12, o 42 w. od
Swięcian (1866).

Łosie 1.) wś w pow. gorlickim, należy do
parafii gr.-katol. w Klimkówce a do urzędu
poczt. i sądu powiat. w odległych o 11.5 kil.
Gorlicach. Liczą 1089 mk. gr.-katol. i 280
izrael. Powodem tak licznie nagromadzonej
ludności żydowskiej są kopalnie nafty. Ł. le-
żą na prawym brz. Ropy (363 m. npm.) i ma-
łym dopływem tej rzeki, Od północy zasłania
tę wś Łysa Góra 641 m. bezwzględnej wyso-
kości mająca, a ze wszystkich stron lasy.
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Grunta składają się z nieurodzajnych: czerwo-
nych iłów, a także górnictwo naftowe nie ro-
kuje wielkich nadziei. Badania geologiczne
H. Waltera i dr. E. Dunikowskiego (Kosmos,
1882, str. 298, 468 i 474) wskazują, że na
czerwonych iłach spoczywa piaskowiec ja-
mneński, ale większa część szybów po przebi-
ciu tych iłów dostaje się w olbrzymi system
iłołupków, plastycznych iłów, płytowych cien-
kich piaskowców, t. j. w ogóle w górno ropia-
nieckie warstwy, a tylko niektóre szyby na-
trafiają na uaftę. Częste zalewy i skręcenia

szybów są skutkiem nieprzepuszczalności iłów,
dla których wody zaskórne gromadzą się przy

- pokładach piaskowców. Ponieważ jeszcze ni-
żej są warstwy menilitowe, w których niema
nafty wiele, a pod niemi są znowu warstwy
ropianieckie, dla tego może dopiero w znacznej
głębokości być nadzieja na wykrycie ropy.
Nawet w miejscu, gdzie kopią szyb subwen-
cyonowany przez wydział krajowy, niema na-
dziei na naftę. Jedynie możnaby próbować
kopać nad samym potokiem. W ogóle kopal-
nia znajduje się w rękach ludzi nie będących

górnikami z zawodu. W Ł. jest szkoła ludo-
wa i cerkiew drewniana filialna. Włościanie
otrzymują znaczne czynsze za miejsca oddane
na szyby, mimo to jednak i mimo zarobku przy
kopalni są bardzo ubodzy, ponieważ ludność
napływowa i niezapracowane zyski demorali-
zują ją i majętniejsi oddają się pijaństwu. Pos.
więk. ma tylko 21 mr. roli i 711 mr. lasu (p.
F. Skrochowski); pos, mniej, 627 mr. roli, 142
mr. łąk i ogr., 564 mr. pastw, inieuż, i 68 mr.
lasu. Ł. graniczą na północ z Bielanką, na
zachód z Ropą, na wschód z Leszczynami, a na
południe z Klimkówką. 2.) Ł., wś w pow.
sądeckim, nad Kamienieą pob. Dunajca, blisko
źródeł tej rzeczki i przy gościńcu z Nowego
Sącza do Tylicza, 618 m. npm. Wś leży w ma-
łej dolinie górskiej, ścieśnionej od zachodu gó-
rą Wielki Garb 798 m., a od wschodu wyży-
ną zwaną Jednaki las 628 m. npm. Oddalenie
od urzędu poczt. w Nowym Sączu, wynosi
22.7 kil. £Ł. należy do parafii gr.-katol. w No-
wej wsi, a rzym.-katol. w Krynicy. 4276
mieszk. jest gr.-katol. 2381, rzym.-katol. 20,
izrael. 25. Więk. pos, Ed. hr. Stadnickiego
ma obszaru 51 mr. roli w ogóle i 360 mr. lasu;
pos. mniej. 581 mr. roli, 82 mr. łąk, 300 mr.
nieuż. i pastw. i 168 mr. lasu. Jest tutaj dre-
wniana filialna cerkiew i cmentarz. Ł. grani-
czy na wschód z Roztoką Wielką, na zachód
z Uhryniem, na północ z Nową wsią, a na
południe z dużemi lasami w Beskidzie, sięga-
jącemi po granicę węgierską. Mac.

Łosie, niem. Loschen, wś i dobra, pow. pru-
skoiławski, st. p. Iława Pruska.

Łosie albo Zosze, jezioro w powiecie rze-
życkim, 2'/, wiorsty długie, 2 wiorsty sze- 
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rokie, do 5 sażeni głębokie. Brzegi bło-
tniste.
Łosie dołęgi, wś, pow. łomżyński, gm.i

par. Zambrów. W 1827 r. 2 dm., 14 mk,
Łosje-hołowy, ob. Zosinówka.
Łosień 1.) wś, folw. i os. karcz., pow. bę-

dziński, gm. Łosień, par. Sławków; odl. 18 w.
od Będzina. Leży przy drodze ze Strzemie-
szyc do Ogrodzieńca, w punkcie przecięcia się
z drogą ze Śławkowa do Siewierza. Posiada
urząd gminny. WŚ ma 120 dm., 877 mk.,
1627 mr. ziemi włośc. (1061 mr. ornej); folw.
2 dm., 419 mr.; os. karcz, rządowa1 dm., 4 mr.
W 1827 r. wś rząd. 54 dm., 268 mk. £. wraz
z folw. Łazy i Kuźniczką Nową stanowi ma-

jorat mający 647 mr. obszaru. Gmina £. na-
leży do sądu gm. okr. II w Ujejscu, st. poczt.
Sławków; ma 9914 mr. obszaru i 3897 mk. 2.)
Ł., wś, i Zosienek, pow. kielecki, gm. i par.
Piekoszów (Łaski, Lib. ben. I, 590). Leży
w pobliżu Kielc i Chęcin. W 1827 r. 41 dm,,
279 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw,
Łosienek miał r. 1866 rozległości mr. 965,
grunta orne i ogr. mr. 361, łąk mr. 61, pastw.
mr. 64, lasu mr. 251, zarośli mr. 215, nieuż. i
place mr. 23. Wś Łosienek os. 27, z grun.
mr. 239. : Br. Ch.

Łosienice, Vowe i Stare, niem. 4Alt- i Neu-
Lassiniiz (Iuasseniiz, Taszenitz), dwa wybudo-
wania, należące do dóbr rycerskich Klukową
hutą zwanych; leżą w pow. kartuskim i mają
obszaru każde 3 włóki; r. 1858 było w Sta-
rych Ł 48 mk., w Nowych Ł. 37 mk. Parafia
katol. Stężyca, szkoła Mściszewice; st. poczt.
Sulęcin, Kś. Fr.

Łosieniec, wieś, pow. sieradzki, gm, i
par. Charłupia Wielka (Łaski, Lib. ben. I,
436); odl. od Sieradza w. 6; wś dm. 14, mk,
143. Folw. Ł. rozległy mr. 3350: grunta orne
i ogr. mr, 302, łąk mr. 6, pastw. mr. 4, nieuż.
i place mr. 18. Wś Ł. os. 22, z grun. mr. 122.

Łosieniec, strumień wpada do Łączny pod
Kuźniezką. Długi 5 wiorst,

Łosiewicze, folw., ob. Zosewicze,
Łosiewicze, wś, pow. węgrowski, gm. Ka-

mieńczyk, par. Kamionna, 346 mr. rozl., 250
mk., 26 dm. Por. Kołodziąż.

Łosiewicze, zaśc. w pow. mozyrskim; por.
Kurytycze.
Łosiewo 1.) Zosowo, wś i folw., pow. puł-

tuski, gm. Gzowo, par. Pokrzywnica. W 1827
r. 14 dm., 112 mk. Folw. £, rozległy mr. 810:
grunta orne i ogr. mr, 530, łąk mr. 75, wody
mr. 1, lasu mr. 195, nieuź, i place mr. 9, bud.
z drzewa 14. WŚ Ł.os. 13, z grun. mr. 53.
2.) £Ł. al. Zosewo, wś szlach, i włośc., nad rz.
Skrodą, pow. kolneński, gm. i par. Mały-Płock,
W 1827 r. 13 dm., 92 mk. 3.) £., wśszlach.,
pow. szczuczyński, gm. Biełaszewo, par. Wą-

808Z, Br. Ch,
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Łosiewskaja, st. p. w pow. pawłowskim,
gub. woroneskiej,
Łosiewszczyzna, ob. Kozarowicze, t. LV,

str. 587.
Łosijówka,wś, pow. berdyczowski, po obu

brzegach rz. Desny, o 2 w. poniżej Psiarówki.
Ma 688 mk,, cerkiew z r. 1755 i 1677. dzies,
ziemi, należącej do Matuszewiczów, Bielaw-
skich, Biełowodskich, Borzeńskiej, Brzezińskiej
i Turzańskiego,

Łosikąt, os. leśna, pow. makowski, gm.
Sypniewo, par. Nowa-Wieś,

Łosińce, wś i dobra rządowe, pow. kobryń-
ski, niedaleko Antopola, do 1839 r. wraz z do-
brami Czykin i Torokany własność unickiego
monastyru torokańskiego.

Łosiniec, wieś, pow. tomaszowski, gmi-
na "Tomaszów, parafia rzymsko - katolicka
Tomaszów, o */ą mili, od granicy Galicyi
(w ordynacyi Zamoyskich), a 15 w. od Toma-
szowa. Posiada cerkiew drewnianą, z drzewa,
do której należy gruntu 159 mr. Data erekcyi
nieznana, istniała już w 1692 r. Dymów włośc.
69, w których ludności 577, w tych rzym.-

*katol. 88, reszta prawosławni. Szkola początk.
1-kl. ogólna. Grruntu ornego 1260 mr., grunt
piaszczysty, zaledwie czwarte ziarno żyta
przynosi, poczta najbliższa Tomaszów. W 1827
r. było tu 69 dm., 441 mk.

Łosiniec (po rusku Zosyneć) 1.) osada w Ra-
dwańcach w pow. sokalskim. Są tu torfy na
bezdennem bagnie. 2.) Ł., wś w pow. tur-
czańskim, zwana także Łosieńcem, 7 kil. na
płd. wsch. od sądu powiat, i urzędu poczt.
w Turce. Na płn. leży Jawora, na płn. wsch.
Jasionka Steciowa, na wsch. Radycz i Ilnik,
na płd, Ilnik, na zach. Mielniczne, na płn.
zach. Turka. Zach. część obszaru przepływa
Stryj. Wchodzi on tu z Ilnika (559 m, lustro
wody) i płynie zrazu na płn. wsch., poczem
wygina się łukiem na płn. i zach., a wchodząc
na zach. granicę wsi przybiera znowu kieru-
nek płn. i wchodzi do Turki, Od praw. brz,
zasila go w obrębie wsi kilka strug małych,
z których najznaczniejsza płynie z płn. wsch.
z pod Bachońskiej góry na płd. zach. środkiem
obszaru i zasilą się od praw. i lew, brz. licz-
nemi dopływami. W dolinie tego potoku le-
ży przeważna część zabudowań wiejskich (cer-
kiew 682 m.); druga część w dolinie Stryja.
Na praw. brz. najznaczniejszego dopływu Stry-
ja wznoszą się Szczob i Kiczerka (813 m.), na
lew. brz. Kiczera (7538 m.). Część wsi zwie
się Kropiwniczyzną. Własn. więk. (Tow. dla
prod, leśn. w Wiedniu), ma lasu 402; własn.
mniej, roli orn, 1211, łąk i ogr. 252, pastw.
312 mr. Wr. 1680 było 730 mk. w gminie
(obrz. gr.-katol., z wyjątkiem kilku rzym.-
katol.). Par, rzym.-katol. w Turce, gr.-katol.
w miejscu (dek, wysoczański, dyec. przemy-  
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ska). We wsi jest cerkiew. Do par. należą
Radycz i Jasionka Steciowa. Lu. Dz.

Łosiniec, wś i dom., pow. wągrowiecki,
par. Popowo; dom. ma 2562 mr. rozl.; 18 dm.,
2250 mk, 3 ew., 222 katol., 63 analf. Poczta
i tel, w Skokach o 4 kil., st. kol. żel. Rogoźno
o ll kil. Własność Magdaleny z Duninów
Napierałowiczowej (Zaski, Lib. ben, I, 76).
Łosiniecka-Wólka, wś, pow. tomaszowski,

gm. i par. rzym.-katol. Tomaszów. Leży na
piaszczystej pochyłości, graniczy z Łosińcem,
Ma dymów 45, z ludnością 397 dusz, posiada-
jącą 658 mr. gruntu ornego, piaszczystego,
w małej ilości pomięszanego z popielatką,
Brak chleba przyczynia się do różnych zajęć,
i tak: jedni do fabryki gątów, inni do zwożenia
materyałów leśnych i kamienia, lub zarabiają
w Tomaszowie; jak w Łosieńcu, tak i tu ogro-
dów owocowych niema i stąd oprócz wierzby,
żadnej zieloności przy domach niema. Przy
tej wsi jest folwark (ordynacyi Zamoyskiej)
Swidy, zwany od młyna t, n. Folw. ten ma
razem 8 dymów i 421 mr. przestrzeni gruntów
ornych. Piaszczysta ta okolica mało przynosi
produktów i stąd, oprócz żyta, owsa i tatarki,
a w ogrodach jęczmienia i pszenicy, bardzo ma-
ło sieją i to tylko jare. W pobliżu tego fol-
warku, tuż. przy granicy wsi Wólki Łosinie-
ckiej, rozciągają się sosnowe lasy ordynacyi
Zamoyskiej, a w nich jest wiele nasypów
w kształcie wałów, tudzież kurhany lasem
porosłe; lud jak zwykle przypisuje takowe
wojnom szwedzkim. ć

Łosinno, Zosino, wś, pow. pultuski, gm.
Somianka, par. Pniewo. W 1827 r. 24 dm,,
127 mk., stanowiła część Wypych. Według
Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. lit. A, rozległy
mr. 419: grunta orne i ogr. mr. 209, łąk mr.
20, pastw. mr. 30, lasu mr. 90, zarośli mr. 30,
nieuż, i place mr, 40. WŚ Ł, lit. A., osad 26,
z grun. mr. 2083. i

Łosinówka, mko, pow. nieżyński gub. czer-
nihowskiej, o 25 w. od Nieżyna, nad rz. Irodą.
R. 1627 wś zwana Zosje-hołowy, Od 1858 mko.
Ma 647 dm., 3785 mk.

Łosiny 1.) niem. Zosszni, włośc. wś, pow.
chojnicki, w lesistej i bagnistej okolicy nad
strugą Nieżórawą. Obszaru liczy mr. 1736,
bud. 40, dm. 14, katol. 131. Parafia i stacya
kol. żel. z pocztą w Czersku, szkoła Ligmunt,
Za polskich czasów były £Ł. pustkowiem i na-
leżały do dóbr star. tucholskiego; lustr. tegoż
star. z r. 1664 pisze: Ł,, pustkowie, daje zł,
50 czynszu rocznego; mieszkańcy są nadto zo-
bowiązani podług przepisanej kolei razem z in-
nymi czynić pewnemi czasy straż leśną w bar-
ci i puszczy czerskiej, 2.) £., niem, Loszinni,
os. do Okierska, pow, tucholski, w okolicy le-
sistej I piaszczystej; obszaru mr, 361, bud, 16,
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dm. 8, katol. 18, ew. 48. Parafia Polski Cie-
chocin, szkoła Okiersk, poczta Tuchola,

Łosiny, potok, wypływa z lasu pokrywa-
jącego północny stok góry Liwocza (561 m.),
w obr. gm. Brzysk, w pow. pilźnieńskim; pły-
nie na wschód łąkami wsi Brzysk, poczem pół-
nocną granicą tejże wsi, a w końcu na obsza-
rze wsi Bukowej wpada do Wisłoki z lew.
brz, Długość biegu 6'/, kil. Na Kummers-
bergamapie Galicyi, seke. 18, mylnie czytamy
„Fosiny potok, Fido GK
Łosiowce, wś włośc., pow. oszmiański, 3

okr. adm., od Oszmiany o w. 57, od Dziewie-
niszek w. 29, dm. 10, mk, katol. 71 (1866).
Łosiówka, folw., pow. ihumeński, 153 mr.

rozl., od 1873 r. własność Wachajewa,
Łosiówki,

obszarze gminy Zakopanego, w pow. nowotar-
skim, niedaleko granicy Zakopanego z Poroni-
nem. Kopiec graniczny, pod 499 19.66” płn.
sz. g., a 8” 89.94 wsch. dłg., g, F., wznosi się
574.01 m. npm. (Uznański). Chaty te zajmu-
ją północno-wschodni koniec wzgórza, wzno-
szącego się po północnej stronie rz. Zakopian-
ki, którego części rozmaite mają nazwy. Gu-
bałówka (ob.) jest częścią tego wzgórza,
Długa ta góra, ciągnąca się aż ponad Koście-
liska, kończy się na zachód od kościoła w Bań-
kówkach nagłemi urwiskami nad Zakopianką
i należy w części do Zakopian, w części do
Zubsuchowian, którzy ją r. 1875 kupili od
dziedzica Uznańskiego. Br. ©.

Łosiszki, wś, pow. maryampolski, gm, Mi-
chaliszki, par. Igłówka, odl. 20 w. od Maryam-
pola. Ma 5 dm., 36 mk.; w 1827 r. wś rząd,,
1 dm., 17 mk. |

Łosiszki 1.) zaśc. rząd., pow. święciański,
2 okr. adm., oŻ1 w. od Święcian, 1 dm,, 9
mk. katol, 2.) Ł., zaśc. rząd., pow. święciań-
ski, 3 okr. adm., o 38 w. od Święcian, 5 dm,,
45 mk. katol. 3.) Ł., zaśc. włośc., pow, świę-
ciański, | okr. polic., mk, katol. 19, dm. 2, od
Swięcian 24 w. (1866).
Łosk, mko rząd. w pow. oszmiańskim, nad

bezimiennym strumieniem, wpadającym do Be-
rezyny, 2 okr, adm., gm. Horodźki, 42 w, od
Oszmiany, 65 dm., 592 mk., z tego 433 pra-
wosł., 57 katol., 102 żyd. Dwa kościoły pra-
wosł., jeden mur., drugi drew. i kościół katol.
drewn. (1866). Była tu parafia katol. deka-
natu wiszniewskiego. Zamek £Ł. w w. XIV już
istniał, własność książąt tego imienia. Tuż przy
mku wznosi się góra na 30 łokci wysoka; staw
Ja kiedyś oblewał, a teraz tylko rzeka płynie,
: na niej to właśnie był ów zamek, Wierzcho-
ek góry, owalny, ma ze dwa morgi przestrze-

Mi, i tam gdzie niegdyś możne książęta i pany
mieszkały, siedzi teraz w.skromnej chałupie
rolnik czynszowy, obsiewając część tego grun-
U zbożem, a część zostawując na pastwisko.

grupa chat włościańskich na
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Pełno tu szczątków cegły, wszędzie ślady
sklepów. Przed półwiekiem wyorano jeszcze
jakąś obręcz srebrną, podobną do naramienni-
ka. Wszystko to było niegdyś pełne życiai
ruchu, wszystko obronne i zamożne, a nawet
samą osada pod zamkiem miała być rozległa,
kiedy tu zwłaszcza książęta Łoscy mieszkali,
Ostatnia z tego rodu księżna Łoska, ciągle tu
przebywająca, zrobiła r. 1498 fundusz dla ko-

ścioła paraf, i plebanii, Po jej zgonie zawładnął
temi dobrami Stanisław Piotrowicz Kiszka
(marszałek lit, i namiestnik lidzki), skąd wy-
toczyła się o to między nim a kniaziem Iwa-
nem Jarosławiczem przed królem Aleksandrem
sprawa w Brześciu. Kniaź Jarosławiez dowo-
dził, że po księżnej Łoskiej, bezpotomnie zmar-
łej, siostra jej a żona jego powinna była Łosk
odziedziczyć; Kiszka zaś składał się przywile-
jem na te dobra, jaki król Kazimierz IV dał
ojcu jego, nieboszczykowi Piotrowi Janowiczo-
wi Kiszce, wojew. trockiemu. Ze jednak Kisz-
ka przywileju z sobą nie przywiózł, król odło-
żył rozstrzygnienie sprawy do powtórnego
swego przyjazdu do Litwy. 4 tem wszystkiem
Łosk pozostał w ręku Kiszków, którzy wkrót-
ce potem do ogromnych bogactw przyszli. Je-
den z nich, a podobno syn Stanisława Jan
Kiszka z Ciechanowca ssta żmudzki i krajczy
lit., pan 70 miast i 400 wsi, stawszy się głó-
wnym orędownikiem aryanów na Litwie, zbór
helwecki w Łosku znajdujący się oddał w po-
łowie XVI w. aryanom, gdzie sławnego z na-
uki Szymona Budnego ministrem zrobił, Zarli-
wość zaś swoją posuwając dalej, założył tu r.
1574 drukarnię, jedynie celem ogłaszania ksiąg
socyniańskich. W £. to Budny przełożył na
język polski Nowy Testament, i w Ł. go r.
1574 wydrukował, Podobno że drukarnia tu-,
tejsza została przeniesiona z Węgrowa, co do-
wodzi podobieństwo druków. Zarządzał nią
naprzód Daniel z Łęczycy, a po nim Jan Kar-
can z Wieliczki, aż do r. 1587, kiedy się prze-
niósł do Wilna. Poczem zdaje się, że drukar-
nia ta wkrótce upadła, Wydała ona niemało
dzieł socyniańskich, a między innemi: Szymo-
na Budnego, Paleologa, Marcina Czechowicza,
Aleksandra Witrelina (w r. 1586). Tu wyszły
słynne Frycza Modrzewskiego „,Księgi o po-
prawie Rpltej* r. 1577, przełożone po polsku
przez Cypryana Bazylika, z przemową Wola-
na, nakładem Mikołaja Moniwida Dorohostaj-
skiego, wojewodzica połockiego, Mnusiano je-

dnak, przynajmniej z początku, i kalwińskie
księgi tu wytłaczać, kiedy węgierski dziejopis
kościołów wyznania helweckiego w Polsce i
Litwie, drukarnię łoską do swoieh policza.
Radziwiłłowie odziedziczyli po Kiszkach Ł.,
który z czasem oddany został na fundusz al-
taryi przy kościele katedralnym wileńskim,
Por, Krewo,
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Łoska, rz., prawy dopływ Desny, lewego
dopływu Dniepru.

_ Łoski, wś, pow. słonimski, na płd,-zachód
ód Wiązowca,

Łoskie Holendry, ob. Zeszcze.
Łoskoń, niem. Niederhain, wś, pow. bydgo-

ski; 18 dm., 76 mk.; 78 ew., 3 kat.; 15 amalf.
Poczta najbliższa i tel, w Fordonie; st. kol. żel.
w Bydgoszczy.
Łoskowacha, uroczysko pod wsią Minejki,

pow. radomyski.
£Łoskuń, pow. obornicki, ob. Fekstelle,
Łoskutowo, st. kol. żel. donieckiej, w gub.

ekaterynosławskiej.
Łośmina, rzeczka, dopływ Wazuzy, w gub.

smoleńskiej, przepływa o 3 w. od m. Krasne-
go; na jej brzegach właśnie rozegrała się 14—
18 list, 1812 r. słynna bitwa „pod Krasnem
i tamże 15845 r. wzniesiono na tę pamiątkę
obelisk.

Łośminiec, ob. Brusiata,
Łośnica (?), dopływ Nidy, ob, Kielce, t. IV,

26. Por. Zasocina (?).
Łośnice, wś i os. leśna, pow. będziński, gm.

Poręba Mrzygłodzka, par. Kromołów. W 1827
r. 38 dm., 210 mk.; obeenie 50 dm., 314 mk.,
562 mr. ziemi włośc.; os, leśna 2 dm., 9 mk.,
332 mr. lasu.

£Łosonia, ob. Krasówka.
Łososina, por. Zosośna.
Łososina 1.) Dolna z Jakubkowicami, Łącz-

nem, Sadkową i Zawadką, wś w pow. sądeckim,
ma par. rz.żkat, w przysiołku Jakubkowicach
i należy do urzędu poczt. w Tęgoborzy, oddalo-
nej o 6'8 kil. WŚ leży w okolicy falistej, 249
m. npm,, przy gościńcu z Lipnicy do Nowego
Sącza, nad Łososiną uchodzącą pod Tropiem
z lew. brz, do Dunajca. Przysiołki leżą w płd.
stronie od wsi i każdy ma osobny folwark. Ta
stara osada (Długosz L. B. I, 597) ma według
spisu ludności z r. 1880 w ogóle 750 mk.,
z których 192 przebywa na obszarach większej
posiadłości; z tych mieszka w samej Ł. 372,
w Jakubkowicach 38, w Łącznem 156 a Sad-
kowej 197. Qi są rzym.-kat. wyznania, Prócz
nich w całej parafii (patrz: Jakubkowice) jest
jeszcze 60 akatolików i 80 izrael, Grunta są
urodzajne, Pos. więk. ma obszaru 512 roli, 65
łąk i ogr., 140 past. i 285 mr. lasu; pos, mniej,
450 roli, 59 łąk i ogr., 121 pastw. i 22 mr. la-
su. Ł. Dolna graniczy na wsch. z Bilskiem, na
zach. ze Zbykowicami, na płn. z Michalczową
a na płd. z Rojówką. 2.) KŁ. Górna z Kisie-
lówką, WŚ w pow. limanowskim, ma par. rzym.-
kat. i kasę pożyczk, gminną z kapitałem 290
zł. w. a. i jest 4'5 kil. od Limanowy odległą;
leży w okolicy podgórskiej i lesistej, u ujścia
potoku Sowliny do Łososiny, 861 m. npm.
2 363 mk. rzym.-kat. wyznania przebywa 45
na obszarze więk. posiadłości p. Jul, Pieniąż- 
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kowej i 5 spółwłaścicieli. Za czasów Długo*
sza (Lib. Ben. II, 182) należała do kilku spół-
właścicieli imienia Słupskich. Pos. więk. ma
obszaru 155 roli, 25 łąk i ogr., 46 past i 168
mr. lasu; pos, mniej, 163 roli, 338 łąk i ogr., 96
past. i 47 mr. lasu. Kościół paraf, drewniany,
z murowaną boczną kaplicą, pochodzi z r. 1491
i przechowuje metryki od r. 1660. Par. nale-
ży do dyec. tarnowskiej, dek. tymbarskiego,
ma dołączone wsie Młynne, Koszary, Wałową
górę, Bałazówkę, Pasierbiec, Makowieę i La-
skową. Ogólna liczba parafian 4586 rzym.-
kat. i 90 izrael. Gleba żytnia, średnio urodzaj-
na. Ł, graniczy na zach. z Koszarami, na płn.
z Młynnem, na wsch z Sowlinami a na płd,
z Lipową. Mac.

Łososina, rz., ob. Zasocina.
Łososina, rz. górska, wytryska na płn.-

wsch. stoku lesistym Łysej Góry al. Kobyli-
cy (924 m.), na płd. obszarze gm. Półrzyczek,
w pow. limanowskim; płynie na płn. między
domostwami tejże wsi, górską doliną, nad któ-
rą od wsch. rozpościera się dział górski Mo-

gilniey.(1171 m.); zabrawszy od wsch. (prawy
brzeg) wody ściekającego ze stoków płn.-zach.
Krzystonowa (1011 i 912 m.) i Mogilnicy,
przechodzi na obszar Jurkowa, który legł nad
tym potokiem w dolinie zwartej od wsch. £Ło-
pieniem (951 m.) a od zach. Owilinem (1060
m,). Tutaj od wsch. wpada doń pótok płyną-
cy od wsi Ohyżówek, a na płn. granicy Jurko-
wa od zach. (lew. brz.) pot. z Gruszowca po-
dążający. Od ujścia tego potoku zwraca się Ł.
na płn. wsch. i na wsch. przez wsi Dobrą i
Jasną, opłukując stopy zachodnie i północne
góry Łopienia. W dalszym biegu zrasza obszar
Tymbarku, gdzie od płd. (pr. brz.) przyjmuje
znaczny strumień górski, Słopnieki potok. Od
Tymbarku aż do wsi Łososiny Górnej tworzy
łuk podany na pła., opływając północne stopy
Koszarskiej góry, rozpościerającej się od zach.
ku wsch., od Słopniekiego potoku do Sowliny,
uchodzącej do Ł. we wsi Łososinie Górnej

z praw. brz. Wkrótce przerzyna ten potok
gościniec limanowsko-bocheński; zrasza otsza-
ry wsi Młynnego, Łaskowej, Jaworzny, Ka-
mionki, Ntrzeszyc, Kobyłczyny, Ujanowie,
Zbykowie iWronowie. Od Strzeszyc po Wro-
nowice ma bieg bardzo kręty, skierowany na
płd. wsch. Od Wronowie podąża w kierunku
płn. przez obszary Łososiny Dolnej, Bilska,
Witowie Górnych i Dolnych, i uchodzi na gra-
nicy Witowie Dolnych z Tropiem do Dunajca
z lew. brz, Dolina tej rzeki przeważnie wąska,
ścieśniona stokami gór i wzgórzy, wznoszących
się tak ną prawym, jak lewym jej brzegu, Od
Łososiny Górnej począwszy nad prawóm (płd.)
brzegowiskiem tej rz. wznoszą się Dzielec (626
m.), Ostra (767 m.), Sałasz (909 m.), Jaworz
(921 m.), bliżej zaś rzeki Bystry Dział (482
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m.), Dział (427 m.): po północnej zaś stronie
tej rzeki Dział (454 m. w Młynnem), Jabłoniec
(558 m.), Na dziobie (602 m.), Na blichu (541
m.), Wierzchowina (541 m.), Czyżowiec (424
m.), Zebraczka (417 m.). Między £Ł, a Dunaj-
cem, po wsch, stronie £., wznosi się dział Ostrej
góry (459 m.), oddzielający dolinę Ł. od doli-
ny Dunajca. Przyjmuje liczne mniejsze i wię-
ksze potoki i rzeki, Z praw. brz. wpadają do
Ł.: 1) pot, z pod Krzystonowa, 2) pot. od Chy-
żówki, 3) Słopnieki pot., 4) Sowlina, 5) pot.
od Jaworzny, 6) pot. od Zmiączy, 7) Stanko-
wa pot.; z lew. zaś brz.: 1) pot. od Gruszow-
ca, 2) pot. od Porąbki, 3) pot. Zawadki, 4) pot.
od Rupniowa, 5) Rozdzielski pot., 6) pot. od
Kamionki, 7) pot. od Dobrociesza, wreszcie
8) Biała z Wojakowskim pot. Długość biegu
54 kil. Spad wód tej rz. podają następujące
liczby: okolo $50 m, (żródło); 534 m. (ujście
pot. od Chyżówki); 485 m. (most w Dobrej);
451 m. (poniżej kaplicy w Dobrej); 384 m.
(Tymbark); 350 m. (most na gościńcu lima-
nowskim, poniżej wsi Łososiny Górnej); 320
m, (ujście Rozdzielskiego pot.); 276 m. (ujście
pot. od Sechny); 255 m. (most pod Jakóbko-
wicami, na gościńcu nowosądeckim); 230m.|
(ujście do Dunajca). W rzece tej żyją prze-

ważnie następujące ryby: brzanka, głowacz,
jelec, kiełb, łosoś, miętus, pstrąg, strzebla,
świńka, węgórz. Najgłówniejszą rybą wód Ł.
Jest pstrąg, który dochodzi tutaj wielkości ło-
Sosia i zwie się podrybkiem. Rzeka ta zdaje
się mieć nazwę od łososia, który dawniej bar-
dzo obficie w wodach jej przebywał. Br. G.
Łososina, pot. wypływający z jez. Moszni,

wpada do rz. Łuczosy w pow. witebskim. Część
Ł. stanowi granicę gub. witebskiej i mohilew-
skiej, Do Ł. wpada Chotemla. Por. Krynki,
Kopciowa, Hajdukowa. M. K.
Łosośkowice, wś, pow. miechowski, gm.
oniusza, par. Bierków Wielki.

należała do par. Koniusza i stanowiła posia-
dłość kapituły krakowskiej (Dług. I, 123).
W 1827 r. wś rząd. 15 dm., 102 mk.
Łososna, wś i os. młyn., nad rz. Łososną,

Pow, augustowski, gm, Łabno, par. Adamowi-
cze, odl, o 61 w. od Augustowa, o 3 w. od Gro-
na, leży przy szosie z Sejn do Grodna, ma 18

dm., 152 mk. W 1827 r. 16 dm., 97 mk. Tu
Lyzenhaus zamierzał stworzyć wielką osadę

fabryczną i do niej poprzenosić wszystkie za-
kłady z Horodnicy pod Grodnem. Por. Karolin.
Łosośna, dobra, pow. sokólski. Okolica ma-
Wniczą przerznięta rzeką wpadającą do Nie-

(Ma, Łosośną, od której to i sama miejscowość
"©rze nazwę, Posiadłość ta przez kilka wie-
ow była we władaniu rodziny Jawnuta-So-

Poćków, bo już w r. 1500 nabył ją od p. Micu-
Y. Andrzej Jawnuta-5opoóko, koniuszy gro-

lo

aleński, pan na Sopoókiniach, Jasudowie, Boł-

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 58,

W XV w.

 

ŁOŚ 137

dziejach, Miszkinikach, Dziemitkowie i na wie-
lu innych włościach, a w r. 1878 została sprze-
daną przez ostatniego jej dziedzica Aleksandra
Jawnuta-Sopoćkę Aleksandrowi Iljaszence. Ł.
jest oddaloną od Grrodna o 2 mile, od msta pow.
Sokółki o 3 mile, od st. kol. żel. Kuźnica 5 w.
Z jednej strony tej posiadłości przechodzi kolej
żelazna a z drugiej gościniec pocztowy.
Łosośna, rz., dopływ rz, Jesi.
Łasośna, rz, w gub. grodzieńskiej, lewy

dopływ Niemna. Kierunek ma płn., długość
35 w., brzegi wysokie; mało spławna. Na brze-
gach jej w 1837 r. znaleziono kości mamuta.
Dopływy z prawej strony: Przerwa, Podlipka,
Kamionka; z lewej: Krutyszka, Tatarka z Nue-
ką lub Papiliją. Zródło w pow. sokólskim z błót
pod wsią Dolną. Por. Korobczyce i Krupczyce.
Łosośne, jez. w pow. porzeckim, gub. smo-

leńskiej, na płn.-zach, od jez. Plaj.
Łosośnia, por. Kolebki.
Łosośnik, Zosośniki, wś, pow. mogilnieki;

11 dm., 150 mk.; 1 ew., 149 kat.; 43 analf.
Najbliższa poczta, parafia i st. kol. żel. w Wy-
latowie (Łaski, Lib. ben. I, 187). M. St.
Łosowo, ob. Zosiewo.
£Łosowo, ob. Włościbór,
Łostaj 1.) folw. szlach. nad rz. Łostajką,

pow. oszmiański, 4 okr, adm., 30 w. od Osz-
miany, | dm., 28 mk,, z tego 18 prawosł., 10
katol., kaplica prawosł. i młyn wodny muro-
wany. 2.) £., folw. szlach. nad rz. Łostajką,
pow. oszmiański, 2 okr. adm, 32 w. od Osz-
miany, 5 dm., 90 mk., z tego 38 prawosł., 17
katol., 22 mahom., 18 żyd. (1866). :
Łostajka ( Wiśniówka ?), ob. Gudowseczyzna,

Konty, Kuty.
Łostajszczyzna, folw. szlach., pow. 0sz-

miański, 2 okr. adm., 59w. od Oszmiany, I
dom, 7 mk. katol, (1866).

Łostek, wś, ob. Krasław, t. LV, 619.
Łostoja, ob, Zusta.
Łostojańce, wś nad rz. Łostajką, pow. osz-

miański, 4 okr. adm., 37 w. od Oszmiany, 18
dm., 178 mk., z tego 78 prawosł., 100 katol.
(1866).
Łostowice, mylnie Zostowice (ob.).
Łostówka, wś w pow. limanowskim, leży

nad pot, t. n,, uchodzącym do Mszany a z nią

do Raby z praw. brz., w okolicy górzystej i
lesistej. Rozrzucona wś rozciaga się nad pot.
w wąskiej dolinie, opasanej od pła. Czarnym
działem 596 do 668 m., będącym odnogą Ćwi-

lina 1060 m. bezwzględnej wysokości liczące-
go, od płd. zaś górą Wostrą, 780 m. npm. się-
gającą. Ku zach. zniża się położenie wsi na
416 m. npm. Ta górska wioska o glebie zi-
mnej, owsianej, ograniczona na dochody z lasów
świerkowych, należy do parafii, sądu powiat. i
urzędu poczt. w odległej o 3:7 kil. Mszanie

Dolnej i liczy 1013 mk. rzym.-kat, Więk. pos,

47
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hr. H. Wodzickiego ma 90 roli i 76 mr. lasu;
pos. mniej. 1336 roli, 91 łąk, 680 nieuż. uży-
wanych za pastwiska i 294 mr. lasu. Kasa po-
"życz, gm. ma 552 zł. w. a. kapitału. Ł. grani-
czy na płn. z Kasiną Wielką, na wsch. z Wil-
czycami, na płd. z Łętową a na zach. z Msza-
ną Dolną. Mac.

Łostówka, pot. górski, wypływa na grani-
cy Łętowej i Wileczyc w pow. limanowskim,
u płn. stóp Kobylicy (924 m.); płynie na płn.
tąż granicą, poczem w Wilezycach zwraca się
na zach., tworząc granicę między gm. Łostów-
ką i Wilezycami; przepływa Łostówkę, płynąc
doliną górską, nad którą od płd. wznosi się
Ostra (780 m.), a od płn, Ćwilin (1060 m.) i
Czarny Dział (656 m.) i uchodzi do Mszany
z praw. brz., na granicy Łostówki z Łętową.
W Ł. pędzi dwa młyny. Zródła leżą na wy-
sokości 700 m., ujście 416 m. npm. Długość
biegu 10 kil. Br. G.

Łostun, szczyt w Karpatach lesistych, mię-
dzy Qzarnohorą a Rozrogiem, 1640 m. wysoki,
Ob. ZLostun.
Łoświda 1.) dobra, pow. witebski, 3 okr.

polie., własność Luboszczyńskich, daw. Chra-
powickich, 1805 dzies. ziemi dwors. z folwar-
kami, 2.) £., folw. Arenheyma, tamże, o 52
w. od Witebska, 100 dzies. rozl., z zarządem
gminy obejmującej 935 dusz. M. K.
Łoświda, jez. w płn. stronie pow. witeb-

skiego, ma 8'8 w. kw. powierzchni. M.K.
Łosyneć, ob. Zoszniec,
Łosza, ob. Biesiady.
Łosza, mko w pow. oszmiańskim, na praw.

brz. rz. t. n. Dziedzictwo w r. 1748 Józefata
Naramowskiego, później przeszło do Chodżków,
dziś własność Antoniewiczowej; jest tu kaplica
katol. par. cudzieńskiej.

Łosza, mko w pow. ihumeńskim, w okr.
polic. uździeńskim, przy drodze wiodącej z mka
Szacka do mka Uzdy, w miejscowości lesistej,.
nad rz, t. n., ma cerkiew pounicką, szkołę ży-
dowską, osad około 50. W w. XVII własność
kniaziów Hołowczyńskich, a później Zaranków;
w w. XVIII przez wiano Zarankówny, podcza-
szanki wołkowyskiej, przeszła do Zawiszów,
w bieżącem zaś stuleciu przez wiano Zawiszan-
ki, jenerałówny, Ł. została własnością Gra-
bowskich 'Toporezyków i należy do dominium
ich Tołkaczewicze (ob.). W około na kilka
mil znajdują się sławne ostępy na grubego
zwierza, to też na łosie i niedźwiedzie dziedzi-
ce robią pomyślne polowania. Al. Jelski,
Łosza 1.) pierwszy, znaczny lewy dopływ

Niemna, w pow. ihumeńskim, zaczyna się oko-
ło folw. Paciorek nieznacznym prawie strumy-
kiem i przeciąwszy gościniec mińsko-słucki i
ze wschodniego zmieniwszy na południowy,
płynie moczarami i dzikiemi ostępami w okoli-
cach wsi Dołhinicz i Zarankowa, pod mkiem

.|adm., od Oszmiany
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Ł. rozlewa się w jeziorko i obraca młyn; dalej
przepływa około wiosek i osad: Krywale, Bo-
rowa, Cycylianów, Sienożatki, Huta, Brucha,
Uhły i Rum, tu znowu ma młyn i zarazem
przystań dla spławów wiosennych drzewa
z puszcz okolicznych do Niemna. Po za Ru-
mem, kierując się coraz ku zach., płynie oko-
ło wsi: Załoszanki, Rospy, Silniki, Przewóz,
tu przecina po raz drugi gościniec mińsko-słuc-
ki, a pod Mroczkami z przeciwnej strony zasi-
lana rz. Wynią, bardziej się rozszerza i płynie
około Świnki, Adampola, Wirkowa i poniżej
Rzeczycy wpada do Niemna kilku odnogami
naprzeciwko mka Piaseczna. Długość biegu
około mil 18, na wiosnę dość rybna. 2.) Ł.,
mała rz. w pow. mozyrskim, ma początek w mo-
czarach około wielkiej wsi Mieleszkiewicze,
poniżej o w. 4 we wsi Mielniki porusza dwa
młyny i ubiegłszy jeszcze 5 w. w kierunku
płd., wpada do rz. Czercień, dopływu sławnej
z rybności Sławecznej. Al. Jelski,

Łosza, jez. na płd. krańcu pow. słuckiego,
przy granicy pow. mozyrskiego, w lesistych
moczarach kotliny Morocza, dopływu prawego
Słuczy, w pobliżu całkiem odosobnionych wsi
ifolw. Jaśkowicz; ma długości przeszło w. 2,
szerokości około '/, w., łączy się z Moroczem
strugą wodną płynącą, bardzo rybne.

Łosza, lewy dopływ Oszmianki (ob.).
, Łoszaki, wś rząd., pow. oszmiański, 3 okr.

o w. 48, od Dziewieniszek
12, dm. 16, mk. katol. 145 (1866).
Łoszamle, jez. w pow. porzeckim, gub.

smoleńskiej, na płd. zach, od jez, Moszne.
„ Łoszanka (?), Zaszanka, rz., lewy dopływ
Świsłoczy, przyjmuje Lipówkę, Bojarkę i In-
durkę,
Łoszany 1.) folw. szlach. nad rz. Zdrą,

pow. oszmiański, 2 okr. adm., 28 w. od Osz-.
miany, 1 dom, 8 mk, mahom. 2.) K., wś nad
rz. Zdrą, pow. oszmiański, 2 okr. adm., 38 w.
od Oszmiany, 12 dm., 81 mk., z tego 55 pra-
wosł., 28 katol. (1866).

Łosze, ob. Zosie.
Łoszeny, pot., bierze początek w lesie, w o-

brębie gm. Tustanowie, w pow. drohobyckim;
płynie zrazu lasem, potem między domostwa-
mi wsi Tustanowie, a w końcu łąkami tejże, i
na obszarze wsi Hubicza uchodzi do Tyśmieni-
cy z praw. brz. Długość biegu 8 kil. Br. G.
Łoszkowce z przys. Fedorówką, wś, pow...

kamieniecki, gm. i okr. police. w Kupinie, pocz-
ta w Tynny, tel. w Jarmolińcach. Rz. Stude-
niea zaczyna się w okolicy tej wsi i tworzy

tu pierwszy staw. Par. katol. do Sołodkowiec.
Od Kamieńca w. 50, od st. kolei odesko-wołocz.
Proskurów w. 46. Ziemi dwors. w 2-ch folw.
gospodarczych dzies, 1600, gospodarstwo pło-
dozmienne, lasu 50 mr., sianożęci do 200 m.
Ziemi włośc. 645 dzies., mk. 660, w tej liczbie
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36 jednodw. Cerkiew prawosł. na miejscu,
chociaż par. przyłączona do sąsiedniej wsi U-
dryjowiec. Dziedzictwo dawniej Potockich, od
1845 r. Modzelewskich. Dr, M,
Łoszkowo al. Nacza, dobra, pow. lepelski;

1674 r. własność Szpakowskich, 1690 Skrodz-
kich, 1705 Szezyttów.

Łoszniea, wś z zarządem gm., w pow. bory-
sowskim, w okr. pole, I chołopienickim, nad
tką Łosznicą (Zurawką ?), dopływem prawym
Mużanki, przy dawnym gościńcu poczt. bory-
sowsko-orszańskim, miała st. poczt., teraz 0 w.
10 od st. Bojary dr. żel. brzesko-moskiew.; ma
cerkiew, osad 126, łąki obfite; greckie ducho-
wieństwo w czasach poddaństwa posiadało tu
grunta i 22 włościan płci męskiej. Gmina Ł.
składa się z 6 starostw wiejskich, z 59 wsi i
około 2900 włościan płci męs. Miejsce to w r.
1812 było świadkiem sławnej rejterady ku
Borysowu 25 listopada. Napoleon miał główną
kwaterę w Ł, i po omyłkach ks, Belluno, któ-
ry nie wypełnił rozkazów należycie, cesarz te-
goź dnia wyruszył pod Borysów, osaczony
przez trzy armie: Kutuzowa, Wittgensteina i
Czyczagowa. Wynik tego zdarzenia jest zna-
ny. Dodziśdnia pokazują miejsce gdzie noco-
wał Napoleon. Al. Jelski,
Łoszniów z Zagórzem, wś, pow. trębowel-

ski, o 7 kil. na płn. od tego miasteczka, nad
rzeczką Gniezną, do której wpada pot. Bory-
czówka, biorący swój początek w błotach leżą-

cych między Trębowlą, Iwanówką, Hleszcza-
wą i Boryczówką (wsią); błota te zwane Staw-
ki, z powodu że dawniej poprzerzynane były
groblami, które wstrzymywały wody tego po-
toczku i tworzyły cały szereg małych staw-
ków, należących do radców trębowelskich, jak
tego dowodzi przywilej dany przez Stefana
Batorego w Toruniu 30 lipca 1576 r., gdzie
czytamy między innemi: „„Dozwalamy rad-
com na gruncie miejskim stawków tyle, ile
być może na rzece Boryczówce, usypać, zrobić
l używać”. WŚ ta graniczy na wsch. z Iław-
czem, na płn. z Suszczynem, na zach. z Nału-
żem i Mikulińcami, na płd. z Trębowlą i Bory-
czówką. Przestrzeń posiadł. dwor.: grun. or.
1480, łąk i ogr. 262, past. 198, lasu 1112 kw.
mr. aust.; posiadł, włośc, 2917 kw. mr. aust.
Ludność rzym.-kat. 2106, gr.-kat. 505. Par.
rzym.-kat. w miejscu, erygowana jako kapela-
nia w 1869 r. systemizowana 1874 r.; kościół
mur. postawiony ze składek parafian i datków
właściciela tych dóbr Wiktora hr. Baworow-
skiego, poświęcony 1873 r. p. wez. Narodzenia

N. P. M. Do tej kapelanii należą oprócz Łosz-
Miowa: wś Suszczyn o 2 kil. oddalona z 173 i
Ostalee o 4 kil. z 160 parafianami; w obrębie
tej par, znajdowało się w 1880 r. 171 izrael.,
oseenie nie ma w Ł. żadnego izraelity. Gr.-
kat, należą do par. w Buszczynie, Dzierżawcą
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Ł. był przez przeciąg lat 30 Ignacy Zabielski,
sławny gospodarz, któren, spuściwszy staw,
przemienił stawiska na doskonałe łąki i orne
pole, siał różne gatunki traw pastewnych, miał
poprawne konie, bydło i owce. Włościanie
łoszniowscy mają najlepsze w całej okolicy
inwentarze, a pracowici, trzeźwi i oszczędni
przyszli do znacznych majątków, tak w ziemi
jak w kapitałach, Dobrobyt mieszkańców oka-
zuje najlepiej ta okoliczność, iż włościanie łosz-
niowscy byli w stanie w przeciągu lat 20 wy-
stawić kościół murowany, kosztujący przeszło
17,000 złr,; plebanią łacińską mur. kosztującą
około 6,000 złr.; szkołę mur. o 3-ch salach na-
ukowych, z pomieszkaniem dla nauczyciela kie-
rującego, która kosztowała 12,000 złr.; prze-
budowywują starą i upadkiem grożącą gr.-kat.
cerkiewkę, oraz sprawiają wewnętrzne urzą-
dzenie kościoła i dzwony. Ta mazurska osada,
na głębokiem założona Podolu, sięga dawnych
czasów, tuliła się ona do warownego zamku,
który wraz z całą tą majętnością należał do

rodziny Dulskich h. Ostoja; wś i zamek leżały
w głębokim parowie nad Gniezną, a przystępu
do zamku bronił obszerny staw, otaczający ze
wszech stron wały zamkowe. Z zamku został
główny budynek, przerobiony obecnie na go-
rzelnię, dawna kaplica zamkowa i jedna z baszt
przerobione na mieszkania; grubość murów
wskazuje, że były przeznaczone do obrony
przeciwko nieprzyjaciołom, a pozycya śród
stawu i błot czyniła go trudnym do zdoby-
cia. Właściciel teraźniejszy tych dóbr Wiktor
hr. Baworowski. B, R.
Łoszówka, pot. łączny i błotny, wypływa

koło Bryndasówki, grupy chat należących do
obszaru wsi Zawidcza, w pow. brodzkim; pły-
nie przez łąki moczarowate na obszarze wsi
Zawidcza i Smarzowa w kierunku wsch. i koło
Barszczowa, chat smarzowskich, wpada z lew.
brz. do Styru. Zowie się także Smarzowskim
rowem, gdyż wody tego potoku dla osuszenia
łąk płyną korytem ku temu celowi uregulo-
wanem. Długość biegu 12 kil. Br. G.
Łoszyca 1.) Wielka, wś i dobraw gub. miń-

skiej, w pow. mińskim, przy dawnym trakcie
poczt. mińsko -kojdanowskim, nad rzeczką Ło-

szycą, w gm. sienickiej, w miejscowości malo-
„wniczej, 05 w. na płd. od Mińska położone.
Starożytna ta osada była niegdyś własnością
Radziwiłłów; w początkach w, XVIII władali
nią Oborscy (ob. „Pamiętnik Zawiszy*, str.
148), w wieku bieżącym posiedli" Ł. Niemor-
szańscy, a przez wiano przechodzi teraz na
Bohdaszewskich i Siemaszków. W$ ma osad
włócznych 23. Dobra, około 45 włók, słyną
z dobroci gleby i łąk; folw. zabudowany koszto-

wnie z muru, obszerne sady, piękna rezyden-
cya i bliskość miasta podnoszą wartość tej wy- bornej majętności. Zmaczny dochód przynoszą
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czynsze, młyn i propinacya; przy rezydencyi
kaplica katolicka, w której się dziś nabożeń-
stwo nie odbywa. 2.) KŁ. Mała, wś i piękne
dobra, o 6 w. od guber. miasta Mińska, przy
dawnym trakcie poczt, mińsko-ihumeńskim,
w gm, sieniekiej, z praw. strony rz. Swisłoczy,
przy ujściu do niej rzeczki Łoszanki położone;
wś ma osad włócznych 8. Dobra, około 164
włók, dziedzictwo starej tu rodziny Pruszyń-
skich h. Ogończyk, niedawno po kądzieli prze-
szły na Lubańskich, Ostatni z tej linii Eusta-
chy Prószyński, człowiek niepospolitych zdol-
ności i ukształcenia, miał w Ł. przez lat kilka-
dziesiąt wyborne gospodarstwo i odznaczając
się nadzwyczajną dobrocią dla poddanych wło-
ścian, doprowadził ich byt i gospodarstwo
włościańskie do kwitnącego stanu. MRzadki
przykład, śród stosunków minionych, panów
do włościan, i dla tegośmy to imię wyjątkowe
zapisali. Majętność £Ł., w malowniczem i najdo-
godniejszem położeniu, słynie z bardzo uro-
dzajnej pszennej ziemi, wybornych łąk nad
Swisłoczą, z pięknej rezydencyi i znacznych
dochodów z młynów, czynszów, propinacyi i
piwowarni. Nieopodal rezydencyi piękna ka-
plica fundacyi Prószyńskich, z muru wzniesio-
na, w której jednak od lat kilkunastu nabożeń-
stwo ustało; parafia katol. koroliszczewicka..
'Łoszyce, ob. Zosicze.
Łoszyńce, mały poleski zaśc, w pow. ihu-

meńskim, ku granicy pow. borysowskiego,
przy gościńcu wiodącym z Pakalina do Pierej-
my i Smolewicz; ma osad 3, granta lekkie;
miejscowość bezludna, ponura i bezwodna.

" Łoszyniec, niewielka bagnista rzeka w płn.
stronie pow. ihumeńskiego; poniżej wsi Lesko-
wiez, przyjąwszy w siebie wody rzeczki Husz-
niewki, wpada do Brusiaty dopływu Berezy-
ny z lewej strony; długość biegu około 2 mil;
kierunek północno-zachodni. 4. Jelski.

Łoszyny, wś w pow. mińskim, w gm. za-
sławskiej, ma osad włócznych 17; miejscowość
wzgórkowata, gleba dobra, lasu mało; tędy
drogi: z Niedreski do Horoszki i ze Słobody
do Nowaszyna. A. Jelski,

Łot, rozległe błoto w gub. czernihowskiej,
pow. borzeńskim.

Łot, Zota, jez., wypływa zeń rz. Rotniczan-
ka al. Rodniczanka. Por. Grodno, t. II, 834.
Łota 1.) wś nad rz. Łotą, pow. oszmiański,

1 okr. adm., o 17 w. od Oszmiany, 12 dm,, 181
mk., ztego 176 katol., 5 prawosł. 2.) Ł,,
folw.szlach. tamże, 1 dm., 9 mk. katol. Dre-
wniana kaplica katol. 3.) Ł., karczma tamże,
1 dm., 8 mk. żydów (1866).

Łotakiszki, zaśc. rząd., pow. święciański,
3 okr. adm., o 80 w. od Święcian, 2 dm., 19
mk. katol. (1666).
Łotaszowa, ob. Zotoszewa,

Łotatniki (po rus. Zotiatnyki), wś w pow.  
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stryjskim, 8 kil, na płd. wsch. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Stryju. Na płn. wsch. leżą
Jaroszyce (przys. Komorowa), na wsch, Bie-
chów, na płd, Uhelna i Bereźnica, na zach.
Strzałków, na płn. zach. Podhorce. Zach. część
obszaru przepływa potok Bereźnica od płd, na
płn. i zabiera z obu boków małe strugi. We
wsch. części obszaru płynie wzdłuż granicy
płd. od zach. na wsch. pot. Nieciecz, dopływ
SŚwicy, a na płn. od niego nastaje pot. Kre-
chówka (ob.) i płynie na płd. wsch. do Siecho-
wa. W dolinie Bereźnicy leżą zabudowania

wiejskie (300 m.). W zach. stronie las Zaby-
szów. We wsch., przeważnie lesistej części,
las Lipniaki, na płd. ze szczytem 360. m. wys.;
na płd. wsch. od niego las Niczyca, a na płd.
karczma Basy (al. Basowa). Na wsch. krańcu
las Przylasek. Własn. więk, ma roli or. 117,
łąk i ogr. 568, past. 128, lasu 1107 mr.; własn.
mniej. roli or. 97, łak i ogr. 48, past. 10, lasu
3 mr. W r. 1880 było 184 mk. w gm., 75 na
obszarze dwor. (obrz, gr.-kat. z wyjątkiem 50
rzym.-kat,). Par. gr.-kat. w Bereźnicy, rzym.-
kat, w Zulinie, We wsi jest cerkiew pod wez.
ś, Mikołaja. Za czasów polskich należała wieś
do dóbr koronnych, do ststwa stryjskiego.
W chwili zaboru była za osobnym przywile-
jem w posiadaniu Wiktoryi ks. Jabłonowskiej.
Wyrokiem sądu apelacyjnego lwowskiego z 20
grud. 1785 r. wraz z dochodami od 30 grud.
1778 r. przyznana rządowi i w r. 1787 oddana
jako częściowy ekwiwalent za Turzę Wielką

Stanisławowi Broniewskiemu, Lu. Dz.
Łotewka, wś włośc. nad rz, Niemnem; pow.

oszmiański, 3 okr, adm., od Oszmiany o w. 79,
od Dziewieniszek 50; dm. 19, mk. prawosł.
172 (1866).

Łotoki, wś, pow. rossieński, parafia widu-
klewska.

Łotosze, ws na prawym brzegu rz. Noryń,
pow. owrucki.
Łotoszewa, wś, pow. zwinogródzki, dawn.

ststwo, przy połączeniu Gniłego Tykicza z Gór-
skim. Mk. 780, ziemi 1444 dzies. (Cerkiew
paraf. w Pieszczanej. OW"FL BEM

Łotoszyn, kol., pow. hrubieszowski, gm.i
par. Hrubieszów. (Istniała tu fabryka oleju ?
znacznych rozmiarów).

Łotoszyno, st. poczt. w pow. staryckim,
gub. twerskiej, 27 w. na płn.-zach. od Woło-
kołamska, na trakcie bocznym.
Łotów, wś, pow. hrubieszowski, gm. Werb-

kowice, par. Hostynne (obrz. grec.).
Łotów (?), wś w pow. rzeczyckim, przystań

na rz. Dnieprze.
Łotowiany, trzy folw., pow. wiłkomierski,

par. traszkuńska, własność Okulicza, Szadzie-
wiczą i Walmusa,
Łotowo, młyn do ststwa kupiskiego nale-

żący, pow. wiłkomierski, par, Onikszty.
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Łotowo, zaśc., pow. poniewieski, nad rz.
Łotówką, 5 okr. police. onikszciański, o 438 w.
od Poniewieża, 39 mk., młyn wodny (1859).
Łotwa, niem. Zettenland ob. Zotysze.
Łotwa, Zotwie, wś włośc. nad jez. Łotwa i

Basochy, pow. wilejski, 3 okr. adm., o 60 w.
od Wilejki, $ dm., 116 mk., z tego 108 pra-
wosł., 13 katol. (1866).
Łotwa 1.) Wielka, wieś w pow. słuckim,

w gm. lachowickiej, nad rz. Wiedźmą, dopły-
wem lewym Szczary, ma osad dawnych 60;
tędy gościniec z Lachowicz do Swojatycz,
miejscowość bezleśna, grunta dobre. 2.) Ł.
Mała, wś w pow. słuckim, nad rz. Wiedźmą,
tuż przy mku Lachowiczach, w gm. lachowic-
kiej, ma osad dawnych 23; grunta wydajne,
miejscowość bezleśna. A. Jelski.

Łotwele, ob. Szakinów.
Łotwicze, wś, pow. słonimski. Była tu ka-

plica b. parafii katolickiej Mołczadź.
Łotwiny, wś w pow. słuckim, w gm. tela-

dowickiej, nad rzeczułką Łotwą, prawym do-
pływem Turyi, przy drodze wiodącej z mka
Bobowni do mka Piaseczna w ihumeńskiem, ma
osad 50; gleba urodzajna, okolica niebezleśna.

Łotyhołl, wś szlach., pow. wilejski, o 82 w.
od Wilejki, o 19 od Duniłowicz, należy do
30stu rodzin szlach.: Strękowskieh, Zgierskich,
Sielutów, Obuchowiczów, bychowców, Skrodz-
kich, Sakowiczów i i. Obszaru 2000 mr. Gle-
ba dobra, żytnia.. K.O.

Łotyhol 1.) wś włośc., pow. wilejski, o 25
w. od m. Wilejki, |] okr. adm., 18 dm., 214
mk. prawosł. Cerkiew prawosł. drew. i szkoła.
2.) Ł., wś rząd., pow. oszmiański, 2 okr. adm,,
26 w. od Oszmiany, 2 dm., 3 mk. kat. (1866).

Łotynica, ob. Zużynica.
Łotyniszki, wś, pow. rossieński, par, gir-

takolska. i
Łotysko, przys. do Błażowy (w t. I pod

Błażową mylnie: Zołyska).
Łotysze, błędnie Zettowie al. Zotwacy (po

łac, Lothaviei, po niem. Letten, po łotew. podług
pisowni polsko-infianckiej i górnej Kurlandyi:
Łatwiszy, a szwedzko-infianckiej i dolnej Kur-
landyi: Zatweeschi), należą do plemienia litew-
skiego, które dzieliło się: 1) na Lettgalów,
później nazywanych Łotyszami (Łotwą), z ja-
kich mała cząstka nosiła miano Semigalów; ci
Lettgalowie zajęli najbardziej północne okoli-
ce, a mianowicie: Kurlandyą i dzisiejsze In-
fianty tak polskie jako i szwedzkie, t. j. małą
część dzisiejszej gub. witebskiej i niemal całą
gub, inflancką czyli ryską; 2) na Litwinów
czyli Litwę właściwą (Letuwa), o których po-
rownaj wyżej art. Zitwa, t. V, str. 330—387;
3) na Prusów, którzy zajmowali pobrzeża Bal-
tyku od morza ku południowi, na prawym brz.
dolnej Wisły, ku wybrzeżom rz. Drwęcy w dzi-
siejszych Prusach wschodnich; i wreszcie 4) na  
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szczep Jadźwingów, którzy mieszkali na płd.
od Narwi ku siedzibom polskiego szczepu Ma-
zurów. Jadźwingowie wytępieni byli w walce
z Polską w w. XIII; Prusowie również wygi-
nęli pod naciskiem kzyżackiego oręża i srogich
germanizujących praw, a język ich uległ za-
traceniu. Ostatnia kobieta mówiąca po prusku
żyć przestała w połowie XVII stulecia. Z ca-
łego łotewsko-litew. plemienia tylko szczep
czysto litewski odegrał pewną rolę dziejową.
Był on już w XI w. wystawionym na najazdy,
które pośrednio przyczyniły się do grupowa-
nia pojedyńczych gmin litewskich w jednę osa-
dę. Były to najazdy waregskich książątek, pa-
nujących nad krewickiemi ludami i dla tego
u Łotyszów MRossyanin nazywa się dotąd
„„Krews”, a Rossya „„Krewu-ziemie', t. j. zie-
mia ludów krewiekich. Następstwem tych na-
padów ze strony ludów krewiekich było hoł-
dowanie Litwinów z po nad górnej Wilii w.
ks. Jarosławowi Włodzimierzowiczowi. Lecz
daleko większego wpływu na losy całego ple-
mienia łotewsko-litews., a więc wszystkich
składających go szczepów (Łotyszów, Litwi-
nów, Prusów i Jadźwingów) były usadowienia
się niemieckich osadników najprzód w r. 1200
u ujść Dźwiny, a wkrótee potem po nad dolną
Wisłą, W r. 1202, dla obrony osadników nie-
mieckich u ujść Dźwiny, założonym został
w lJnflantach zakon kawalerów mieczowych,
znanych w dziejach tego kraju pod nazwą: Fra-
tres militiae Christi de Livonia, a w r. 1230 krzy-
żacy zaczęli się kolonizować na dobre w ziemi
chełmińskiej. I tu i tam, pod pozorem aposto- .
łowania, rycerskie zakony szerzyły ucisk, za-
bór i wytępiały ludność miejscową. Pierwsi
t. j. kawalerowie mieczowi, całem swem brze-
mieniem przytłaczali Łotyszów i mieszkają-
cych przeważnie na morskich wybrzeżach Ku-
ronów i Liwów (należących również jak Esto-
wie do plemienia fińskiego, a stanowiących
obecnie już tylko nieznaczną cząsteczkę tego
plemienia), drudzy zaś Prusów. Prusowie i
Łotysze— oba szczepy pokrewne Litwinom—
wciągały i tych ostatnich w krwawe zapasy;
lecz głównie Litwa wspiera Łotwę i walczy
uporczywie z kawalerami mieczowymi, nad
którymi dosyć często odnosi zwycięstwa. W r.

1286 zadają Litwini taką klęskę kawalerom
mieczow ym, że zakon ich, czując się zbyt sła-
bym i osamotnionym, jednoczy się i za stara-
niem papieża Grzegorza IX w r. 1237 zlewa
zupełnie z zakonem krzyżackim, noszącym tu

odtąd nazwę: Fratres domus Teutonicorum per

Livoniam, dla odróżnienia go od pruskich krzy-
żaków. 'Ten to zakon krzyżaków inflanckich

teraz już nietylko szezepom Liwów „A Ł., lecz
nawet samym biskupom inflanckim śmiało sta-
wia czoło i w tych nadmorskich krainach do
coraz większej władzy dochodzi. Ostatnią po-
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tęgę pogańskich Ł., która się najdłużej utrzy-
mała w dzisiejszej Kurlandyi i Semigalii, ła-
mie raz na zawsze już w końcu XIII stulecia
zakon inflancki krzyżacki, zdobywając gródek
pogański „Terweten*. Dzięki dokładnym wia-
domościom, powziętym z „Inflanekiej Kroniki
rymowanej* (przypisywanej przez wielu uczo-
nych Ditlepowi de Alnpeke, co wszelako, we-
dle najnowszych studyów, dokonanych przez
słynnego badacza kronikarzy inflanckich Je-
rzego Berkholea, grubym jest błędem), może-
my dzisiaj jasny dopatrzyć związek pomiędzy
wypadkami a miejscem, które było widownią
krwawego dramatu ostatecznego podboju ło-
tewskiej Semigalii pod władzę inflanckiego
krzyżacko-rycerskiego zakonu. Doblena, Ra-
ken i Sidobrena bez silnego grodu Terweten
stały się dla szczepu łotewskiego straconym
posterunkiem; bez niego straciły główny punkt
podpory i łączyć się z pogańską Litwą już nie
mogły. Założony zaś nieopodal przez Krzyża-
ków zamek Heiligenberg, chociaż siał prze-
strach i krwawe łzy, chociaź niewiele lat li-
czył istnienia, przedstawia nam koniec walki
ząborczej i początek nowej cywilizacyjnej epo-
ki dla chrześciańskiej już odtąd Kurlandyi, Se-
migalii i całych Inflant, słowem wszystkich
ziem przez szczep £, dotąd zamieszkanych. £o-
tysze mieszkają obecnie w guberniach: inflane-
kiej (czyli ryskiej), kurlandzkiej, części witeb-
skiej (zwanej „„Inflantami Polskiemi”) i cząst-
kach niektórych pogranicznych powiatów gu-
bernij: kowieńskiej i pskowskiej. W XII stu-

„ leciu stanowili oni, jak to wykazaliśmy wyżej,
udzielny i dość silny naród, lecz podbici naj-
przód przez zakon kawalerów mieczowych
(Fratres militiae Christi de Livonia), któremu
niezwykły stawiali opór, a następnie przez
zjednoczony z nim od r. 1237 najzupełniej za-
kon krzyżaków inflanekich (Fratres domus Te-
utonicorum per Livoniam) i nawróceni osta-
tecznie przez tych ostatnich, stracili całkowi-
cie swoją samoistność. Za tychże krzyżaków
powodem, w połowie XVI stulecia, większa
część Ł. przyjęła wyznanie ewangelicko-augs-
burskie. W r. 1561, za króla Zygmunta Augu-
sta, wraz ze wszystkiemi stanami całych In-
flant przeszli i Ł. pod panowanie rzpltej pol-
skiej, do której część ich zamieszkała w Inflan-
tach szwedzkich (czyli dzisiejszej gub. infianc-
kiej albo ryskiej) należała do r. 1621, część
zamieszkała w Inflantach polskich (stanowią-
cych obecnie cząstkę gub. witebskiej) do r.
1072, w którym Inflanty polskie wraz z Biało-
rusią przyłączono do cesarstwa rossyjskiego, a
część zamieszkała w księstwie Kurlandyi i Se-
migalii (stanowiącem lennicze państewko rze-
czypltej polskiej do końca jej istnienia) aż do
r. 1795, w którym, jak powszechnie wiadomo,
nastąpił trzeci rozbiór Polski, poczem Kurlan-  
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dya dobrowolnie poddała się berłu rosyjskie-
mu. Podług najnowszych danych statysty-
cznych z d. 31 grudnia r. 1881, liezba Ł., sta-
nowiących ogół ludu wiejskiego w gub. kur-
landzkiej, wynosi razem 479,978 głów; z tej
liczby na miasta kurlandzkie przypada ich za-
ledwie 17,625; w gub. inflanckiej czyli ryskiej
(a mianowicie w jej wszystkich powiatach po-
łudniowych i-średnich) liczą Łotyszów ogółem
490,3545, z których na miasta przypada aż
15,681 płci obojga; w Inflantach polskich
(wchodzących od r. 1802 w skład gub. witeb-
skiej) liczą obecnie 205,000 Ł. płei obojga,
zamieszkałych w powiatach: dyneburskim, lu-
cyńskim i rzeżyckim; w gub. kowieńskiej w Żch
tylko jej powiatach: poniewieskim i nowo-
aleksandrowskim (graniczącym z Kurlandya)

liczba łotewskich mieszkańców dochodzi do
20,000; w gub. pskowskiej w pogranicznym
pow. ostrowskim jest ich w kilkunastu osadach
zaledwie około 200 głów. Ogółem więc liczba
£. płei obojga wynosiła w r. 1881 przeszło mi-
lion głów, bo aż 1,195,523. Podług wyznań
nie rozdzielają £Ł. najnowsze nasze źródła sta-
tystyczne. Możemy więc tylko zaznaczyć, że
obecnie w tym szczepie przeważa wyznanie
ewang.-augsb. Religią rzym.-katol. wyznaje
około */, miliona Ł., zamieszkujących górną
Kurlandyąa, Inflanty polskie oraz obszerne pa-
rafie łotewskie: Lenen, Liwenberzen i Alsz-
wang, w Kurlandyi dolnej, "Takich co w po-
łowie bieżącego stulecia przyjęli prawosławie
jest nie wielu. Koncentrują się oni przeważnie
w Inflantach szwedzkich, w okolicy Kokenhu-
zy, a w dolnej Kurlandyi w okolicy miasta
Goldyngi, w którem istnieje ich bractwo. Fi-
zyognomia Ł. znacznie się odróżnia od Finnów
i Estów a zbliża do Litwinów i Słowian.
W przecięciu charakteru łagodnego, cichego,
lubią przedewszystkiem życie spokojne, są
uczciwi, nabożni, dosyć pracowici, cierpliwii
roztropni, a w ogóle nie odznaczają się chci-
wością. Ubiór ich poniekąd podobnym jest do
tego, jaki noszą włościanie kolonistów niemiec-
kich, Domy mieszkalne zwykle budują z drze- *
wa, z okrąglaków, zatykając szpary mchem;
żyją rodzinami, odosobnieni jedni od drugich,
zwykle w dolinach nad brzegami jeziór i stru-
mieni; przy wyborze sadyb zwracają przede-
wszystkiem uwagę na piękność położenia; to
też znajdujemy je nierównie częściej w malo-
wniczem położeniu, u podgórza przerzniętego
pięknym parowem, w pobliżu sączących się
czystych wód krynicy, otoczone czeremchą,
jarzębiną i kwiecistemi krzewy, w których
rozbrzmiewa uroczy Śpiew słowika, niż na gle-
bie żyznej, zwłaszcza jeśli ta ostatnia w samo-
tnej płaszczyźnie jest położoną. Zresztą niemal
w niczem nie różnią się Ł. od włościan litew-
skich, szczególniej w Inflantach polskich i tak
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zwanej górnej Kurlandyi (das kurische Ober-
land), gdzie się już razem zbierają i tworzą
małe wioski, do czego skłaniają ich przyrodzo-
ne własności kraju i stosunkowo gęstsze zalu-

dnienie. Kiedy wyłączymy wielkie lasy i ba-
gna całkiem niezamieszkałe, na milę kwadra-
tową wypadnie w Inflantach polskich przeszło
1300, a w górnej Kurlandyi około 2000 mie-
szkańców. Polsko-inflanccy Ł. zewnętrzną po-

stawą nie różnią się zgoła od spółplemienni-
ków swoich w Kurlandyi i gub. inflanckiej,
czyli tak zwanych „Inflantach szwedzkich',
zwłaszcza od mieszkających na pograniczu 0-
koło rozległego jeziora Łubanu i bystrej rzeki
Ewikszty (por. niżej art. Zuban). Ten sam
wyraz cierpienia rozlany na twarzy, ziemista
jej cera, pewne nabrzmienie policzkow, rysy
wyrażające nieudaną pokorę; budowa ciała ró-
wnież wysmukła. Są oni przeważnie małego
wzrostu, niekrępi, w ogóle niesilni. W głębi
kraju wszakże spotkać można mężczyzn krzep-
kich, słusznego wzrostu, dobrze i silnie zbudo-
wanych, jako też i piękne kobiety, które, jak
iw wielu okolicach gub. inflanckiej, od pier-
wotnego pochodzić muszą szczepu. Tempera-
ment polsko-inflanckich Ł. fiegmatyczny, brak

w nim energii; charakter im tylko właściwy i

dla tego dosyć trudny do określenia. Są oni

po większej części leniwi, obojętni na wszystko
oprócz własnego interesu, który, zwłaszcza od
swego uwolnienia w r. 1861, zawsze na pier-
wszem stawiają miejscu, W stosunku do moż-
nych są uniżeni, pokorni, ale kiedy uczują się
silniejszymi, zaraz stają się uparci, fałszywi a
nawet podstępni. Chociaż poddaństwo zniesio-
ne dopiero przed dwudziestu trzema laty i pi-

jaństwo, które przed zaprowadzeniem towa-

rzystwa wstrzemięźliwości w Inflantach pol-

skich bardzo było upowszechnione — do przy-

tłumienia rozumu i rozkrzewienia lenistwa

wiele się przyczyniały, zawsze jednak, pomi-
mo lepszych nawet warunków, wstręt do pra-
cy i ociężałość umysłu charakterystycznie tę
gałąź Ł. cechują. W niej także zauważyć je-
szcze można brak wszelkiego pociągu do sto-
warzyszeń, które w Kurlandyi i Inflantach
szwedzkich (o ile nie są ogniskiem agitacyj
socyalno-politycznych) przyczyniają się nie-
mało do uobyczajenia ich spółplemienników,
posiadających nie tylko liczne stowarzyszenia
dobroczynności, urządzających najrozmaitsze
rozrywki ludowe, ale także niesłychaną moc
towarzystw chóralnych (Gresangvereine), jakie

w r. 1880 występowały zbiorowo w Riydze
w chórach mięszanych, złożonych z przeszło
tysiąca osób płci obojga, śpiewających zgodnie,
Już to a capella, już z towarzyszeniem orkie-
stry, Natomiast w Inflantach polskich, z po-
Wodu braku wszelkiego pociągu do stowarzy-

szeń, każda włościańska rodzina pracuje tylko 

Łot 148

dla siebie i tyle tylko, ile nieodzownem jest
do zabezpieczenia życia. Nie brak wszakże i
wyjątków, których liczba coraz się zwiększa,
zwłaszcza w miejscowościach zbliżonych do
miast powiatowych i miasteczek, Włościanie
dochodzą w nich do wielkiej zamożności, a wy-
uczywszy się czytać po polsku, wyróżniają się
coraz bardziej od swych spółbraci rozwijają-
cą się ciągle oświatą. Polsko-infiancka gałąź

Ł. w pierwszym dziesiątku lat po wyswobo-
dzeniu się z więzów poddaństwa znacznie na-
przód postąpiła. Więksi właściciele ziemscy i

niektórzy kapłani, stosownie do możności, od-
dawna wiele pracowali nad umoralnieniem i

oświatą ludu, i chociaż od r. 1863 duchowień-
stwo po za obrębem kościoła mało może wpły-
wać na kształcenie umysłu swoich parafian,

mimo to jednak szkółki elementarne, jak i

przedtem, przez nich długo jeszcze były pod-
trzymywane, a i pisma ludowe w narzeczu
polsko-infianckiem się mnożyły do r. 1871,
w którym to czasie władze miejscowe tak uży-

tecznej działalności kres położyły, wzbraniając
wydawcom i drukarzom w obrębie państwa ros-
syjskiego mieszkającym, tak ogłaszania ksiąg
nowych, jako też przedruku dawniejszych i to

pod najsroższemi karami. Odtąd w Inflantach
polskich, zarówno jak na Litwie i Zmujdzi,
wszelkie księgi ludowe nadzwyczaj podrożały.
Przedruki ich uskutecznia zagranica. Litewskie
przedrukowują bezustannie w Prusach wscho-

dnich, a przedruk łotewskich w narzeczu pol-

sko-inflanckiem, według świadectwa słynnego

królewieckiego lingwisty profesora Betzenber-

gera, dokonywa się w Holandyi i wybornie

naśladuje dawne wydania wileńskie, dorpackie

i ryskie. Będąc stamtąd przez żydów przemy-

cane, stanowią one nową gałąź zysku, do sa-

mych już tylko żydów wpływającego. Szkółki
ludowe łotewskie w Inflantach polskich sank-
cyi rządowej nie otrzymały. Natomiast urzą-
dzono przy zarządach gminnych rządowe szkół-

gi gminne, w których uczą tylko po rossyjsku

i które z tego powodu wcale nie są uczęszcza-

ne, Stan tych szkółek i zarządów gminnych

dosadnie maluje dr. August Bielenstein w ze-

szłorocznym tomie czasopisma „Baltische Mo-

natsschrift*(t.XXIX, str. 715), dając znako-

mity obraz triumwiratu złożonego z pisarza
gminnego, nauczyciela oraz felczera, którzy

nie podzielają ani języka, ani też wyznania tej

gałęzi Ł., będącej wszakże całkowicie w ich

ręku; „sie sind jenem Triumvirat machtlos und

wehrlos preisgegeben'': są słowa wspommane-

go powyżej słynnego badacza szczepu łotew-

skiego. Inaczej rzecz się ma w Inflantach

szwedzkich i Kurlandyi, gdzie usamowolnienie

włościan już nastąpiło w r. 1817 i 1818, gdyż
tam władze miejscowe nie zakładały sobie za

najważniejsze zadanie nadwątlania stosunku
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patryarchalnego, jaki od kilku wieków łączył
właściciei ziemskich z włościanami. To też
we wspomnianych prowincyach dotąd nawet

nie próbowano wzbraniać gminom zakładania
szkółek czysto ludowych, w których chłopey
i dziewczęta wieśniaków pobierają nauki wy-

lącznie w języku łotewskim. Szkół takich li-
:z0n0 w r. 1880 w samej tylko Kurlandyi 364
i w tymże roku uczęszczało do nich 15,227
chłopców i 10,127 dziewcząt, a więc ogółem
25,824 dzieci wszystkich łotewskich, W tych
364 szkołach ludowych nauczało 488 nauczy-
cieli, z których aż 24] posiadało patenta czy
też dyplomy na nauczycieli elementarnych.
Wiadomości niniejsze czerpiemy z oficyalne-
go sprawozdania, ogłoszonego przez zwierzch-
ność szkół wiejskich w Kurlandyi (Kurlin-
disehe Ober-Landschul-Commission). W czę-
ści gubernii inflanckiej, zamieszkanej przez
szezep łotewski, liczono w r. 1881 szkół wiej-
skich gminnych 396 a parafialnych 75, ogó-
łem więc szkół ludowych łotewskich 471 i
w tym roku uczęszczało do nich 20,645 chłop-
ców i 19634 dziewcząt, ogółem 40,479 dzieci
Ł., jak to czytamy w ogłoszonej w czerwcu r.
1864 przez inflanckie „kolegium landratów*
nader cennej pracy: „Materialien zur Kenn-
tniss des Landvolksschulwesens in Livland'.
Praca (a wykazuje najdosadniej, że ostatniemi
laty poziom.wykształcenia ludowego w gub.
inflanckiej jeszcze bardziej się podniósł niż
w Kurlandyi, jakkolwiek i tam stan szkół lu-
dowych niewiele pozostawia do „yczenia. L.
zamieszkujący Kurlandyą i część południową
tak zwanych Inflant szwedzkich czyli gub.in-
flanckiej lub ryskiej, posiadają bogaty zasób
ksiąg szkólnych, przeważnie elementarnych,
wydawanych bezustannie w ich własnem na-
rzeczu niemiecko-łotewskiem, które z kolei
w swojem miejscu dokładniej określimy. Po-
między wspomnionemi wydawnictwami nie
braknie licznych podręczników geograficznych,
opatrzonych w pięknie koloryzowane mapy
najrozmaitsze. lstnieją też aż dwa rozmaite
opracowania dziejów ojczystych nadbaltyc-
kich, dziełka arytmetyczne, podręczniki histo-
ryi przyrodniczej i t. p. Ostatniemi laty w rę-
ku najzamożniejszych protestanckich Ł. zdarza
się częstokroć spotykać wspaniałe wydanie
poematu (roethego „,Reinecke-Fuchs* w tłu-
maczeniu łotewskiem Diinsberga, do którego
zostały użyte słynne ilustracye Kaulbacha.
Nakładcą tej niezwykle okazałeji kosztownej
łotewskiej edycyi jest księgarnia Sieslacka
w Mitawie, niemająca przy swych licznych
wodzknietwaćh innego celu, jak zręczne wy-
zyskiwanie kieszeni bardziej zamożnych Ł.,
dla których piękności tego poematu Goethego
długo jeszcze zostaną nieprzystępne, „Dzięki
spekulacyom księgarskim, posiadają już Ł.  
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kurlandzko-inflanccy cały szereg powieściwąt-
pliwej wartości, któremi chętnie czas swój za-
bijają. Obecnie nie braknie im nawet sensa-
cyjnych romansów, tłumaczonych skwapliwie
i ogłaszanych bezustannie bądź w felietonach
najrozmaitszych gazet łotewskich, bądź też
w osobnem odbiciu. Figuruje pomiędzy inny-
mi i słynny romans: „Róża z Białogrodu, a
także ,,Królowa hiszpańska Izabella czyli Ta-
jemnice dwcru madryckiego, oraz wiele in-
nych podobnychże zdrożności. Od czasu do
czasu wychodzą przekłady na język łotewski
takich znowu książek, które, jakkolwiek nie
w sobie nie zawierają zdrożnego, wszelako te-
mu ludowi najmniejszej korzyści przynieść nie
mogą; przytoczę tylko znane ogólnie „Homo
sum słynnego egiptologa Kbersa i liczne po-
wieści Panteniusa (redaktora lipskiego czaso-
pisma „„Daheim), expatryowanego mieszcza-
nina kurlandzkiego, co zbyt pohopnie zwykł
wyszydzać wszelkie słabostki szlachty kur-
landzkiej. Niemniej skwapliwie uprawianą
bywa obecnie i literatura dramatyczna (wła-
ściwie komedyancka) tejże gałęzi £Łotyszów,
złożona niemal wyłącznie z nieudatnych prze-
kładów rozmaitych komedyj i krotochwił nie-
mieckich, opatrzonych w szydercze kuplety
okolicznościowe. Dzieje się to już to z powo-
du, że klub ryski łotewski potrzebuje ciągle
nowości do swego stałego teatrzyku, już i dla
tego, że ostatniemi laty farsy w języku łotew-
skim częstokroć bywają grywane i na wsi lub
w mieścinach powiatowych w tem mylnem
przekonaniu, że dowcipy i kuplety okoliczno-
ściowe rzekomo na uobyczajenie ludu prostego
najbardziej wplywają. O stosunkach socyalno-
politycznych Łotyszów niepodobna rozwodzić
się w „Słowniku geograficznym, Ograniczę
się przeto na zaznaczeniu, iż charakterystyczną
cechą czasów obecnych jest rozdwojenie wło-
ścian łotewskich na dwa odrębne stany: wło-
ścian-gospodarzy | włościan-parobków. Stam pier-
wszych coraz bardziej się podnosi, pozostawia-
jąc stan parobków daleko za sobą. Łotysza-
gospodarza tu i owdzie nie tylko juź nazywają
panem, ale go całują w rękę ze czcią i uszano-
waniem. Włościanin-gospodarz już wcale nie
pracuje w polu, ale wysyła tam zastępcę i
dozorcę (pryksz, sajminieks), który z wielu
względów przypomina znane czytelnikom ,„Sło-
wnika geogr.* typy ekonomów dawnych dwor-
ków szlacheckich na Litwie. Miewamy też
coraz częstsze przykłady, że wzbogacony Ł.-
gospodarz rzuca się na spekulacye, a dworek
swój wiejski wraz z ziemią doń należącą wy-
dzierżawia. Imni, złożywszy znaczne kapitaly,
nie trudnią się niczem i żyją z procentów,
bądź w mieście, bądź na wsi, zabijając czas jak
mogą. W pow. dobleńskim naprzykład, liczne
tego napotykamy przykłady. Poziom. moral-
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ności, zwłaszcza u zamożniejszych protestanc-
kich Łotyszów, wiele pozostawia do życzenia.
U urzędników gminnych coraz częściej natra-
fiamy na nierzetelność i niesumienność, które
wybory gminne najdosadniej uwydatniają,
Wójt gminy bywa często pijakiem. Przy
wyborze na urzędy gminne bardziej wpływa
prywata niż wzgląd na dobro ogółu. Okolicz-
ność ta dowodzi dostatecznie, że szczep łotew-
ski i na tyle jeszcze nie dojrzał, by zostawione
mu prawo samorządu umiał obracać na wła-
sne dobro. Łotysz-włościanin ma oczywiście
w swem ręku zbyt wiele władzy. W Kurlan-
dyi nadużywał on nawet prawa tworzenia sto-
warzyszeń, zanim w r. 1883 dzielny guberna-
tor kurlandzki stanowczy kres tego rodzaju
wybrykom położył. Prasa łotewska jest po
większej części agitatorską, pseudo-postępową,
niemcożerczą. Jedynym dziennikiem konser-
watywnym są obecnie tak zwane „,Wiadomo-
ści Łotewskie (Latwieszu Awizes), wydawa-
ne od lat 60-cin w Mitawie, a których redak-
cyą od d. 13 kwietnia r. 1684 objął mąż zacny,
inteligentny i wszechstronnie wykształcony,
który istotnie nadzwyczaj zbawiennie wpływa
na masy protestanckich £. i może zdoła zró-
wnoważyć niecne machinacye, jakie mnóstwo
małych dzienniczków agitatorskich wywierać
nie przestaje. Organ ten zacny liczy od lat
kilku przeszło 5000 abonentów. Jest on ist-|
nym kamieniem obrazy gazetek agitatorskich.
To też używają one przeciw niemu wszelkiego
rodzaju broni najniegodziwszej, aby ufność
czytelników 0 ile możności podkopać, Przy-
jawszy sobie za dewizę: „„(Calumniare audacter
semper aliquid haeret*, starają się one równo-
cześnie odjąć Ł. zaufanie ku zasłużonemu uczo-

nemu Towarzystwu: „Die lettisch-literadrische
Gesellschaft", jakie od lat kilkudziesięciu
z wielkiem powodzeniem nad oświatą tego ple-
mienia pracowało i dotąd pracować nie prze-
staje, jak tego dosadnie dowodzą obszerne ro-
czniki tego nader pożytecznego Towarzystwa
wychodzące p. t.: „„Magazin der lettisch-lite-
rarischen Gesellschaft", (o do tak zwanego
dziennikarstwa czyli młodej prasy łotewskiej,
to wyznać musimy, że stosunkowo włościanie
żadnego innego ludu Europy tyle rozmaitych
gazetek nie posiadają, jak kurlandzko-inflanc-
ka gałąź £Ł. Należy tylko ubolewać nad tem,
że większa ich część woli się oddawać najrozma-
itszym agitacyom, niż mieć dobro włościan na
celu. Agitacye przeciw pastorom i w ogóle
przeciw Niemcom wychodzą również z tysią-
cznych stowarzyszeń klubowych łotewskich
Łatwieszu biedribas), nad: któremi zwłaszcza
rozciąga swój wrogi wpływ klub Ł. zamie-
szkałych w Rydze, za pomocą pisarzy gmin-
nych, z jakiemi ciągłe utrzymuje stosunki.
Uelem tych nieustannych agitacyj jest usunię-  
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cie się najzupełniejsze szczepu łotewskiego od
wpływów niemieckich. Snać nie rozumieją
niebaczni agitatorowie, że bezwiednie podko-
pują sami sobie grunt pod nogami, bo skoroby
istotnie nakoniec swego celu dopięli, straciliby
stopniowo wszelkie prawo do narodowej egzy-
stencyi, a ostatecznie i książki swoje już chy-
ba za granicą mogliby wydawać i stamtąd one

do kraju przemycać, jak tego na spółple-
miennikach w Inflantach polskich już mają
żywy przykład, niepotrzebujący dalszych ko-
mentarzy. Ł., zwłaszcza kurlandzcy i szwedz-
ko inflanccy, zachowują prastare obyczaje i
zwyczaje, mają liczne podania i pieśni ludowe,
troskliwie zbierane i ogłaszane przez uczone
Towarzystwo łotewsko-literackie, którego wie-
loletni, nader zasłużony prezes dr. A. Bielen-
stein rezyduje w Doblenie. (Ob. art. Doblena,
t. II, str. 68). Lud ten z natury swej więcej
dobrych niż złych posiada skłonności; gdzie
nie uległ demoralizującemu wpływowi sąsie-
dnich plemion, jest religijnym, wiernym i u-
służnym. Przywiązuje się do tych, którzy mu
dobrze czynią, a rzadko bywa mściwym. Ta
ostatnia okoliczność wyróżnia go pochlebnie
od ludu estońskiego. Przymioty dobre przy-
ómiewa niekiedy gnuśność i opieszałość, a osta-
tniemi czasy i brzydki nałóg pijaństwa. Lud
ten od r. 1817 (w którym, jak już wspomina-
liśmy, miało miejsce usamowolnienie włościan
w Kurlandyi i Inflantach szwedzkich) wielkie
zrobił postępy. Został pracowitym, dbającym
o podniesienie i ulepszenie gospodarstwa, o po-
rządniejsze, wygodniejsze i zdrowsze pomiesz-
kanie, o oświatę, o zaoszczędzenie sobie grosza,
i o zabezpieczenie się w ziarnie. Kurlandzcy
i szwedzko-inflancey kapitaliści Łotysze naby-
wają nietylko znaczniejsze obszary ziemi na
wsi, ale i nieruchomości po większych mia-
stach, Wielu z zamożniejszych włościan Ło-
tyszów wysyła obecnie swych synów nietyl-
ko do szkół powiatowych i gimnazyów, lecz
nawet do uniwersytetu dorpackiego lub do
szkoły politechnicznejw Rydze. W Dorpacie
istnieje od lat kilku osobna korporacya ło-
tewskich studentów, nosząca nazwę „,,Letto-
nia. Wszelako agitatorowie wysyłają chętniej
swych synów do uniwersytetu moskiewskiego,
skąd zwykle wracają z usposobieniem nietylko
nihilistycznem, ale prawdziwie niemcożerczem
i z większą jeszcze zaciekłością, niż ich ojcowie,
agitują po klubach łotewskich. W ogóle zaś
Łotysze, podobnie jak Zmujdzini, z natury bar-
dzo są spokojni i pobożni. Grdzie nie ulegli ob-
cym wpływom nihilistyczno-agitatorskim, tam
i dotąd chętnie uczęszczają do kościołów, a ulu-
bionem ich zatrudnieniem jest rolnictwo. Zaj-

mujący się rolnictwem i utrzymujący się z do-
chodów rolnictwa wynoszą około 85%/, całej
ludności kraju przez ich szczep zamieszkałego,
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zatrudnieni zaś w sferze przemysłu i handlu
tylko 117/,; liczba utrzymujących się z usług
osobistych wynosi zaledwie 40/,. Kobiety
wiejskie zajmują się wyrobem płótna, pstrych
płócienek i pończoch, robią także smaczne sery
i gomółki. Celują Łotewki zwłaszcza w tych
ostatnich, cenionych najbardziej w Mitawiei
Rydze. Łotysz z natury nie jest ani złym,
ani głupim, do wszystkiego okazuje wrodzone
zdolności, łatwo przyjmuje oświatę, umie po-
módz sobie w trudniejszych okolicznościach.
O bystrości jego umysłu świadczą trafne przy-
słowia: „„Diws diewie zubus, Diws duś un
majzi,'* Bóg dał zęby, Bóg da i chleba; albo:
„Ar odotu newar karu apkaut,* Igłą wojska
niezwyciężysz; albo: „Slimiba rajtu atjoj, ko-
jum nuit,* choroba przyjeżdża na koniu, od-
chodzi zaś pieszo; albo: „Mozi ani spiż klepi,
lety spiź sirdi,* małe dzieci gniotą kolana,
a dorosłe gniotą serca; albo; „Dudi draugam,
atprosi inajdnikam,* dajesz, t.j, użyczasz przy-
jacielowi, żądasz zwrotu u nieprzyjaciela;
„„Apesta majzie gryuta ir pelnit,* chleb zjedzo-
ny z trudnością się odrabia. Łotysz jest wca-
le przebiegłym, posiada wiele talentu i zręcz-
ności; rozwój wszakże umysłowy, zwłaszcza
w Inflantach polskich, długo powstrzymywały
więzy poddaństwa. Ubiór nosi prosty, ale
dogodny; głowę pokrywa sukienną czapką, na
zimę obłożoną futrem; kapelusz pilśniowy obe-
enie już mniej często się widzi i to tylko w Kur-
landyi i niektórych okolicach Inflant szwedz-
kich, czyli gub. inflanckiej. W. Inflantach
polskich zaś widzimy go zaledwie tu i owdzie
na samem pograniczu gub. inflanckiej, Wyż-
szą część ciała okrywa koszula, której dolna
połowa (w górnej Kurlandyi i Inflantach pol-
skich) przykrywa zwierzchu spodnie Łotysza,
nad któremi wąskim paskiem jest spiętą. Na
wierzch się wkłada latem długa sukmana zwa-
na swejtą (świta) z szarego samodziału, zimą
kożuch barani. W Inflantach zaś szwedzkich
i w niższej Kurlandyi dolna część koszuli gi-
nie całkowicie w spodniach Łotysza,awierzch-
nią przykrywa kaftanik lub kamizelka, któ-
rych krój nie różni się niczem od tych, jakich
używają osadnicy niemieccy. Zarost, prócz
bakenbardów (w Kurlandyi niższej i Inflan-
tach szwedzkich), a prócz wąsów (w Kurlan-
dyi wyższej i Inflantach polskich) ogolony.
Na nogach noszą skórzane buty nie dochodzące
do kolan. Biedniejsi, obyczajem dawniej po-
wszechnym, nogi od kolan obwijają gałganami
(onuczki), które podtrzymywane są idącymi
_od łapci, czyli postołów sznurkami, To ubra-
nie nóg obecnie już się tylko bardzo rzadko

_ daje napotkać; buty od lat wielu w ogólne we-
szły użycie. Ńtan najzamożniejszych Ł. go-
spodarzy nosi się o ile możności z pańska;
zwłaszcza tych co przebywają po miastach  
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trudno od mieszczan rozróżnić. Kobiety wiej-
skie noszą w zimie pod ciepłym kożuchem, po-
krytym u bogatszych ciemnem lub granato-
wem suknem, długie różnobarwne spódnice tu-
dzież kaftaniki z ciemnej wełnianej jednokolo-
rowej materyi, w lecie zwyczajne suknie,
uszyte z kwiecistego perkalu, a także docho-
dzące do kolan fartuszki, również z materyi

bawełnianej, jak można najbardziej pstrej i
jaskrawej; w górnej Kurlandyi i Inflantach
polskich na wierzch kładą kolorową kwiecistą

chustkę, zastępującą w lecie kaftan, z pod któ-
rej wyglądają białe od koszuli rękawy. Dziew-
czętą łotewskie w dni niedzielne i świąteczne
zdobią głowę w różnobarwne wieńce, na które
tu i owdzie narzucają lekką przejrzystą chu-
steczkę, zamężne zaś kobiety zawiązują na gło-
wie chustkę w formie czepca, na której umiesz-
czają stosownie do pory roku jedną lub wię-
cej, bo aż do sześciu jednakowo złożonych,
chociaż coraz mniejszych pstrokatych chust;
śpiczasto na czole wystająca część wszystkie
widzieć dozwala. Małe dzieci chodzą zwykle
w jednej koszuli, przepasanej na biodrach wą-
skim pasem zwanym „jisia.* Dawniejsze
ubrania ludowe Łotewek były nierównie bo-
gatsze 1 bardziej skomplikowane. Wizerunek.
onych podaje książka nasza „„Inflanty' na str.
56. Dzisiejszy £Ł, nie dba o ozdoby; rzadko
szklane perły zdobią szyję młodej dziewczy-
ny; u katolickich Ł£. dostrzedz się wszakże da-
je zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety ró-
żamiec, szkaplerz, mały krzyżyk obok medali-
ka z wyobrażeniem głowy Chrystusa lub Bo-
garodzicy. Rękawiczki, pięknie farbowane
pończochy, oraz u obu krańców czerwoną ba-
wełną upstrzone lub frendzlą przyozdobione
ręczniki, wielkie mają znaczenie i zwyczajnie
używają się na podarki w czasie chrzcin, we-
sela lub innych uroczystości. Do hucznych
zabaw Ł. bardzo jest skłonny. Zaden interes,
żaden kontrakt, żadne kupno nie zostaje zała-
twione bez poczęstunku, Wódka wkradła się
do Łotwy z obczyzny. Narodowym i ulubio-
nym napojem £, jest tak zwany „ołs* lub
„alus,' rodzaj piwa wyrabianego przez nich
samych z chmielu i jęczmienia, Ten, jak przed-
tem, tak i dzisiaj jeszcze, obok wódki i wina,
przy każdem weselu, przy zrękowinach, przy
chrzcinach i pogrzebach, słowem przy wszyst-
kich uroczystościach niepoślednią odegrywa
rolę. O dziewczynie z kimś już zaręczonej
wyraża się Łotysz: „jau ar winiu pujszu ir
ajzdzartu,* to znaczy: już z owym chłopcem
jest zapitą, Lecz zwłaszcza wesela bardzo
hucznie wyprawiają. Bawią się niekiedy trzy
dni; całe pokrewieństwo bierze w nich udział,
tańczą późno w noe, a nad rankiem znowu się
schodzą do gościnnego domu. 0 zwyczajach
łotewskich, zwłaszcza przy weselach dotąd
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ściśle zachowywanych, można powziąć nieja-

kieś wyobrażenie ze swad weselnych „kazu

runas,* jakie kalendarze ludowe łotewskie

obok pieśni weselnych (kazu dzieśmieś) często-

kroć zawierają. Przy końcu ostatniej zwrotki

powtarzają obecni za każdym razem: „„Byuś

wasałs,* t.j. bądź zdrów; albo: „dzieryt wa-

sały,** t.j. pijcie zdrowo. Obchody weselne

kurlandzkich Ł. tem się mianowicie od inflan-

ekich wyróżniają, że tam drużba towarzyszy
konno weselnemu orszakowi, trzymając w rę-
ku małe jodełki, długiemi różnobarwnemi wstę-

gami całkowicie przykryte, oraz trąbki wesel-

ne czyli tak zwane „taury.* Już to w ogóle
Ł. kurlandzki bardziej niż inflancki zachowuje

prastare obyczaje i zwyczaje; wszakże w stro-
ju od swych inflanekich spółbraci obecnie
mało się wyróżnia. Taka prostota, jak w u-
biorze, przebija i w mieszkaniu Ł. Na pod-
murowaniu kładą nieobrobione sosnowe krę-

glaki, szpary mcheni zatykają. Zamiast okien,
biedniejsi a raczej najbiedniejsi zrobione otwo-

„ry drewnianemi zamykają zasuwami. U naj-
biedniejszych nie wszędzie dotąd jeszcze wszedł
w użycie komin, któryby odprowadzał dym
z ceglanego wielkiego pieca, zwykle w kącie

niedaleko drzwi stojącego; służy on zwyczaj

nie za kuchnię, a na górnej jego powierzchni

urządzane bywa miejsce do spania. W takich
najuboższych mieszkaniach, dym wychodzi
przez okna, drzwi i pułap; zamożniejsze zaś
wszystkie porządnemi są opatrzone kominami,
Już to chaty i domy mieszkalne £. bardzo ró-
żny przedstawiają widok, stosownie do zamo-
ności mieszkańców. Bogaty włościanin ma
obszerny dom drewniany o dużych oknachi

wysokim suficie; zamieszkuje jednak zwykle

tylko dużą przednią izbę i małe stancyjki tuż

za nią; reszta domu obrócona jest na potrzeby

gospodarskie. Najzamożniejsi i już spanosze-
ni Ł.-kapitaliści miewają mieszkania wiej-
skie zbytkownie urządzone, nie wyróżniające
się niczem od folwarków bogatych mieszczan.
Po miastach zaś posiadają kilkupiętrowe ka-
mieniee, które w części wynajmują, w części
zaś zamieszkują one wraz ze swą rodziną.

Każdy najuboższy nawet włościanin łotewski

posiadać musi w swoim domku tak zwane le-
tnie mieszkanie; jest to czysty pokoik z wiel-
kiemi szklanemi oknami; niema w nim pieca,
dla tego i większe ochędóstwo panuje. Izba
ta scehludna, zwana „,kambars,* służy za skład
najkosztowniejszych ruchomości. u składa
Ł. w ciągu zimy swoje skarby, pościel, bieli-

zmęiinne rzeczy; w ciągu lata zaś w dnie
niedzielne i świąteczne zdobią jej ściany zie-

lone gałęzie, liście i kwiaty, tu bowiem podej-

mują gości. Dodajmy do tego jeszcze świre-
nek, zwany „klótie,* przeznaczony na skład
w zimie, a na sypialnię latem, suszarnię, ki'ka 
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stajen, nieódzowną łaźnię, zamieszkałą zwykle

przez uboższą rodzinę, a będziemy mieli całe

obejście mniej zamożnego Łotysza. Nie rzad-

ko, zwłaszcza w Kurlandyi, znajdują się bar-

dzo starannie budowane domy łotewskie, ma-

jące kilka izb mieszkalnych; w nich znaczna

ilość sprzętów domowych, wszystko w wyszu-

kanej czystości utrzymane. Zabudowania wło-

ściańskie, zwykle w czworobok postawione,

pokrywają słomą, w leśnych okolicach drani-

cami (łubki) lub gontami, a w Kurlandyi u za-.

możniejszych dachówką. Ł., zarówno prote-
stanci, jako i katoliey szczególną przywięzują
wagę do d. 24 czerwca, w którym, jak wiado-

mo, przypada uroczystość ś. Jana Chrzciciela.

Już w wilią dnia tego domy i chaty ludu ło-

tewskiego przybierają pozór świąteczny. Uma-

jone zewnątrz i wewnątrz najrozmaitszemi ziel-

skami i różnobarwnemi polnemi kwiaty, prze-

pełniają się one wesołą młodzieżą, uwieńczoną

zielenią i kwiatami. Przed domem oddają się

młodzi Łotysze i Łotewki aż do wschodu słoń-

ca wesołej zabawie z wiankami i śpiewkami,
kończącemi się zawsze zwrotką jednostajną

Lejgo! albo Ligo! w sposób najrozmaitszy

śpiewaną, Słowo to żadnego znaczenia niema-
jące (zarówno jak francuskie Tradćridćra ! lub

niemieckie Tralala/), z powodu błędnych ko-

mentarzy, jakie juź w zeszłym wieku był mu

nadał pastor protestancki Stender, w oczach
najpoważniejszych badaczy szczepu łotewskie-

go przez długie lata uchodziło za imię dawnego

bożka miłości pogańskiej Łotwy, zanim uczony
dr. A. Bielenstein w rozprawie ,,Das Jehannis-
fest der Letten,* ogłoszonej w czasopisie
„,Baltische Monatsschrifi* (tom XXIII, str.

1-—46) nie dowiódł dosadnie, że tego rodzaju

bóstwa Ł, nigdy nie czeili. Mają oni i liczne
pieśni świętojurskie (jurinia-dzismies), oraz
kolędowe (koładu-dzismies), przy których od-
śpiewywaniu zachowują również prastare oby-
czaje; wszakże pieśni święto-jańskie (jonia-
dzismies) cieszą się najbardziej powszechnym
udziałem. Treść pieśni gminnej łotewskiej jest
równie bogatą, jak urozmaiconą. Dla łatwiej-
szego zorientowania się czytelników ujmuje-
my ją w ramy następujące: I. Pieśni treści ogól-
nej. 1) mitologiezne, 2) opiewające przyrodę,
3) miłość, 4) urok śpiewu i 5) zawierające ja-
kiś morał ludowy. II. Pieśni okolicznościowe:

1) na wesele, 2) na chrzeiny, 3) na pogrzeb,
4) przy szklanicyi 5) pożegnalne. III. Pieśnż
zastosowane do pewnego czasu: 1) $więto-jurskie,

2) święto-jańskie i 3) kolędowe. IV. Pieśni
zastosowane do pewneyo zawodu: 1) pieśni pa-

stuszków, 2) rybaków, 3) bartników, 4) żni-

wiarzy, 5) rolników (a, przy oraniu i brono-

waniu pola; Ż, przy wianiu i czyszczeniu zbo-

ża; c, przy sianokosach i d, przy zbiorze lnu)
i 6) piosnki piastunek, VW. Pieśni zastosowane
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do pewnego położenia: |) piosnki dziecinne, 2)
pieśni sierot, 8) wdów, 4) przygniecionych
ubóstwem i nakoniec, 5) pieśni zastosowane
do rozmaitych innych położeń. Wszystkie
one nadzwyczaj są krótkie, ale niezmierna ob-
fitość wynagradza niejako tę ich krótkość; dla
tego nie można tych piosnek rozpatrywać od-
dzielnie. W życiu bowiem £Ł. występują one
tylko w śpiewie i to, z wyjątkiem pieśni pa-
stuszków, kołysanek i prządek, tylko w śpie-
wie ludowym chóralnym, w którym wiele ich
zrzędu wykonywa się jednym ciągiem. (r0-
dzinami całemi trwa ta rozrywka ludowa; je-
dna piosnka bezustannie łączy się z drugą, aż
nakoniec znużona ,,Tejceja* _ czyli główna pie-
śnidrka intonująca śpiew i prowadząca chór
cały, czuje się zniewoloną ustąpić jego kiero-
wnictwa którejś ze swych licznych towarzy-
szek. O tym rodzaju śpiewów ludowych tak
niejasne dotąd mamy wyobrażenie, że zwykle
nie pojmujemy ani jego uroku, ani doniosłości,
ani znaczenia, Wiele takich piosnek wyko-
nywanych z kolei, tworzy dopiero niejakąś
całość; całość ta wszakże za każdem wystąpie-
niem śpiewaków odmienny przyjmuje wyraz,
a często i odmienny charakter. Przedstawia
się nam ona poniekąd jak łańcuch, któregoby
wszystkie pojedyńcze ogniwa za każdym ra-
zem inaczej się dały z sobą powiązać, stoso-
wnie do okoliczności i usposobienia tak śpie-
waków, jako i słuchaczy, którzy, pociagnięci
urokiem wspólnej pieśni ludowej, stopniowo
niemal wszyscy do chóru się przyłączają. Ró-
żnorodność nieznanej dotąd. w kołach polskich
poezyi ludowej łotewskiej, najbardziej nas
winna zastanowić swą wielostronnością, z jaką
piękności przyrody ziemi rodzimej bywają
w niej opiewane, zwłaszcza, że kraje przez
szczep łotewski zamieszkane zgoła nie obfitują
w piękność, której też uczeni krajoznawcy
niemal nigdy na Łotwie niezdołali dopatrzyć,
Tymczasem niema znaczniejszej góry, rzeki,
jeziora, niema zwierzęcia, niema ptaka, drze-
wa, krzewu, kwiatu, niema w ogóle żadnego
stworzenia, któregoby poeta łotewski ze sto-
sunkami lub okolicznościami żywota człowie-
czego w jakibądź sposób nie sprzęgał. Pszczo-
ły, mrówki, żuki, płazy-—a nawet ryby, ukry-
wające się przed wzrokiem ludzkim w głębiach
strumieni, jeziór i morza—nie uszły baczności
łotewskich pieśniarzy, którzy, śledząc ich
właściwości, umieli one dziwnie zręcznie zu-
żytkować. Ilekroć w zwierzęciu lub ptaku
jakąś właściwość dostrzegli, co im człowieka
w czemkolwiekbądź może przypominać, tworzą
z niej zawsze obraz nader trafny. Pieśń gmin-
na £Ł. ma wszystkie cechy starożytności, o któ-
rych w Słowniku geogr. nie podobna się roz-
wodzić. Wiadomo zresztą, że najstarsze tra-
dycye brzmią w okół Baltyku, rozpościerając  
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się stąd ku Karpatom, Dnieprowi i Dunajowi
i że północ, kolebka dzisiejszych ludów KEuro-
py, posiada dotąd jej archiwa poetyczne i mu-
zykalne (0. Kolberg). Pieśń gminna £. jest
pieśnią ludową w całem znaczeniu tego wy-
razu. Wyrosła ona z serca samego ludu, a lud
ten cały tak dalece zdawał się zupełnie jedna-
kowo do jej wzrostu przyczyniać, że nawet ani
jedno podanie nie przekazało nam imienia ja-
kiegobądź łotewskiego poety. Więe słusznie
o Łotwie powiedzieóby można: dusza ludu jest
tu pieśniarzem. Pieśń Ł. jest prawdziwą pie-
śnią ludową, gdyż w jej wykonaniu lud cały
przyjmuje udział i przyswoił ją sobie całko-
wicie. Na całej przestrzeni nie znajdziesz i je-
dnej wsi, w którejby się ona nie rozlegała we-
soło, w którejby nie brzmiała już to przy ką-
dzieli, jaż przy innych zatrudnieniach domo-
wych. Lecz nie tylko w chacie rozlega się
głos pieśni łotewskiej. Brzmi on na lądzie i
wodzie, na polach i w lasach; co więcej, rzecby
można z pewnością, że w krajach przez Ł. za-
mieszkanych niema lasu, łąki, strumienia, je-
ziora, wybrzeża morskiego, na których śpiew
gminny słyszeć by się niedawał, jakkolwiek
przy wzrastającej kulturze pieśń ludowa czę-
stokroć zamienianą bywa innemi, niewiedzieć
jak i przez kogo na tenże język łotewski tłu-
maczonemi. W ostatnich leciech zajęto się
pilnie gromadzeniem pieśni gminnych Ł. i ma-
my ich już około 25,000 ogłoszonych drukiem.
Najwięcej ich ogłosił „Magazin der Lettisch-
Literarischen Gressellschaft'* (tom VIII za-
wiera zbiór pieśni łotewskich zebrany przez
G. T. Biittnera; tom XIV, część 2, pieśni ło-
tewskie zebrane przez pannę Celinę Plate-
równęi przez piszącego; tomy oddzielne, wy-
dane w Lipsku w latach 1874 i 1875, mieszczą
w sobie aż 9000 pieśni £., nagromadzonych
przez d-ra A. Bielensteina, prezesa tow. lo-
tewsko-literackiego). Nie podlega wątpliwości,
iż piosnki te nie w jednym czasie utworzone
zostały. Bardzo być może, że całe stulecia na
nie się składały. Są one jednym ciagiem z da-
wien dawna płynącym produktem twórczej
duszy narodu łotewskiego.  Lubo niektóre no-
szą na sobie piętno dalekiej starożytności, nie
zbywa i na takich, które nowszych sięgają cza-
sów. I dziś jeszcze przy różnych okoliczno-
ściach nowe tworzą się pieśni, mniej wpraw-
dzie wykończone, świadczące wszakże wymo-
wnie o poetycznym nastroju Ł. Bądź co bądź
piośni łotewskie puściły od wieków korzenie
w głębi samego ludu i żaden wpływ zewnętrz-
ny, żadna siła obca, wyróżniająca się od masy
ludu, w ich tworzeniu najmniejszego udziału
nie miała. Jaśnieją w nich najdosadniej: czyn
ludowy, myśl ludowa i słowa czysto ludowe.
Język łotewski zbliżony do litewskiego i sta-
rożytnych Prusaków, jest dość przyjemny dla
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ucha, chociaż jeszcze nie obrobiony; za najlep-
sze narzecze uważają niektórzy to, którem mó-

"wią mieszkańcy okolic Mitawy, Bowska, Rty-
gi, Wolmaru i Wendy (Wendenu). Akcent
kładzie £. na pierwszej sylabie, w wyrazach
nawet złożonych. W tworzeniu przysłówków
| przymiotników wielką posiada łatwość.
W jego języku tworzenie się przymiotników
isłów z rzeczowników nie przedstawia naj-
mniejszej trudności; jest w nim także osobliw-
sze cieniowanie spieszczeń i zdrobnień rozmai-
tych. Przy całem bogactwie tej mowy po-
siąda ona mnóstwo wyrazów, które są wspólne
wszystkim językom słowiańskim; nie jest to
wszakże zapożyczenie, bo są to wyrazy co-
dziennej potrzeby, jak np.: „uguńs* (ogień),
„ziemie* (ziemia), „„mate* (matka), „sóls* (sól),
„ne (nie), wyrazy konieczne, a zatem jedno-
cześnie kiedyś wraz ze Słowianami zaczerpnię-
te przez Ł. gdzieś u wspólnego źródła, spokre-
wnionego z językiem sanskryckim. Wszyscy
Łotysze używają pisma łacińskiego. Wszakże
w druku stale używane bywają głoski nie-
mieckie w dolnej Kurlandyi i Inflantach
szwedzkich, czyli gub. ryskiej, a łacińskie
w górnej Kurlandyi i Inflantach polskich. Ję-
zyk tych co i w druku używają abecadła ła-

cińskiego jest czysto łotewski; różni się tylko
wymową od uzywanego w dolnej Kurlandyi
i Inflantach szwedzkich, w których brakujące
lub wyszłe z użycia wyrazy zastąpiono nie-
mieckiemi, tam zaś polskiemi. Któren zaś
z dwóch dyalektów jest poprawniejszy, dotąd
przez sędziów bezstronnych nie zostało jeszcze
rozstrzygniętem; na korzyść narzecza górnej
Kurlandyi i Inflant polskich przemawia zda-
niem piszącego już ta okoliczność, że Ł. z In-
flant szwedzkich łatwo naszego rozumie, któ-
rego nazywa „,Pohls* (Polak), kiedy nasz już
rozmówić się z tamtym tak łatwo nie może,
I nie to dziwnego jeśli zważymy, że Ł. z In-
flant szwedzkich coraz to więcej słów niemie-
ekich do swego narzecza wprowadza, dając im
tylko końcówkę łotewską, Jako przykład bi-
jący w oczy podajemytu zdanie niemieckie:
,„„Der Nachbar begehrte den Lohn am Montag,”
które Ł. z okolic Rygi niezawodnie w ten a nie
inny sposkb przetłumaczy: „„Naburgis pagereja
lóni mandaga,* wtenczas kiedy w Inflantach
polskich przetłamaczonoby toż samo zdanie
słowami ezysto łotewskiemi: ,,Kajmins praseja
moksas pyrmdin* (to znaczy: sąsiad domagał
się płacy w poniedziałek), które to słowa naj-
łatwiej zrozumie i Ł. z okolic Rygi. Zasada
ortografii Ł. inflancko-polskich następująca:
„Pisz jak mówisz, nie troszcząc się o pochodze-
nie inaczej w pierwiastku brzmiących głosek.”
Przeciwnie Ł. z Inflant szwedzkich i dolnej
Kurlandyi używają zawiłej niemieckiej pi-
sowni (a w druku i głosek niemieckich), która 
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przy użyciu ezęsto zdarzających się syczą-
cych dźwięków, oraz rozmaitego zastosowania
głoski h, wiele przedstawia trudności. Naj-
starszym drukiem łotewskim jest niezaprzecze-
nie ustęp w pierwszej edycyi kosmografii Se-
bastyana Munstera (ogłoszonej w r. 1550), za-
wierający na str. 932 „Ojcze nasz* Łotyszów
w narzeczu zbliżonem do tego, jakie i dotąd
napotykamy w górnej Kurlandyi i Inflantach
polskich, W r. 1587 wydał J. Rivius (w Kró-
lewcu) katechizm protestancki (skrócony) w
języku łotewskim. W tymże czasie wydano
w Królewcu na żądanie księcia Kettlera psa|-
my, ewangelie i lekcye dla protestanckich pa-
rafij tegoż szczepu. Dla katolickich zaś wy-
dał w Wilnie Jerzy Klger w r. 1673 zbiór
pieśni kościelnych i modlitw pod łacińskim ty-
tułem: „,Cantiones spirituales ex latinieis, ger-
manicis et polonicis translatae in idioma lotha-
vieum, additis pluribus per patrem G. Elger

Sac. Soc. J. Vilnae, Typis Acad. $. J.*. Do

tegoż zbioru dodano wkrótce i ewangelie na

wszystkie niedziele roku i większe uroczysto-
ści. Tenże Greorgius Elger ogłosił w r. 1683
pierwszy słownik łotewski pod tytułem: „„Di-

ctionarium Polono-Latino-Lothavicum.* Vil-

nae in 8, stronniec 674. Pierwszy kalendarz
łotewski wyszedł w Mitawie wr. 17683; pierw-
sza gazeta Ł. pojawiła się również w Mitawie
ito już w r. 1822. Były to wspomniane już
na swojem miejscu ,,Wiadomości łotewskie
(Łatwieszu Awizes), Najdoskonalszą i najbar-

dziej naukowo traktowaną gramatykę tego ję-

zyka napisał uczony prezes towarzystwa ło-
tewsko-literackiego dr. August Bielenstein.
Drukowaną została w Berlinie w leciech 1868

i 1864 pod tytułem: „Die lettische Sprache

nach ihren Lauten und Formen* (Ż tomy
w 8-ce). Za najlepszy słownik łotewsko-nie-
miecki i niemiecko-łotewski uchodzi obecnie

dykcyonarz K. Ulmanai G. Braschego w dwóch
sporych tomach, wydany w Rydze w latach
1872 i 1880. Dla polsko-inflanckiej gałęzi Ł,
ogłosił J. Kurmin „Słownik polsko-łacińsko-
łotewski,* Wilno 1858 r. Czytelników pra-

gnących zaznajomić się bliżej z piśmiennictwem
łotewskiem odsyłamy do obszernego spisu

chronologicznego literatury Ł. d-ra Napier-
skiego, Ryga 1831 r., z trzema dodatkami,
wydawanemi stopniowo aż do r. 1869. Naj-
nowsze zaś utwory tego szczepu, zwłaszcza za-
sługujące na osobną wzmiankę, wyliczają

wciąż w swych notatach bibliograficznych nie-

tylko rozmaite dzienniki łotewskie, ale i kil-

kakrotnie już przez nas wspominane poważne
dzieło zbiorowe: „,„Magazin der lettisch-literi-

rischen Gresellschaft.* Gustaw Manieuffel.

(Zródła nasze statystyczne czerpaliśmy do

niniejszego artykułu przeważnie z dziel nastę-

pujących: F, Jung-Stilling i W. Anders; „Br-
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gebnisse der livliimdischen Volkszahlung vom

29 December 1881, Theil T, Band I, Lief. I,
Band I[, Lief. 1, i Band III, Lief. 1 (Ryga,
roku 1883 i 1884), oraz ze Świeżo ogłoszonej
pracy: „FBrgebnisse der kurliindischen Volks-
zahlung vom 29 December 1881,* Theil LLL,
Band I „Die Zahlung auf dem Lande und in
den Flecken,* Lieferung I (Mitawa, 1884),
a także z uieogłoszonych jeszcze źródeł ręko-
piśmiennych, dostarczonych nam łaskawie
przez członków miejscowych komitetów staty-
stycznych),
Łotyszki 1.) wś, pow. dzisieński, gm. leon-

polskiej, 3 okr. adm., o 49 w. od Dzisny, 8
dm., 94 mk. 2.) Ł., wś, pow. dzisieński, gm.
przegrodzkiej, 3 okr. adm., o 59 w. od Dzisny,
10 dm., 62 mk. katol. 8.) B. al. Wierdeliszki,

Plantonopol, wś, pow. dzisieński, gm. miorskiej,
3 okr. adm., o 44 w. od Dzisny, 5 dm., 47 mk,
katol. (1866).
Łotyszkowo, zaśc., pow. dzisieński, gm.

leonpolskiej, nad rz. Kamionką, 3 okr, adm.,
o 33 w. od Dzisny, 2 dm., 24 mk. (1866).
Łować, ross. Zowat, rzeka biorąca począ-

tek z jez. Łowacin (Zawiesno), w pow. horo-
deckim, od źródła na długości 20 wiorst bieg
ma na południo-wschód; od jez. Mieżo, przez
które przepływa ta rzeka, zwraca się na pół-
noc i przepłynąwszy przez jeziora: ©0sno,
Czerniasto i Siesito, zwraca się w kierunku
wschodnio-północnym; przepłynąwszy jezioro
Castwo, zwraca się na północ i w tym kierun-
ku dopływa do gub. pskowskiej; przyjąwszy

potok Wołodzyń (Kunia, Łoknia, Jemienka,

Kruczyca, Smota, Rybia, Poła, Naczwa, Ohła-

wiea, Redzia, Poliść: także wymieniane), prze-

biega po granicy gub. witebskiej i pskowskiej
na długości 8 wiorst; w gub. pskowskiej prze-

pływa koło miasta Wielkie-Łuki, następnie
płynie w gub. nowgorodzkiej i wpada do jez.
[lmenia; długość biegu w gub. witebskiej wy-
nosi 128 wiorst. Niegdyś rzeka ta stanowiła
ważną drogę handlową między Rossyą i Pol-

ską. Por. Newel i Horodek. M. K.

Łowacin, jez., ob. Zować, rz.
Łowagi, przys. Niebyłowa, pow. kałuski.
Łowajcie, wś, pow. rossieński, par. ros-

sieńska.

Łowat, wś handlowa w gub. kałuskiej, 25
w. od m, Żyzdry odległa, nad rzeczką Nyrką,
1500 mk.; jarmarki, gorzelnia i stacya pocz-
towa. |

Łowat', ob. Zować, rz.
Łoważ, ob. Budowieść.
Łowce l.) wś pryw., pow. dziśnieński, 069)

w. od Dzisny, I okr. adm., przy byłej drodze
pocztowej z Głębokiego do gran. pow. wilej-
skiego, 8 dm., 68 mk, 2.) Ł., wś włośc. nad
rz. Solezą, pow. lidzki, 5 okr. adm., od Lidy

o w. 45, od Ejszyszek 26, dm, 5, mk. katol.  
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54. 8.) Ł. al. Zowey, zaś, rząd., pow. świę-
eiański, 3 okr. adm., par. Komaje, o 35 w. od
Nwięcian, 4 dm., 39 mk, katol. (1866).
Łowce, wś z przysiólkami Morawsko, Nuni-

na i Zgoda, w pow. jarosławskim, leży na le-
wym brzegu Łęgu, uchodzącego z lewego brze-
gu do Sanu pod folwarkiem Wychylówką, na
północ od Ostrowa, w równinie 216 m. npm.
Przez wieś prowadzi droga gminna z Wysocka
przez Ostrów do Radymna. Oddalenie od te-
go miasta wynosi 6 kil. Jest tutaj parafia
rzym.-katol. Szkoła ludowa jednoklasowa,
kasa pożyczkowa gminna z kapit. 361 zł. w. a.
i dosyć duża cegielnia. Podług spisu ludności
zr. 1880 mają Ł. 999 mieszk., z których 44
przebywa na obszarze większej posiadłości,
Podług szematyzmów duchownych wypada
1115, mianowicie 757 rzym.-katol., 260 gr.-
katol. i 88 izraelitów.  Grleba urodzajna skła-
da się z warstw gliny i piasku. Więk. pos.
(Gustaw Jahn) ma obszaru 863 mr. roli, 99
mr. łąk i ogr., 16 mr. pastw. i 108 mr. lasu;
pos. mniej. 803 mr. roli, 94 mr. łąk i ogr. i 31
mr. pastw. Miarczyński (Rkp. Bibl. Ossoliń-
skich l. 1824, str. 266) powiada, że nazwa po-
chodzi od szlachty Łowców, którzy później pi-

sali się Łowieckimi. W r. 1424 wybudowano
kościół parafialny. Szematyzm duchowny
przypisuje założenie parafii Spytkowi Tarnow-
skiemu, dziedzicowi Jarosławia. W r. 1444
zamieniono grunta parafialne, na co dotąd ist-
nieje dokument. Później były £, własnością
Morawskich, bo w r. 14/0 odnowili dokument
uposażenia parafii Narcys z Morawska, sędzia
ziemski przęmyski z bratem Janem, ale około
r. 1618 nabyła je ks. Ostrogska, gorliwa zwo-
lenniczka Tow. Jezusowego, zniosła parafią i
nadała ją 1618 r. kolegium jezuitów u św. An-

ny w Jarosławiu. Jeszcze później stały się Ł.

własnością rządu, od którego nabyli je Sie-

niawscy. Po zniesieniu Tow. Jezusowego od-

nowiono parafią. Teraźniejszy kościół para-

fialny jest drewniany i został zbudowany
w r. 1723. Parafia należy do dyec. rzym.-

katol. przemyskiej dek. pruchniekiego, ma do-

łączone wsie Dobkowice, Lutków, Ostrów i Za-
miechów z ogólną liczbą 2340 rzym.-katol., 2

akat. i 124 izrael. Wyznawcy gr.-katol. ob-

rządku są przyłączeni do parafii w Ostrowie.

Ł. graniczą na zachód z Chłopicami, na wschód

z Ostrowem, a na południe z Lutkowem i Dob-
kowieami. Mac.

Łowcewicze 1.) folw. pryw. nad rzeką,
pow. wilejski, o 49 w. od m. Wilejki, 1 okr.
adm., przy byłej drodze pocztowej z Llii do
Radoszkowicz, I dm., 15 mk. Własność Boh-
danowicza. 2.) £., wś włośe., pow. wilejski,
tamże, 14 dm., 122 mk. (1866).
Łowcie 1.) wś, pow. rossieński, par. Kroże.

2.) Ł., wś, pow. rossieński, par, Kielmy.
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Łowciszki, zaśc. szlach., pow. oszmiański,
1 okr. adm., o 14 w. od Oszmiany, 1 dm., 8
mk, katol. (1866).
Łowcuny, dwa folw., pow. lidzki, 1 okr,

adm., o 24 w. od Lidy, 11 mk. (1866).
Łowcy, ob. Zowce.
Łowcy, st. p. w pow. zarajskim, gub. ra-

zańskiej. ;

, Łówcz, Górny, Dolny i Średni, niem. Lowitz,

wś w pow. lęborskim ziemi pomorskiej.
Łowcza, wś i folw., pow. chełmski, gm.

Bukowa, par. Sawin i Łowcza (obrz. grec.).
Leży przy trakcie z Chełma do Włodawy
o 18 w. od Chełma. Od Chełma zaczyna się do-
piero szosa ku Włodawie. Posiada cerkiew
niewiadomej erekcyi. Spaliła się w 1851 r.
Była tu stacya pocztowa. W 1827 r. wś
rząd., 39 dm., 234 mk.; obecnie własn. pryw.
400 mr. ziemi dworsk. i 636 mr. włośc, Od
połowy XVIII w. do pcłowy XIX w. wła-
sność Kunickich. Piękny ogród i staroświecki
dwór murowany założył tu był Franc. Kuni-
cki podkomorzy chełmski. Według Towarz.
Kred. Ziems, folw. Ł. (z wsiami Ł. i Rudka)
rozległy mr. 633: grunta orne i ogr. mr. 199,
łąk mr. 738, wody mr. 5, lasu mr. 340, nieuż.
i place mr. 17, bud, mur. 5, z drzewa 12; po-
kłady kamienia wapiennego i torfu; rzeczka
Witowa przepływa. Dobra powyższe wr. 1866
zawierały mr. 2380. Wś Ł. osad 22, z grun.
mr. 642; wś Rudka osad 12, z grun. mr. 360.
Łówcza (al. Zuwcza, po rusku Ziwcza), WŚ,

pow. cieszanowski, o 16 kil. na płn. wsch, od
sądu powiat. w Cieszanowie, 7 kil. na płd. od
urzędu poczt, w Narolu. Na zach. leży Gora-
jec, na płn, zach. Płazów, na płn. Krupiec i
Wola Wielka, na wsch. Huta Stara, na płd.
Brusno Nowe, Rudka i Chotylub. Wsch. część
obszaru przepływa pot. Tanew od płd. z Huty
Starej na płn, a potem wzdłuż granicy do
Woli Wielkiej, We wsch. stronie nastaje
prócz tego pot. Głęboki (ob.) al. Łówcza i pły-
nie środkiem obszaru od płn. wsch. na płd.
ząch. do Gorajca. Z prawobocznych dopływów
tego potoku nastaje w płn. stronie wsi potok
Łabówka i płynie na zach. do Płazowa; potok
Pinezak zaś płynie przeważnie wzdłuż granicy
na płd. zach, Wzdłuż granicy płd. płynie le-
woboczny dopływ Łówczy, Gnojnik (?). Wieś
składa się z części: Antoniki, Maziarnia, Sa-
mulaki i Złomy. W środkowej części obszaru
wznosi się najwyższe we wsi wzgórze do 545
m, (znak triangul.). We wsch. stronie leży
las Bukowy, w stronie zach. Omszaniec (ze
szczytem 250 m, wys.) na płn., a Wysmolanka
na płd. (szczyt 278 m.). Przez wieś idzie dro-
gą z Narola do Brusna Nowego. Własn. więk.
ma roli orn. 1217, łąk i ogr. 139, pastw. 116,
lasu 2210; własn. mniej. roli ornej 1065, łąk
l ogr. 48, pastw. 47 mr. W r. 1880 było 
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1049 mk. w gminie, 85 na obsz. dwor. (300
obrz, rzym.-katol,, reszta gr. katol.), Parafia
rzym.-katol. w Płazowie, gr.-katol. w miejscu
(dek. lubaczowski, dyec. przemyska). Do pa-
rafii należy Huta Stara. We wsi jest cerkiew
drewniana i szkoła filialna. Cerkiew postawił
wspólnie z gromadą około r. 1820 dziedzie wsi

Jan Matczyńskii urządził w sklepieniu pod-

ziemnem grób familijny. Cerkiew zbudowana
na wzór kościoła łacińskiego tak wewnątrz,
jak i zewnątrz, We wsi jest młyn, cegielnia,
wapniarka (t. zw. Kamienna Góra) i tartak
wodny o 2 piłach zwyczajnych a jednej cyr-

kularnej, konsumujący rocznie 4000 metr. kub.

sosnowego drzewa klocowego, a produkujący

245 m. kub. zwykłych desek. Właścicielem
tartaku a oraz więk. posiadł. jest zakład kre-

dytowy ziemski w Wiedniu. Pokłady torfu,
jakie tu dawniej były, wyczerpano na nawóz
do uprawy roli. Por. Lubliniec. Lu. Dz.
Łówcza, prawy dopływ Gnojnika (ob.),

zwany także Głębokim potokiem; ob. t. II, str.

598, nr. 5. Br. G.

Łowcze, ob. Zdtwa, t, V, str. 338. W Enc.

Orgelbr. czytamy: „Starostwo  niegrodowe
łoweckie w województwie i powiecie wileń-

skim, według spisów podskarbińskich z roku

1772 obejmowało wójtostwa: Giełożuny, Gi-

duny, Łowcze, Łowcykuny. W tym czasie

po Brzostowskich, eo spólnie sstwo bystrzy-

ckie (ob.) dzierżyli, posiadał je Franciszek Ro-

hoziński, który zeń opłacał kwarty złp. 404
gr. 5, a hyberny złp. 800.*
Łowezewo, ob. Filipki.
Łowczów, wś, pow. tarnowski, leży na le-

wym brzegu Biały, 542 m. npm., W okolicy

pagórkowatej, lesistej, o 6 kil. od Tuchowa,
Przez wś przechodzi kolej tarnowsko-leluchow-

ska, między stacyami Tuchów (15 kil.) 1 Łow-

czówek-Pleśna (7 kil.). Z 442 mk. rzym.-kat.
przebywa 38 stale na obszarze więk. pos., ma-
jącej obszaru 217 roli, 12 łąk i ogr., 23 past.
i 91 mr. lasu; pos. mniej, ma 277 roli, 22 łąk,

42 past. i 20 mr. lasu. £Ł. należy do par. rzym.-

kat. w Piotrkowicach i ma kasę pożyczkową

gminną z kapit, 217 zł. w. a. £. graniczy na

płn. z Piotrkowicami, na płd. z Bucheicami,
na zach. z lasami należącemi do Łowczówka.

' Łowcezówek 1.) przys. do Kolbuszowy Dol-

nej. 2.) Ł., wś na lewym brzegu Biały, w do-

linie 218 m. npm., otoczonej lasami pokrywa-
jącemi wzgórza. Blisko wsi jest st, kolei tar-

nowsko-leluchowskiej Łowczówek-Pleśna, mię-

dzy Tarnowem a Tuchowem, 7.5 kil. od Tar-

nowa; należy do par. rzym.-kat. w Pleśny i ma

277 mk. rzym.-kat., z których 48 przebywana

obszarze więk, pos., wynoszącej obszaru 340

roli, 15 łąk i ogr., 89 past. i 226 mr. lasu; pos.

mniej. ma 164 roli, 18 łąk 1 ogr., 58 past, 1 18

mr, lasu. Kasa pożyczk. gminna posiada 176
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zł. w. a. kapitału. Ta wioska graniczy na płd.
z Lichwinem, na zach. z Buchwaldem a na płn.
z Pleśną. Mac.
Łowczowo, dawna nazwa Urycza i Podho-

rodec, pow. stryjski. Dawniej stał tu Tustań
Nazwa Podhorodec stąd pochodzi, że leżały pod
grodem Tustań. (Rkp. Bielowskiego w Bibl.
Ossol. M 2410, str. 75). Lu. Dz.
Łoweczówsko al. Zowczówek, ob. Kolbuszowa,
Łowczyce 1.) wś niewielka, zamieszkała

przez Tatarów w pow. nowogródzkim, 0 5 w.
ku zach. od Nowogródka, przy gościńcu wio-
dącym do Kołołoszy, w malowniczej, prześli-
cznej miejscowości. Jest podanie, że to miejsce
król Stefan Batory darował ulubionemu swo-
jemu łowczemu Tatarowi i odtąd poczęło się

zwać Łowczycami. Tatarzy litewscy odbywa-
ją tu liczne pielgrzymki do istniejącego staro-
dawnego meczetu i grobu niejakiego świętego

- (Jewli) Kontusia, który, według legendy, miał
łaskę nieba przenoszenia się stąd cudownego

co dzień na modlitwę do grobu Mahometa do

Medyny. Mogiła owego Kontusia, uczęszczana

przez pielgrzymów z dalekich nawet okolic,
znajduje się przy meczecie ocienionym zielono-
ścią wiekowych dębów, kędy pobożni Tatarzy
składają ofiary na „Jasień*, t.j. modły bła-
galne. (iekawe szczegóły tej legendy i pą-
tnictwa zamieszczone w odcinku Kuryera Wi-
leńskiego za r. 1861, Ne 18. 2.) Ł., trzy nie-
wielkie folw. w pow. nowogródzkim: a) wła-
sność Okołowych, obszaru 128 mr.; b) należy
do Oskierków, ma przeszło 145 mr.; c) dzie-
dzictwo tatarsko-polskiej rodziny Tupalskich,
ma obszaru mr. 105. Al, Jelski.
Łówczyce (po rus. Ziwczyci) 1.) wś w pow.

rudeckim, 21 kil. na płd, wsch. od Rudek, 6
kil, na płd. od sądu powiat. i urzędu poczt.

w Komarnie. Na płn. leży Andryanów, na
wsch. Rumno, na płd, Tatarynów i Podzwie-
rzyniec, na zach, Brzeziec. Położenie wsi ni-
zinne. Najwyższe wzniesienie na płd. 274, na
płn. 284 m. Wody spływają za pośrednictwem
strug małych do Wereszycy. Płn. wsch. część
obszaru zajmuje mały las. W XVIII w. £Ł.
należały do klucza Komarno. Własn. więk.
(hr. Lanckorońskiego) ma łąk i ogr. 22, lasu
15 mr.; własn. mniej. roli or. 226, łąk i ogr.
31, past. 48 mr. W r. 1880 było 527 mk.

_w. gm. (około 140 obrz. rzym,-kat., reszta gr.-
kat.). Par. rzym.-kat. w Komarnie, gr.-kat.
w miejscu (dek, horożański, dyec. przemyska).
Do par. należą: Andryanów, Podzwierzyniec
z Grabowną, Piły i Świniusza. We wsi jest
cerkiew pod wezw. ś, Mikołaja, zbudowana r.
1728 i szkoła 1-klas. niezorganizowana. 2.) Ł.,
wś w pow. żydaczowskim, 10 kil. na płd. od
sądu powiat. i urzędu poczt. w Żydaczowie.
Na płn. leży Żydaczów, na płn. wsch. Zabło-
towce, na wsch. Jajkowce, na płd. wsch. Żyra-  
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wa, na płd. Obłażnica i Nowesioło, na płd.
zach, Juseptycze, na zach. Hanowce i Ruda
z Kochawiną, na płn. zach. Hnizdyczów. Płn.
zachodnia część obszaru przepływa jedno ra-
mię Bereźnicy, dopływu Stryja. W dolinie Be-
reźnicy leżą zabudowania wiejskie. Lewy jej
brzeg moczarzysty. W stronie wsch. wznosi
się wzgórze Ł. do 269 m. (znak triang.). W na-
rożniku płn. zach. leży las „Łany*, Własn.
więk. ma roli or. 635, łąk i ogr. 208, past. 41,
lasu 1059; własn. mniej. roli or. 868, łąk i ogr.
387, past. 21, lasu 8 mr. W r. 1880 było 810
mk. w gm., 38 na obszarze dwor. (obrz. gr.-
kat. z wyjątkiem 40 rzym.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Kochawinie, gr.-kat. w Rudzie, We wsi
jest cerkiew pod wezw. ś. Eliasza, szkoła fil.
i kasa pożycz. gm. z kapit. 4459 zł. Lu. Dz.

Łowczyłowicze, folw. pryw. nad rz. Krup-
ką, pow. lidzki, I okr. adm., o 14 w. od Lidy,
12 mk. (1866). W pobliżu wś włośc. t. n.,
zwana też Ryłowce, miała 1866 r. 4 dm., 68
mk., i okolica pryw., 3 dm., 22 mk.
kowczyn, wś we wsch. stronie pow. mo-

zyrskiego, przy samej granicy pow. rzeczyc-
kiego, nad Prypecią, w gm. michałkowskiej,
m: osad 5. A. Jelski.
ŁowczyńskieWidze, ob. Zowiszcze i Widze.
Łówczyszki, folw., pow. rossieński, par.

i okr. police. Szydłów, o 14 w. od Rosień, o 10
od Szydłowa, grunta średnie, własność Ba-
biańskich.
Łowęciee 1.) wś, pow. Śremski, nad rz.

Obrą; 30 dm., 196 mk., wszyscy kat.; 50 analf.
Gorzelnia, Poczta i tel, w Jaraczewie o 4 kil.,
gościniec o 3 kil., st. kol, żel, Chocicza o 17
kil., Jarocm o 14 kil. 2.) £., dom. i gm. tam-
że, 1892 mr. rozl., 2 miejscowości: a) Ł., dom.;
b) Poręba, folw.; 10 dm., 148 mk, 11 ew., 182
kat.; 23 analf, Gorzelnia. Własność Stanisława
Zakrzewskiego z Żabna. Należały niegdyś £Ł.
do klucza jaraczewskiego, M, St.
Łowęcin, niem. Zowenischin, wś i folw. (564

mr. rozł.), pow. poznański; 32 dm., 291 mk.;
148 ew., 148 kat.; 84 analf. Poczta, tel. i go-
ściniec w Swarzędzu o 2 kil., stacya kol, żel,
w Kobylnicy o 4 kil., w Poznaniu o 12 kil.
Łowice, niem. /oewiłz, wś, pow. głupczyc-

ki, koło Jędrzychowie (Hennerwitz); 140 bud.,
154 dm., 1267 mk.; 139 osad, 4890 mr. rozl.
Kościół sięga 1351 r., 1802 odbudowany, od
1845 paraf. Szkoła początkowa. Do r. 1887
było tu dominium, odwieczne dziedzictwo hr.
Sedlnitzkych, przez włościan wtedy zakupione
ido 1850 zarządzane zbiorowo. Odtąd roz-
dzielone. F. S.
Łowice (dok.), niem. Zobbićz, tak nazywała

się jeszcze r. 1563 wś w pow. margrabowskim,
na pruskich Mazurach położona, obecnie pod ta
nazwą nieznana; zaginęła zapewne. (Ob. Kętrz.:
O ludn. pol, w Prusiech, str, 520), Ks. FP,
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Łowicz, msto pow. gub. warszawskiej, nad
rz. Bzurą, leży pod 52911 1 szer. i 379405
dłg. g., na prawym brzegu Bzury, w nizinie,
w punkcie zbiegu trzech dopływów Bzury:
Uchanki, Zielkówki i Jarzębówki; odległy 82
w. od Warszawy, z którą połączony jest linią
drogi żel. warszaw..-bydgoskiej od r. 1845 (od
1861 z Bydgoszczą); szosa 1-go rzędu łączy

go z Warszawą i Kaliszem; trakty gubernialne
2-go rzędu z Płockiem, Łęczycą, Wiskitkami

i Skierniewicami. Ł. posiada obecnie 6 kościo-
łów katol. mur, (kolegiata, paraf, ś. Ducha, fil.
ś. Leonarda, fil. po-pijarski, hl. po-misyonarski
i koś. z klaszt. bernardynek etatowy), cerkiew
prawosł., koś. par, ewang., szpital ś. Tadeusza,
ochronę na 40 dzieci, ochronę dla starozakon,,

szkołę realną 6-klas., progimnazyum żeńskie 3-

klas., cztery szkoły element,, dwie szkoły pry-
watne żeńskie, szkołę ewang., bibliotekę przy

szkole real. (do 5000 tom.), sąd pokoju, urząd
powiat., miejski, st. dr, żel, warsz.-bydgos., st.
poczt, i telegr. W 1827 r. Ł. miał 411 dm. (95
mur.) i 6693 mk. (676 żyd.); w 1862 r. 522
dm. (123 mur.) i 5585 mk. (2061 żyd.); w 1881
r. 248 (?) dm. mur., 395 dm, drewn. (?) i 7567
mk. Z zakładów fabrycznych istniały tu w r.
1878: młyn parowy (24 robotn.) z produkcyą
na 85,000 rs., 2 dystylarnie (4 rob.) z prod.
22,000 rs., 5 garbarni (10 rob.) z prod. 27,400
rs., 4 cegielnie (17 rob.) z pr. 4,800 rs., 4 my-
dlarnie (4 rob.) z prod. 17,200 rs., fabryka wy-
robów glinianych z prod. 14,800 rs., browar
(5 rob.) z prod. 10,000 rs., 2 olejarnie (6 rob.)
2 prod. 10500 rs., 2 warzelnie miodu z prod.
600 rs., 3 fabryki octu z prod. 6,260 rs. Do
1877 r. istniała tu fabr. wyrobów. żelaznych
z prod. na 10,500 rs. W 1881 r. wartość pro-
dukcyi tutejszych fabryk dochodziła 217,235
rs, Kasa miejska miała 13,215 rs. przychodu,
a 11,874 rs. rozchodu. Szkoła realna miała
w 1879 r. 316 uczniów (260 katol, 29 prawosł.,
13 ewang., 13 żyd., w tem 198 synów szlach-
ty i urzęd,, 109 mieszez. i 3 włośc.); progimna-
zyum żeńskie 62 uczennic. Szpital $. Tadeusza
ma wraz z ochroną 42,129 rs. kapitału i utrzy-
muje 16 łóżek dla ludności księstwa łowickie-
80. Ł. jest miejscem odbywania się głośnych
od wielu wieków jarmarków na Ś. Jan (2 dni)
! na Ś, Mateusz (4 dni), na które przybywają
liczni kupcy z odległych stron, a przedmiotami
zbytu są: konie, bydło, wyroby siodlarskie,
rymarskie, kuśmierskie. Obecnie dawna świe-

 tmość ich upadła. 7-klas. gimnazyum realne
z wydziałem mechanicznym liczyło w r. 1884
uczniów 320, nauczycieli 14 i 8 pomoeników.
0 8-klas. progimnazyum żeńskiego uczęszcza-

0 90 uczennic pod kierunkiem przełożonej,
3-ch dam klasowych, 3-ch nauczycielek i 6-ciu

nauczycieli. Szpital pod nazwą ś. Tadeusza ma

6 łóżek, a od 1 stycznia 1884 r. istnieje przy

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 58.
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nim: dom starców i kalek, dom podrzutków i
ochrona na 64 dzieci. Ks. łowickie wnosi co-
rocznie opłatę na 16 chorych bez względu na

ich liezbę. Nadto, szpital posiada w Banku
Polskim fundusz żelazny rs. 17,000, od które-
go płaci 40/,. Bióstr miłosierdzia 4. Nadto
istnieje w Ł. stały lazaret wojskowy. Według
podania (prawdopodobnego zresztą) Ł. pierwo-
tnie był dworem łowieckim (Łowisko) książąt
mazowieckich, koło którego mieszkali ludzie
pomagający przy łowach książęcych i utrzy-
mujący w porządku łowieckie przybory. Pa-
pież Innocenty, zatwierdzając bullą z 1136 r. na-
dania poczynione arcybiskupom gnieźnieńskim,
wymienia już Ł. Jeszcze w obecnem stńleciu
stał pierwotny dworzec na środku rynku, słu-
żąc za skład soli, Kiedy osada ta otrzymała
prawo miejskie, niewiadomo. Znaczenie jej
datuje się od połowy XIV w., kiedy Jarosław
ze Skotnik, arcybisk. gnieźn., wzniósł na sztu-
cznym nasypie nad brzegiem Bzury okazały
zamek, mający służyć za rezydencyą dla arcy-
biskupów. Ziemowit ks. Mazowsza przywile-
jem 1359 r. udzielonym temuż arcykiskupowi,
nadał wielkie swobody miastu, jako też i całej
majętności łowiekiej. Odtąd arcybiskupi w 0-
kręgu tym władzę najwyższą, jako udzielni

książęta, piastowali tak dalece, iż szlachta, bez
apelacyi do króla, ulegała ich wyrokom. Na-
brali więcej znaczenia, kiedy Kazimierz Jagiel-
lończyk uwolnił w r. 1463 arcyb Jana ze
Sprowy i jego następców od wszelkich opłat.
Prymasi z upodobaniem tu przemieszkując z li-
cznym dworem, przyczyniali się do wzrostu i
pomyślności miasta; sławny Jan Łaski na po-

czątku XVI w. rugował stąd żydów i surowe-
mi obwarował prawami, aby nadal nie osia-
dali. Mikołaj Dzierzgowski złożył synod pro-
wincyonalny 1556, Jakób Uchański zwołał
tutaj po zgonie Zygmunta Augusta 1572 zjazd
Wielkopolan i ustanowił urządzenia tyczące
się porządku w kraju, bezpieczeństwa i obrony.
Tenże, pragnąc poprzeć wybór cesarza Maksy-
miliana II, naznaczył tu zjazd na ostatni lute-
go 1576 r. Stefan Batory nawiedził w £. r.
1583 prymasa Karnkowskiego i przez kilka
dni pobytu okazale był tu podejmowany.
Święcieki w „Opisie Mazowsza (z pierwszych
lat XVII w.) powiada, „iż Ł. posiada kilka
rynków i wielkich ulic. Mieszkańcy zamożni
pilnie zajmują się handlem; na jarmarki tutej-
sze wiele odległego ludu się zbiera. Zamek

wybornym zbudowany kunsztem, posiada sa-

lę olbrzymią, ozdobioną wizerunkami królów

od Lecha do Zygmunta III. Po prawej stro-
nie zamku prześliczny pałac rozpoczęty przez
Jakóba Uchańskiego', Niemniej wystawnie

przyjmował Wawrzyniec Gembicki wracające-
go 1623 r. z Gdańska Zygmunta III z żoną.
Jan Kazimierz, chroniąc się przed morową za-

48
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razą, przemieszkiwał w Ł. 1652 r. z całym
dworem. Współczesny Rudawski opisuje, iż
„msto obfituje we wszelkie potrzeby do życia,
ma piękne budynki rozkosznemi ozdobione
ogrody. Prymas Mikołaj Prażmowski, zasła-
niając się przeciw wyrokom konfederacyi go-

łąbskiej, zwołał tu zjazd 1672, gdzie Jan So-
bieski, het, w. kor., województwa pruskie i Li-
twa, ułożyły punkty i zażalenia swoje, po-
przysiągłszy popierać je orężem, Prymas Mi-
chał Radziejowski, obstając za elekcyą ks. de
Conti, przebywał tu na czele związkowych;
nakoniec, po długich układach, za pośrednic-
twem nuncyusza Paulueci, uznał w r. 1698
Augusta LI królem. W różnych epokach od-
było się w Ł. siedm synodów archidyec. gnie-
Źnieńskiej; ostatni przypadł w r.1720. Prymas
Wł. AL. Lubieński wyrobił uchwałę sejmową
w r. 1/64, na mocy której Ł. został miastem
grodowem, otwarcie zaś tutaj grodu i ufundo-
wanie juryzdykcyi starościńskiej odbyło się
na zamku 13 stycznia 1766 r. Stanisław Mur-
melius miał tutaj drukarnię jeszcze w r. 1566,
lecz ta krótko istniała, aż dopiero prymas Wł,
Łubieński stałą i dobrze opatrzoną założył
drukarnię, która trwając od r. 1760 do 1780
mnóstwo dzieł wydała. Obdarzali msto liczne-
mi przywilejami wszyscy prawie królowie
polscy i arcybiskupi. Zygmunt I uwolnił od
cła targowego; Zygmunt August nadał jarmar-
ki i targi, tudzież darował szpitalowi Ś. Jana
wójtostwo na utrzymanie ubogich, z którego
korzystał potem dom kś. emerytów i demery-
tów. Jan Kazimierz uwolnił na lat eztery od
wszelkich podatków z powodu spalenia przez
Szwedów i t. d. Pamiętnemi były także po-
między innemi rządy arcybiskupów Jana Ła-

skiego, Szembeka, Teodora Potockiego i w. i.
Tak uposażone miejste pierwszych książąt i
prałatów państwa byłoby do wielkiej przyszło
świetności, gdyby nie liczne klęski jakich do-
znało, a które na zatamowanie wzrostu jego
wpłynęły. W r. 1268 Litwini w perzynę je
obrócili; gorzało następnie w r. 1515 aw r.
1525 spaliły się w niem nie tylko domy oby-
watelskie ale i kościoły, W r. 1590 za arcy-
biskupstwa Stanisława Karnkowskiego straciło
w pożarze 34() dm., to jest całą ulicę Krakow-
ską, Długą, oraz południową i północną połać
rynku Nowego miasta. W sześć lat potem
spaliła się ulica Mostowa i część rynku Starego
miasta, odznaczająca się pięknością kamienic,
W r. 1620 spaliła się powtórnie ulica Długa,
a po trzeci raz, lubo już nie cała, w r. 1624,

- wraz z rynkiem podzamkowym. We trzy ty-
godnie po tym ostatnim pożarze, zgorzała ulica
Mostowa. Rynek Starego miasta gorzał je-
szcze w latach 1622 i 1681. W r. 1635 d. 16
maja wszezęty pożar w nocy przez zdpalenie
się wódki, zniszczył rynki Starego i Nowego  
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miasta, oraz ulicę Zduńską i znaczną część
Mostowej. Zgorzał przytem kościół $. Leonar-
da wraz z szpitalem, który to kościół później
w części odbudował aptekarz Andrzej (ebro-
wski. W r. 1689 spaliła się znowu ulica Mo-
stowa, w r. 1648 trzy domy, a w r. 1647,
w trzech pożarach, 30 domów. Znącznych tak-
że uszkodzeń doznało msto z powodu gwałto-
wnych wichrów; z tych jeden w r. 1588 tak
był natarczywym, że kilka kościołów, domów
drewnianych i wiatraków całkiem wywrócił,
inne z dachów ogołocił, W 1648 r. runęła
wspaniała wieża ratuszowa, ołowianym pokry-
ta dachem, uszkodziwszy znaczną część same-
go ratusza i 12 ludzi pozbawiwszy życia. Woj-
ska szwedzkie zajęły msto bez oporu pod prze-
wodnictwem samego króla w r. 1658, który
małą tylko załogę tu zostawiwszy, sam na dal-
sze udał się zdobycze. Zostawiony na straży

msta żołnierz, rozpasawszy się na wszelkie
bezprawia, wypędzał mieszkańców z domów,
nakładał kontrybucye, łupił i burzył kościoły.
Ofiarą tego zniszczenia padły: kościół bonifra-
trów ś. Jana, ze szpitalem i kaplicą ś Krzyża
z ziemią prawie zrównane, oraz kościół domi-

nikański znacznie uszkodzony. Kolegiata, świe-
żo wówczas wystawiona, została tylko sprofa-
nowaną i ze srebrer obraną. Zaledwie Szwedzi

uchodząc przed zbliżającą się znaczną siłą Po-
laków Ł. opuścili, aliści niekarny polski żoł-
nierz,w liezbie 30,000 rotami swemi zapełniw-
szy miasto, do szczętu one złupił. Pomagały
mu w tem liczne tłumy włościan, którzy, mając
pola przez nieprzyjaciół zniszezone, w rabun-
kach i rozboju utrzymania życia szukali. W tej
ostatniej klęsce straciło miasto nie tylko to
wszystko co rabusie unieść mogli z sobą, ale
nawet wszystkie okna powybijane, wszystkie
zamki z okucia wyrwane i zabrane zostały.
Zeledwie plaga ta przeminęła, kiedy pobity
w Prusach Rakoczy, sprzymierzeniec króla
szwedzkiego, uciekając do Siedmiogrodu, na Ł.
drogę swoją obrócił, a nie znalazłszy żadnego
łupu w mieście, najsroższe na jego mieszkań-
cach wywierać począł okrucieństwa. Uchodząc
z życiem przed tak srogim nieprzyjacielem,
zbici i poranieni mieszczanie schronili się w o0-
koliczne lasy, gdzie głód i w skutku tego roz-
winięta zaraza nieustannie dziesiątkując, małą

tylko ich liczbę zostawiła przy życiu. W r.
1657 opuścił nieprzyjaciel msto, ale mało kto
Już potem do domu swego wrócił i przez długi
cząs w Ł. stało mnóstwo pustych murów. By--
ła to już ostatnia tak wielka dla niego klęska.
Oprócz tych wszystkich nieprzyjaznych okoli-
czności, które się tej stolicy polskich pryma-
sów podnieść należycie nie dały, cierpiała ona
w czasach odleglejszych od band rozbójniczych,
które się ukrywały w gęstych do koła zaro-
ślach. Bandy te, napadając w nocy najczęściej
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na uśpione miasto, mordowały ludność i rabo-
wały dostatki; zmniejszył tę plagę arcyb. Jan
Buchywilk, pozwoliwszy mieszczanom one za-
rośla wyciąć i na grunta zamienić. Pomimo
tych wszystkich klęsk, £Ł. po wojnach szwedz-
kich naprawiwszy swe mury, liczył w r. 1680
kościołów 11 a domów 380, rzemieślników i
artystów różnego rodzaju 231, którzy 8 ce-
chów składali. (Wszystkie powyższe szczegó-
ły wyjęte są z kroniki miasta Ł., prowadzonej
przez Andrzeja Cebrowskiego, żyjącego w koń-
cu XVI i pierwszej połowie XVII stulecia,
Kronika ta, w rękopiśmie tamże w oryginale
po łacinie przechowana, obejmuje wiele innych
jeszcze rzeczy z dziejami miasta związek mają-
cych i oprócz tego dosłownie wypisane wszyst
kie onego przywileje. Doprowadzoną jest do
r. 1658, w którym autor, w skutku grasującej
wówczas zarazy, życia dokonał. Zaczął ją da-
lej prowadzić syn Kazimierz Mikołaj Cebrow-
ski, ale w pierwszym zaraz roku opisując hy-
bernę wojsk cesarskich, nie dokończywszy na-
wet peryodu, niewiadomo z jakich przyczyn
poprzestał. Następnie przerwa w „Kronice*
jest do r. 1685, w którym znowu stan miasta
dosyć szczegółowo niewiadoma ręka skreśliła).
Przy tylu historycznych wspomnieniach, Ł.,
pomimo swoich klęsk, przechował jeszcze za-
bytki dawnych czasów. Pierwsze miejsce zaj-
mował tu zamek prymasów, zbudowany przez
arcybisk. Jarosława ze Skotnik około 1355 r;
tozszerzany i ozdabiany przez następców, zbu-
rzony w czasie pierwszego najścia Szwedów i
znowu na początku zeszłego wieku, przez Teo-
dora Potockiego arcybisk. podźwignięty, do-
trwał do naszych czasów. Zamek ten urządzo-
ny był wspaniale i obszernie na małej, umyśl-
nie widać sypanej wyniosłości, śród bagniste-
g0 Bzury wybrzeża. Woda oblewała go do
koła, a wysokie mury czyniły go miejscem
dosyć warownem. Podług dokładnego i ozdob-
nego wizerunku, tudzież płanu w dziele Puf-
fendorfa umieszczonego, dzielił się na zamek
Wyższy i niższy. Baszty większe były w for-
mie okrągłej; mniejsze, równie jak wieże, kwa-
drątowe w różnych stronach umieszczone. Jedna
% wież w środku wznosząca się; wysoka, miała
U góry żelazną galeryą i kształtną kopułę.

ost długi, przez błota idący, wzmocniony
Przekopem i dwoma szańcami z obu stron usy-
Pamemi, łączył go z miastem. Po opuszczeniu
Przez Szwedów, arcybiskupi wprawdzie napra-
WIli główniejsze uszkodzenia, ale, wystawiw-
(79 z konieczności dla tymczasówego dla sie-
'e mieszkania pałac w Skierniewicach, już

Poźniej chętniej w tóm ostatniem miasteczku
żeli w Ł. przemieszkiwali. Verdum, przejeż-
żając przez Ł. w końcu XVII w., zastał za-
0% w dobrym stanie. W niezamieszkalnym

zamku, prymas Michał Poniatowski urządził  

Łow 755

fabrykę płótna, zebrawszy fundusz na jej pro-
wadzenie, przez wypuszczenie akcyj po 4000
złp. Założona w 1785 r., upadła wkrótce ta
fabryka w skutek wypadków politycznych,
Po jego śmierci zakład ten upadł a zamek tyl-
ko przez służbę arcybiskupią był zaniieszkiwa-
nym. Za rządów królestwa, kiedy księstwo
łowieckie utworzone zostało, administrątor jego,
ową starożytną i jeszcze mieszkalną budowle
rozebrał w r. 1822, a materyałów użył na wy=
budowanie pałacu w Łyszkowicach. Za to Ł.,
będąc przez kilka wieków stolicą prymasów

rzplitej, bogatym jest w duchowne i instytu-
cye i gmachy. Najznamienitszym z nich jest
kolegiata, erygowana w r. 1483 przez Wojcie-
cha herbu Jastrzębiec, arcybiskupa gnieźnień-
skiego, z dawniejszego parafialnego kościoła,
który początkiem swoim r, 1100 miał zasię-
gać. Pierwotny atoli gmach, gdzie się nabo-
żeństwo kolegiackie odbywało, był drewnia-
ny i długo jeszcze takim pozostał. Dopiero
w r. 1580 prymas Uchański przybudował do
niego murowaną kaplicę, w której następca
jego Firlej złożył sprowadzone z Rzymu re-
likwie ś, Wiktoryi, pannyi męczenniczki, wraz
z jej oryginalnym grobowym kamieniem, i dla
nich bardzo piękny relikwiarz ze stosownym
ołtarzem sprawił; król Jan Kazimierz z mał-
żonką i całym dworem odwiedzał te zwłoki
w r. 1667. Kaplicę tę kazał wewnątrz wyło-
żyć marmurem biskup krakowski Sołtyk i in-
ne jeszcze przydał jej ozdoby. W r. 1611
przybyła druga kaplica, założona przez pry-
masa Tarnowskiego, do której jednakże we-
wnętrznego przyozdobienia najwięcej Piotr
Tarnowski przyczynił się, W kaplicy tej jest
bardzo piękny, z różnokolorowych marmurów
wydłutowany ołtarz włoskiej roboty. Trze-
cią kaplicę fundował w r. 1640 arcybiskup
Wężyk, a czwartą Lipski w r. 1647. Tym
sposobem około owego drewnianego kościoła
stały cztery piękne murowane kaplice, dopóki
w r. 1650 prymas Maciej Łubieński w miej-
sce drewnianej budowy nowych nie wzniósł
murów i nie postawił ich w takim stanie, w ja-
kim dziś stoją. Z późniejszych arcybiskupów
jeden tylko Komorowski przyczynił się do roz-
szerzenia tutejszej kolegiaty, zbudowawszy
przy niej jeszcze dwie kaplice, jednę dla Naj-
świętszego Sakramentu, drugą dla ukrzyżowa-
nego Chrystusa. Historya tego kościoła opi-
sana jest na tablicy erekcyjnej, w r. 1668
wzniesionej. Jest to gmach obszerny, oka-
zały, którego dwie wyniosłe wieże o 2 mile
zdaleką zapowiadają miasto. Mury jego sta-
wiane są z cegły, wapnem obrzucone. Dach
na nawie pokryty jest dachówką; na zakry-
styi, kaplicach i kapitularzu miedzią; kopuły
wieżowe miedziane przezroczyste. Koło gma-

chu kościelnego stoi dzwonnica w nowszych
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wystawiona czasąch i dom na szkołę parafialną
urządzony. "To wszystko wraz z kościołem je-
dnym otoczone jest murem. Wewnątrz ko-
ściół ten pełen jest pomników starożytności,
sztuki i narodowych dziejów. Najciekawszym
z pomiędzy pierwszych jest oryginalny grobo-
wy kamień ś, Wiktoryi z IV wieku pochodzą-
cy. Jest to mała z siwego marmuru wyko-
wana tablica, na której w pośrodku w nie-
zgrabnych obrysach wyryta postać dziewczę-
cia z rękami w górę wzniesionemi i napis:
Victoria qua vimit ann, XVIII quiescit in pace,
z boku wyryte serce z płomieniem, znak do-
dawany przez pierwotnych chrześcian tym,
którzy męczeńską śmiercią poginęli. Taką
śmierć poniosła ś. Wiktoryd w czasie prześla-
dowania chrześcian pod cesarzem Dyoklecya-
nem. Z pomników sztuki najważniejsze są:
ołtarz i relikwiarz tej męczenniczki, oraz oł-
tarz ukrzyżowanego Chrystusa w kaplicy pry-
masa Tarnowskiego. Pierwszy zbudowany
z hebanu w dobrym znajduje się stanie, drugi
w swoim rodzaju jest arcydziełem sztuki zło-
tniczo-rzeźbiarskiej. Do pomników dziejowych
należą najprzód grobowce gnieźnieńskich arcy-
biskupów. Jedenastu bowiem z tych prała-
tów cidła spoczywają pod sklepieniem kolegia-
ty łowickiej, a ich pamięć mniej więcej wspa-
niałemi nagrobkami wewnątrz kościoła jest
uwieczniona. Najdawniejszym z pomiędzy
nich jest nagrobek Jana Przerębskiego, zmar-
łego w r. 1562, zbudowany z szarego marmuru
i ma wyobrażenie leżącej figury prymasa, a pod
nim stosowny napis. Nagrobek ten wmuro-
wany jest w ścianę nawy obok zakrystyi.
Drugi pomnik jest Uchańskiego z roku 1580,
z czerwonego alabastru wykowany, podobnież
leżącą postać arcybiskupa wystawia; umiesz-
czony jest przy wejściu do kaplicy św. Wi-
ktoryi, której był fundatorem, Trzeci Jana
Tarnowskiego z r. 1611, mniej pod względem
sztuki znamienity. Qzwarty Henryka Firleja
z r. 1626, wspaniały, obok wielkiego ołtarza
wzniesiony; główna jego podstawa wyrobioną
jest z czarnego marmuru, sama zaś postać pry-
masa w postawie klęczącej w naturalnej wiel-
kości z marmuru kararyjskiego. Pomniki Ja-
ną Wężyka zmarłego w r. 1640, Jana Lipskie-
go zmarłego w r. 1647 i Macieja Łubieńskiego
zmarłego w r. 1652, nie odznaczają się niczem;
wejście tylko do samego grobu Lipskiego bron-
zowemi drzwiami jest zamknięte. Wacław i
Andrzej Leszczyńscy, pierwszy zmarły w r.
1666, drugi w r. 1687, mają pomnik wysta-
wiony z marmuru czarnego obok wielkiego oł-
tarza, naprzeciw Firlejowskiego nagrobku. Na
tym pomniku umieszczone ich portrety na zło-
conych malowane blachach. Pomnik prymasa
Prażmowskiego, zmarłego 1673 r., kosztowny
jest ale mniej piękny. Jest to wielka mie-  
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dziana pozłacana tablica, na niej wymalowany
portret arcybiskupa w całej postaci, herbami
rodziinemi otoczony. Pomnik nareszcie Ko-
morowskiego, umieszczony w kaplicy przez
niego wystawionej, wyrobiony jest z czarnego
marmuru z pięknem z karary popiersiem. Na-
grobki prałatów i kanoników tutejszej kapitu-
ły mniej są ciekawe; jest ich 10, a między
niemi najpierwsze trzyma miejsce co do dawno-
ści Grzegorza Rokickiego z r. 1629, pod wzglę-
dem okazałości Stanisława Krajewskiego z 1694
r.,a pod względem osobliwości Adama Kazi-
mierza Oporowicza bez daty. Świeckich po-
mników jest 5, ale te wspaniałością swoją
prymasów nawet nagrobki przewyższają. Naj--
znakomitszym z pomiędzy nich jest Piotra
Tarnowskiego z pierwszej połowy XVII stu-
lecia, z troistego marmuru, to jest: białocieli-
stego, brunatnego i czarnego wystawiony.
Wszystko w nim i pomysł i wykonanie jest
piękne, i wielka szkoda, że skutkiem przypad-
kowego pożaru w kaplicy, znacznego, zwłasz-
cza w napisie, doznał zniszczenia. Tak zwany
pomnik Dzierzgowskich, wystawiony pod chó-
rem po lewej stronie wchodząc do kościoła,
wyobraża męską i niewieścia figurę w staro-
żytnych strojach. Data jego rok 1578, napisu
żadnego nie masz, marmur brunatny. Nagro-
bek Łajszczewskiego, kasztelana sochaczew-
skiego, zmarłego r. 1655, wystawiony jest
głównie z marmuru czarnego; sama tylko klę-
cząca figura senatora cielista; żony jego Bar-
bary z Duninów, która męża swego o 10 lat
poprzedziła do grobu, równie jak niejakiej Ja-
dwigi Osmólskiej pomniki są także piękne, ale
chórem zasłonione. Kościół św. Ducha, para-
fialny dla nowego miasta, założony został
przez Mikołaja Kurowskiego, arcybiskupa
gnieznieńskiego w r. 1404. Pierwotnie prze-
znaczony był dla emerytów, których później
do innego przeniesiono kościoła, Budowla ta
prosta, bez żadnych ozdób, w stylu gotyckim
wystawiona i pod względem sztuki nie o0so-
bliwszego nie przedstawiająca, w dobrym znaj-
duje się stanie. W kościele Ś, Leonarda prez-.
biteryum wymurował swoim kosztem wyżej
wspomniany Kazimierz Cebrowski, aptekarz
i historyograf łowicki, w r. 1626 i przy nim
szpital dla ubogich założył. Fundusze tego
zakładu powiększone zostały później przez ka-
pitułę i księdza Kosickiego, dziekana łowiekie-
go. Przy tymże kościele był ementarz, który
w r. 1780 rozszerzono. Pijarzy sprowadzeni
zostali do Ł£. r. 1668 przez Jana Szamowskiego,

kasztel. gostyńskiego. Pierwszym rektorem
był Wojciech Siewierski, który wspólnie z nie-
jakim Wojciechem Zimnym, włościaninem
z Bobrownik, fundował dzisiejszy pijarski ko-
ściół,  Fundamenta tej budowli, podług wspa-
niałego planu rozpoczętej, położone zostały
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w r. 1672, cały gmach atoli nie mógł być wy-
kończonym, a kolegium i szkoły, dopóki pod
pijarskim zarządem zostawały, mieściły się
niewygodnie w dwóch kamieniczkach. Szkoły
pijarskie zostały zmienione potem na szkołę
podwydziałową, a następnie po 1831 r. na
szkołę powiatową 4-klasową. Księży misyo-

narzy sprowadził tu kardynał Radziejowski
w r. 1689. Ponabywali oni grunta od miesz-
czan i na nich wystawili obszerne kolegium i
piękny założyli ogród. Przyczynił się do te-
go i fundator, a mianówicie do przyozdobienia
wewnątrz kaplicy, w której sztukaterye i ma-
lowania na murze do 1400 dukatów koszto-
wały. W rzeczy samej należy ona do naj-
piękniejszych, jakie w kraju naszym widzieć
można. Samo kolegium blisko przez półtora
wieku stało nieotynkowane, dopiero je w r.
1826 wapnem obrzucono. Na korytarzach te-
go gmachu rozwieszone są portrety wszystkich
arcybiskupów gnieźnieńskich, aż do Ignacego
Krasickiego, którego kosztem ta galerya spra-
wioną została. Uzupełnili ją księża misyona-

rze portretami kilku następnych arcybiskupów
warszawskich, W gmachu tym później mie-

_ściła się szkoła powiatowa. Klasztor bernar-
dynek został założony 1650 r. przez Marcina
Sadowskiego, kasztel. gostyńskiego. Oprócz
powyżej opisanych kościołów, Ł. miał kilka
innych, które już dziś nie istnieją, a mianowi-
cie: kościół z klasztorem 00. dominikanów, za-
łożony przez arcybisk. Kurowskiego w pierw-
szych latach XV wieku, w r. 1820 przerobio-
ny na koszary. Klasztor i kościół Bernardy-
nów wzniesiony przez Jana Grruszczyńskiego
arcybisk. w połowie XV w. Za rządu pru-
skiego gmachy klasztorne użyto na pomiesz-
czenie seminaryum dla nauczycieli elementar-
nych, połączone ze szkołą normalną. Wypad-

ki wojenne 1807 r. położyły koniec tej insty-
tucyi, która jednak znowu przywróconą z0-
stała w 1808 r. przez izbę edukacyjną i kształ-

ciła 40 kandydatów. W 1822 r. przeniesiono
JA do gmachu misyonarzów. Kościół bónifra-
trów ze szpitalem założony przez arcybiskupa
Firleja w r. 1626; instytucya ta jednak dla
braku funduszów upadła, budowle w r. 1615
rożebrano, materyałów zaś do budowy koszar
użyto.  Kościołek drewniany, zwany Kmaus,
Wystawiony w r. 1665 przez Józefa Nieszy-
owskiego, rajcę łowiekiego, o kilka zaledwie

sążni od poprzedniego. Rozebrano go później
l materyał sprzedano, osiągniętą zaś gotowi-
zmę przeznaczono na odnowienie facyaty ko-
ściołą 6, Ducha, która właśnie była zgorzała.
Ł. jest miejscem urodzenia kilku uczonych mę-
żów. Szymon i Qypryan z Ł. byli słynnymi
lekarzami w XVI w., a Stanisław z Ł. profe-
sorem wymowy. Historyą Ł, pisał w XVII
W. wspomniany już Andrzej Cebrowski, miesz-  
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czanin i aptekarz łowicki. W naszem stule-
ciu wydał W. H. Gawarecki: „Pamiątki histo-
ryczne Ł.* Warszawa 1844 r. i R. Oczykowski
„Przechadzkę po Łowiczu,* Warsz,, 1883 r.
Pisał o Ł. także Al. Wejnert w Tyg. Illustr.
z 1879 r., t. VII, 3815. Rysunek dawnego
zamku podał także Tyg. illustr. z 1880 r, t.
IX, 301. Por. także Łaskiego Lib. ben., t. II,
str. 236, 255, 264 i dalsze.

Powiat łowicki gub. warszawskiej utworzony
został w 1867 r.z części dawnego powiatu t.n.
Graniczy on od północy z pow. gostyńskim i
sochaczewskim, od wschodu z sochaczewskim
i błońskim, od południa ze skierniewickim i
brzezińskim, a od zachodu z brzezińskim, łę-
czyckim i kutnowskim. Obszar powiatu wy-
nosi 21.96 mil kwadr. Pzzedstawia on nizinę
płaską, zaklęśniętą, obniżającą się ku środkowi
a mianowicie ku rzece Bzurze, przerzynającej
powiat w kierunku od zachodu ku wschodowi.
Cały obszar powiatu stanowi dorzecze Bzury,
przyjmującej tu z obu stron liczne dopływy,
a płynąc z bardzo małym spadkiem wytwarza
obszerne mokradla na prawym zwłaszcza brze-
gu. Wszedłszy w obręb powiatu, przyjmuje
Mrogę pod Sobotą, a stolica pow. Łowicz
powstała w punkcie zbiegu aż czterech dopły-
wów Bzury: Przysowy z lew. brz. (pod Ma-
łoszycami), Kalenicy, Drzewczy z praw. brz.
pod samym Ł., ao kilka wiorst dalej Skier-
niewki (pod Mysłakowem). Pod Kęszycami
wpada Rawka, prowadząca wody lesistych oko-
lie Bolimowa i dawnej puszczy korabiewskiej.
Średnie wzniesienie poziomu wynosi 280 do
300 stóp. Niziny rzek i obszerne podmokłe
łąki leżą jeszcze niżej. Najwynioślejszą czę-

ścią pow. jest obszar noszący miano: gór Do-
maniewskich na zachód od Łyszkowice, pomię-
dzy Domaniewicami, Rogóźnem, Rzeczycą,
Łyszkowicami, Wolą Lubiankowską i Kaleni-
cami. Wyżyna ta sięga właściwie aż pod
Dąbkowice i Jamno (na prawo od drogi z Ło-
wicza do Główna), lecz pomiędzy głównym ob-
szarem a pasem wyniosłym pod Dąbkowieami
jest rozległa kotlina, będąca zbiornikiem wód
spływających z wyżyny. Pierwotnie musiało
tu być rozległe jezioro, ciągnące się aż do
Bzury. Z opadnięciem poziomu wód zostały
się dwa mniejsze jeziora, zwane tu stawami
Rydwan i Okręt, Wzniesienia wyżyny
nie oznaczamy dla braku odpowiednich wska-
zówek na karcie woj. topogr. Królestwa; nie
przechodzi ono zapewne 700 stóp, t. j. wyS*-
kości, jaką posiadają pobliskie wyżyny pod

Płyćwią (przy linii dr. żel. warsz.-wied.)i
w okolicach Brzezin. Cały obszar pow. łowi-

ckiego był już w czasach historycznych rozle-

głą puszczą, stanowiącą własność książąt ma-
zowieckich. £Ł. pierwotnie był dworem my-

śliwskim (łowisko). Brzegi Bzury jedynie
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były zdawna zaludnione. Na obszarze powia-
tu przeważały wsie kościelne i książęce, O ile
szlacheckie folwarki są nieliczne i drobne,
o tyle znowu wsie włościańskie odznaczają się
zamożnością drobnych właścicieli, którzy, cie-
sząc się zdawna większą niezależnością niż
pańszczyzniani rolnicy wsi szlacheckich, doszli
do wyższego stopnia kultury rolnej i obycza-
jowej, cechującej mieszkańców rozległego ob-
sząru dóbr rządowych, stanowiących tak zwa-
ne księstwo łowickie. Z dawnych wielkich
lasów pozostały dziś małe szczątki tylko, głó-
wnie w południowo-zachodniej stronie, na ob-
szarze księstwa łowickiego, W 1880 r. było
w powiecie 6,851 mr. lasów prywatnych nie-
urządzonych, 4,852 mr. lasów pryw. urządzo-
nych, 2,242 mr. zasianych po wycięciu, 170
mr, niezadrzewionych, 396 mr. lasów do osad
miejskich należących. Na 193,320 mr. ogól-
nego obszaru było 125,540 mr. ziemi ornej,
15,145 mr. łąk, 17,522 mr. pastw., 17,800 mr.
nieużytków. (yfry powyższe są niezupełnie
pewne, gdyż, według wykazu podającego 080-
bno gruntą włościańskie a osobno dworskie i
rządowe, wypada ogólny obszar 206,472 mr.,
a więc o 13,000 mr. więcej, Według tego wy-
kazu włościanie mają 139,589 mr., a większa
własność (wraz z ks. Łowiekiem) 66,883 mr.
Posiadłość włościańska dzieli się według gmin
tak: Dąbkowice 29,854 mr. i 1,200 osad; Je-
ziorko 26,248 mr. i 1,149 osad; Łyszkowice
20,516 mr. i 954 osad; Bąków 21,226 mr.i
1,107 osad; Kompina 14,055 mr. i 841 osad;
Nieborów 6,324 mr. i 458 osad; Lubianków
6,297 mr, i 488 osad; Bielawy 6,144 mr. i 558
osad; Bolimów 3,928 mr. i 305 osad, W prze-
cięciu wypada około 20 mr. na osadę, licząc
razem z nieużytkami wynoszącemi 8,410 mr.
(w gm, Łyszkowice 2,751 mr.) Włościanie
z tego obszaru płacą 67,700 rs. podatku
(29,746 rs, 55 kop., gruntow., 14,878 rs. 58
kop. dodatk. i 23,008 rs. podymne). (Opisu
miejscowości do pow. łowickiego należących
dostarcza „Słownikowi* p. R. Oczykowski
z Łowicza). Na folwarkach prywatnych wy-
siano 4,809 czetw. zboża, a zebrano 29,806
czetw.; na rządowych folw. (wydzierżawio-
nych) 4,413 czetw. wysiano a 27,009 zebra-
no; na gruntąch miejskich 1,443 czetw, wy-
siano a 7,890 zebrano; włościanie zaś wysiali
39,691 czetw., zebrali 187.685. Zaliczywszy
osądy rolne mieszczan do kategoryi drobnej
własności wypadnie, że podczas, gdy wysiew
większej posiadłości wynosi 9,222 czetw,, to

- drobni posiadacze wysiali 41,334 czetw.; gdy
więksi zebrali 56,815 czetw., to drobni mieli
196,576 czetw.; podczas, gdy w przyległym
już powiecie sochaczewskim, w podobnych
warunkach dziejowej przeszłości, położenia i
gleby, większa posiadłość wysiała 15,917 czet.  
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zebrała 81,045; mniejsza zaś wysiała 27,488,
a zebrała 113,734 czetw.; zaś w pow. nieszaw-
skim na 31,231 czetw. wysiewu i 249,010
zbioru większej własności było 21,635 czetw.
wysiewu i 170,403 czetw. zbioru mniejszej
posiadłości, (o do rodzaju ziarna, to natura
gleby sprzyja uprawie żyta, owsa i kartofli;
pszenica na niektórych tylko kawałkach się
udaje, W 1676 r. wysiano 2,287 czetw. psze-
niey (1,012 więk. własn,, 1,275 drob.), 21,764
żyta (3,260 więk., 18,804 mał.), 22,034 owsa
(8,780 więk., 18,304 mniej.), 32,790 czetw.
kartofli (4,194 więk., 28,596 mniej.). Zebrano:
16,040 pszenicy (8,390 więk., 7,650 mniej,),
114,229 żyta (19,560 więk., 94,699 mniej.),
94,042 owsa (20,514 więk., 73,538 mniej. ),
227,483 kartofli (27,261 więk., 199,172 mniej.).
Przemysł fabryczny dość słabo rozwinięty
w powiecie: najważniejszym zakładem jest cu-
krownia w Łyszkowicach (420 rob. i 464,500
rs. produkcyi), po niej młyn parowy w Łowi-
czu z prod. do 100,000 rs., fabryka sukna
w Soplu (31 rob. i 50,000 rs. prod.); zresztą
są gorzelnie (3 z prod. 66,000 rs.), browary
(3 z prod. 13,392 rs.) i drobne fabryki (ole-
jarńie, mydlarnie, młyny wodnei wiątraki).
W powiecie ogółem jest 135 fabryk (z tych
20 w mieście Łowiczu) i 93 młyny, których
produkcya w 1878 r. wynosiła 1,072,047 rs.
(w tem młyny 186,565 rs.). W środki komu-
nikącyjne pow. łowieki jest dość hojnie upo-
sążony. Droga żelazna warsz.-bydg. przerzy-
na powiat na długość blisko 40 w., choć na tej
przestrzeni jest jedna tylko stacya w Łowiczu,
ale dwie sąsiednie Skierniewice i Pniewo leżą
blisko od granicy powiatu. Pięć dróg bitych
łączy Łowicz z przyległemi miastami i osada-
mi, przerzynając powiat we wszystkich kie-
runkach. Stała ludność powiatu wynosząca
w 1867 r. 52,559, wzrosła w 1878r. do 69,557
(34,231 męż., 35,326 kob.). Podług wyznań
było: 62,508 katol., 187 prawosł., 2,582 pro-
testantów, 4,280 żydów. (Co do stanów było:
482 szlachty, 6,695 mieszczan, 89 kupców, 46
duchownych, 62,176 włościan. O stanie o0-
światy niezbyt pomyślnie świadczy mała ilość
szkół początkowych (3Ł we wsiach i osadach,
4w mieście). Łowicz posiada 6-klasową szko-
łę realną, progimnazyum żeńskie, szkołę nie-
dzielno-rzemieślniezą i pensyą prywatną żeń-
ską. W trzech gminach (Bolimów, Nieborów,
Kompina) istnieją kasy wkładowo-zaliczkowe.
W obrębie powiatu jest 1 miasto, 3 osady
miejskie (Bolimów, Bielawy, Sobota), 218 Wsi,
66 folwarków i 118 karczem. Pod względem
kościelnym powiat stanowi dekanat łowicki
dyec. warszawskiej, składający się z 19 pa-
rafij. Bąków, Bednary, Bełchów, Bielawy, Bo-
limów, Chruślin, Domaniewice, Kocierzów,
Kompina, Łowicz 2 parafie z filią wmiejscu,



 

Łow

Mąkolice, Nieborów, Oszkowice, Pszezonów,
Sobota, Waliszew, Zduny i Złaków. Pod
względem sądowym pow. łowicki stanowi I
okr. sądu pokoju dla Łowicza i trzy okręgi są-
dów gminnych: Nieborów, Łyszkowice, Zdu-
ny, należące do II okr. zjazdu sędziów we
Włocławku. Pod względem administracyj-
nym dzieli się na I miasto i 9 gmin: Bąków,
Bolimów, Bielawy, Dąbkowice, Jeziorko, Kom-
pina, Lubianków, Łyszkowice, Nieborów.

Księstwo łowickie jestto nazwa dana urzędo-
wnie obszarowi dóbr łowieckich, stanowiących
pierwotnie posiadłość arcybiskupów gnieźnień-
skich, którzy w obrębie tych dóbr posiadali
władzę najwyższą i prawie udzielną, tak da-
lece, iż szlachcie tu zamieszkałej żadna ape-
lacya od arcybiskupich wyroków nie służyła
do króla. Dobra te już w 1136 r. należały do
arcybiskupów. Następnie własność pryma-
-ów pomnażałasię nadaniami królewskiemi i
ejmowemi; aż dopiero w r. 1795, za czasów

„ruskich, po rozbiorze kraju, przeszła na rzecz
„ządu. Napoleon I w 1806 r. obdarował nią
ytułem donacyi marszałka Davoust'a; lecz po
oku 1815 przeszła znów w charakterze *dóbr
narodowych pod administracyą rządową. Ale-
ksander I cesarz, postanowieniem królewskiem
w Carskiem Siele datowanem 22 czerwca (4
lipca) 1820 r. (Dziennik praw VII, 52), w o-
znakę zadowolenia z zasług położonych przez
wielkiego ks. Konstantego w reorganizacyi
wojska polskiego, jak niemniej w sprawowa-
niu powierzonych mu obowiązków naczelnego
dowódzcy tegoż wojska, nadał mu titulo gra-
tuito wieczyście dobra Łowicz, położone naów-
czas w województwie mazowieckiem. W skutku
tego następnem zaraz postanowieniem, datowa-
nem w Petersburgu 8 (20) lipca tegoż roku
(tamże VII, 56) z uwagi, że Joanna Grudzień-
ska, małżonka w. księcia, stała się przypusz-
czoną do wspólnictwa własności tych dóbr,
upoważnił ją monarcha do przybrania i nosze-
nia tytułu księżnej łowickiej. Dekretem ce-
sarskim z d. 27 czerwca (9 lipca) 1822 r. w Pe-
tersburgu wydanym (tamże VII, 391), stóso-
wnie do zaprowadzić się mających w donacyi
zmian wewnętrznych, wskazano ustalenie gra-
nie zewnętrznych księstwa. Wreszcie nada-

niem dodatkowem wielkiemu ks. Konstantemu
cesarzewiczowi na własność prywatną eko-
nomij: Skierniewice, Głuchów, Bąków, Jezior-
ko i Kompin przez cesarza Mikołaja I w War-
sząwie d. 20 maja (1 czerwca) 1829 r. uczy-
nionem, powiększoną została majętność w do-
brąch, księstwo łowiekie składających (Dzien.
praw XII, 375). Rada administracyjna Kró-
lestwa Polskiego, w skutek objawionych sobie
przez namiestnika królestwa decyzyj jego ce-
sarsko-królewskiej mości Mikołaja I, pod d. 22
Września (2 października) 1838 r., postanowi-  
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ła: tytuł własności dóbr księstwa łowickiego,
uregulowany na w. ks. Konstantego Pawło-
wicza (dnia 27 czerwca (v. s.) 1881 r. zmarłe-
go w Witebsku), przepisać na rzecz i imię Mi-
kołaja I cesarza i króla, co też przez decyzyą
wydziału hypotecznego z d. 14 (26) paździer-
nika tegoż roku spełnionem zostało. Po zgo-
nie tego monarchy, przy użyciu podobnych
formalności urzędowych, przelew tytułu wła-
sności księstwa z decyzyi rady administracyj-
nej d. 10 (22) lipca 1856 r. za M 15,244 na
imię Aleksandra II cesarza i króla polskiego
nastąpił, Ztego więc powodu, zważywszy,
że dobra księstwa łowickiego przechodzą wprost
z własności osoby panującej po jej zgonie na
jego następcę, głowę ukoronowaną, bez wzglę-

du na to, że zmarły monarcha pozostawił po
sobie więcej dzieci, któreby, uważając te dobra
za prywatną schedę, mogły mieć udział we
współwłasności takowych, tu go zaś nie mają,
dla tego dobra te uznawać należy za koronne,
przywiązane do własności osoby panującej. Na
poparcie tego, że dobra księstwa łowiekiego
nie są natury dóbr prywatnych, odwołać się
należy do postanowień rady administracyjnej
królestwa: z d. 1 (18) listopada 1840 r.; z d.
21 października (2 listopada) 1841 r. i z d. 28
kwietnia (10 maja) 1842 r. (w Dzien. praw
tom XXVI, str. 168; XXVIIL str. 413; XXIX
str. 269), które przekonywają: że gdy rząd
królestwa ciągle opiekuje się temi dobrami,
gdy władze krajowe, mianowicie prokurato-
rya, przychodziły z obroną i radą w pomoc
zarządowi księstwa łowickiego, gdy temuż
w poborze dochodów służył rygor egzekucyi
administracyjnej na równi z dobrami rządo-
wemi i instytutowemi, tem bardziej przeto
uznawać należy dobra te jako królewskie

czyli koronne. Zaraz po nadaniu w r. 1820
i 1829 dóbr księstwa łowickiego na własność
tytułem daremnym wielkiemu księciu Konstan-
temu cesarzewiczowi, włościan w nich osia-
dłych rozpoczęto czynszować podług zasad
w dobrach rządowych przyjętych. Do księ-
stwa łowickiego należą jeszcze: folwarkigrun-
ta po dawnym zamku łowickim i niektóre
grunta pod temże miastem, w Skierniewicach
pałac, ogród, folwark, a w mieście z niektó-
rych gruntów czynsz wpływa do kasy admi-
nistracyi, Dalej mczko i majętność Iłów
z wsiami przyległemi, później zakupione z fun-
duszów księstwa; podobnież w pow. łowickim

dobra: Chruśle, Rybi i Trzeianka, a w pow.
rawskim Wólkę Krosnowską. Księstwo ło-

wickie na swej roli żywiło przeszło 50,000
mieszkańców a 200 wsi z górą.  Rozległość
obszaru wynosiła w 1842 r. 69,498 mr. Pię-
kne lasy tutejsze we wzorowem utrzymują się
zagospodarowaniu. Sarny, zające, lisy, wilki
przechodnie stałe w nieh się trzymają. Polo-
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wnie na gruntach księstwa wydzierżawia ad-
ministracya miejscowa, oprócz terytoryum na-
leżącego do łowów królewskich; miejscem tem
jest zwierzyniec, starannie urządzony, w któ-
rym przebywa do 500 danieli i do 30 jeleni,
i bażantarnia, w której znajduje się bażantów
pospolitych czyli stołowych (na stół idących)
około 500 sztuk; obok szarych, są tu złote, tak
zwane od koloru upierzenia, i srebrne. Jak
polowanie tąk i rybołówstwo zarząd księstwa
wypuszcza w czasową dzierżawę, którego są
dwa rodzaje: sztuczne i dzikie w rzekach. Do
pierwszego liczą się dwa wielkie stawy zwane:
Okręt i Rydwan, orąz kilkadziesiąt pomniej-

_ szych, Stan włościan na obszarze księstwa
lepszym jest bez zaprzeczenia niż w wielu
miejscąch kraju, a przyczyną tego jest ich
wczesne oczynszowanie, Lud tu najzamożniej-
szy jest w ekonomiach: bąkowskiej i jezior-
kowskiej, z powodu większej urodzajności
gruntów. Br. Ch.
- Łowicz, kol. i dwie os. pow. noworadom-
ski, gm. Kobiele, par. Dmenin; kol, ma 16 dm.,
88 mk., 258 mr. włośc., dwie osady pryw., 2
dm,, 11 mk., 56 mr.
Łowicz al. Zobice, niem. Zobitz, wś, pow.

wałecki; bud. 71, dm. 19, katol. 6, ew. 18.
Parafia Marcinkowo, szkoła w miejscu, poczta
March. Frydląd. Kś. F.
Łowicz. Tak zwano w XVII w. rzekę

Zdwiż pod Makarowem, pow. kijowski.
Łowiczek, wś i os., gm. Bądkowo, par. Ło-

 wiezek, pow. nieszawski; leży śród lasów, na
płd. od jez. Skępego. W 1827 r. było tu 31
dm. 165 mk. .Kośc. drew. zbudował 1711 r.
Krzysztof Słubicki, dziedzic wsi, p. t. ś. Krzy-
ża i ś. Idziego, konsekrował 1757 r. sufragan
włocławski kś. Franciszek Kanigowski, Par.
Ł. ma 940 dusz. Dobra Ł. składają się z fol-
warków: Ł.i Szwinki; wsi: £., Szwinki, Ka-
mieniec, Józefowo; kolonij: Kańsko i Tomasze-
wo; rozl. wynosi mr. 2224: folw. Ł, grunta or-
ne i ogrody mr, 1062, łąk mr. 86, pastw. mr.
368, lasu mr. 349, nieuż. i place mr. 45, ra-
zem mr. 1904, bud. mur. 16, z drzewa 6; folw.
Szwinki grunta or, i ogr. mr. 288, łąk mr. 16,
past. mr. 4, nieuż. i place mr. 12, razem mr.
320, bud. mur. 7, z drzewa 5; wiatrak. WŚ Ł.
os. (7, z grun. mr. 194; wś Szwinki al. Sinki
os. Ż2, z grun, mr. 323; wś Kamieniec 0s. 20,
z grun. mr, 617; wś Józefowo os. 31, z grun.
mr, 126; kol. Kańsko os. 7, Zgrun, mr, [44;
kol. Tomaszewo os. 7, z grun, mr. 112.

Łowiczki, grupa chat włośc. na obszarze gm.
Przeciszowa, w pow. wadowickim. Br, Q.
 Kowie, jez. na płd.-zach, od m. Jewie.
Łowiec, pot., nastaje na granicy gm. Ra-

dłowie i Kulczyc, w pow. samborskim; płynie
na płn. przez obszar Kulczyc i po 5 kil. biegu
uchodzi z praw. brz. do Dniestru. Br. Q.  
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Łowieeko, niem, Zoweizko, 1424 r. Lowitz,
podług Knie: Owiecko in. Kamień, pustkowiei
folw., pow. wielkostrzelecki, niedaleko Kamie-
nia (0b.) i Koczorowie, ma 5 osad, przed wojną
30-letnią miało os. 18. Por. Kamień. PF, 8.
Łowigóz (mylnie Zowigus), folw. i osada

młynar. nad rz. Pokrzywnicą, pow. koniński,
gm, Tuliszków, par. Grzymiszew, leży na płd.-
wsch. Konina, odl. od t. m. 22 w., od szosy
turecko-pyzdrskiej w. 1; os. młyn. ma po-
wierzchni 14 mr., 8 mk., grunt pszenny. Osa-
da ta odległych sięga czasów; akta bowiem
kościelne par. Grzymiszew z r. 1443 już o niej
wspominają. Przy niej folwark t. n., do dóbr
Grzymiszew należący. J. Chor.
Łowigus, niem. Zowigus, os, do Małego

Garca, pow. starogrodzki, na lew. brz. Wisły,
przy granicy pow. kwidzyńskiego. Por. Gare.
Łowin, niem. Zowin, wś, pow. międzyrzec-

ki; folw. ma 391 mr. rozl., 77 dm.,, 622 mk.;
42 ew., 579 kat., 1 żyd; 101 analf. Poczta
w Lewicach 0 6 kil., gościniec o 7 kil., tel. i
st. kol, żel. w Zbąszyniu o 25 kil. M. St.
Łowin, niem. Zowin, 3 miejscow, w pobliżu

będące, pow. świecki, około pół mili od st. kol.
żel. w Pruszczu, blisko graniey pow. bydgo-
skiego, w okolicy nieco lesistej. Par. Sierock,
szkoła w miejscu, pocztą Pruszcz. a) Ł., ryc.
dobra i wś, obszaru liczy ornej roli hekt. 661,
łąk 55, lasu 1, nieuż, 12, ogółem hekt. 182,
bud. 19, dm. 6, kat. 34, ew. 60. Dziedzie Bleck.
Wś Ł. zapewne od łowów imię wzięła, które
się stąd w pobliskiej puszczy tucholskiej od-
bywały. Zdawna znajdowała się w posiadaniu
szlachty, Przypuszczenie R. Wegnera (Kin
pommer. Horzogthum i t. d.), jakoby ta wś aż
do r. 12838 była własnością Glabuny, a potem
przeszła na biskupów kujawskich wraz z inną
pobliską, jak sądzi, wioską Miedzno (Mestyno),
nie polega, jak się zdaje, na prawdzie, R. 1349
w pokoju kaliskim Ł. wymieniony jako wieś
graniczna między zdobyczą krzyżacką a Pol-
ską. Za krzyżaków pełnił dziedzie służbę wo- |
jenną konną (1 Dienst). R. 1420 zachodzi Ste-
fan posiadacz Ł. W XVIII w. posiadali tę
wieś przez dłuższy czas Tuchołkowie. b) Ł.,
szlach. dobra, do rycer. dóbr należące, liczą
bud. 23, dm. 15, kat. 43, ew. 118. e) Ł., niem.
od r. 1875 Louisenkof, wybud. do Łowina, za-
wiera obszaru roli ornej hekt. 175, łąk 12,
nieuż. |, ogółem hekt. 190. Hodowla bydła
rasy oldenb,, sprzedaż mleka i masła do Byd-
goszczy; owczarnia rasy rambouillet, Posia-
dacz Floryan Dębiński. Kś. F.
Łowiń, mko (od 1851), pow. horodnicki,

gub. czernihowskiej, o 35 w. od Horodnicy,
nad Łowińką, 70 dm., 568 mk. i
Łowinek, niem, Zowinnek, ryc. dobra, pow.

świecki, blisko granicy pow. bydgoskiego, mi-
lę od st, kol. żel, w Pruszczu, w okolicy lesi--

 



Łow

stej, na samym krańcu wielkiej puszczy tuchol-
skiej, w której stąd łowy dawniej odbywano.
Obszaru liczy ornej roli ha. 1276, łąk 154,
past. 26, lasu 352, nieuż. 25, wody 55, ogó-
łem ha. 1891; bud, 47, dm. 23, kat. 214, ew.
101. Par. Sierock, szkoła w miejscu, poczta
Pruszcz. Jako okolica ta od dawiendawna by-
ła zaludniona, świadczą grobowiska pogańskie
kamienne, które w tej wsi napotkano. Ob. Gr.
Ossowski, Mapa archeol. Prus zach., str. 22.
Od niepamiętnych czasów znajduje się w ręku
szlachty. R. 1560 posiada ją Maciej Niemo-
jewski, który kaplicę N. M. P. Bolesnej (cu-
downej) w Chełmnie kosztem swoim fundował,
jak świadczy zachowany dotąd napis w mar-
murze: Mathias Niemojewski de Lubieniec
haeres de Lowienek. A. 1560. W XVIII w.
są dziedzicami możni Tuchołkowie, którzy dla

duchowej wygody kaplicę tu domową utrzy-
mywali. Po nich Michał Jezierski, łowczy,
wzniósł nowy okazały dom mieszkalny, który
dotąd istnieje. Teraźniejszy dziedzic niemiec
Liedtke. Kś. FP.
Łowinia, wś i folw., pow. jędrzejowski,

gm. Nagłowice, par. Sędziszów, o 17 w. od
Jędrzejowa. Rozległość folw. wynosi mr. 807:
grunta orne i ogr. mr. 549, łąk mr. 18, pastw.
mr. 105, tasu mr. 117, nieuż. i place mr. 28,
bud. mur. 11, z drzewa 12, płodozmian 9i 10-
polowy: młyn wodny, pokłady torfu, rzeczka
bez nazwy przepływa. Wś Ł, osad 22, z grun-
tem mr. 264. 4:Put.

Łowińska, wś i dom., pow. poznański,
ob. Owińska.

Łowiske Dolne i Górne, wś w pow. Nisko,
należy do par. rzym.-katol. w Górnem, leży
w równinie 229 m. npm., u źródeł potoku t. n.
uchodzącego do Trzebośny, a z nią z lew. brz.

do Sanu. Prawie ze wszystkich stron otaczają

tę wś sosnowe bory. Z 1075 mk. przebywa 8
stale na obszarze więk. pos. bar. Hompescha.
Podług szemat. duchownego jest 868 rzym.-
kat., wyznanie reszty 207 nie jest znanem,
znaczny jednak procent przypadać może na
izraelitów, których liczbę w parafi w Grórnem
podano na 174. Pos. więk. ma obszaru 410 ro-
li, 233 łąk i ogr., 18 past. i 247 mr. lasu; pos.
mniej. 1172 roli, 224 łąk i ogr. i 164 mr. lasu.
Ta wś graniczy na płn. z Wulką Łętowską, na

„ płd. z Górnem a na zach. z Markowizną. Mac.
Łowisko, rzeczka, nastaje na zach. krańcu

wsi Łowiska, w pow. Nisko; płynie w kierun-
ku wschodnim po południowej stronie wsi Ł.,
następnie przez Wolę Zarczycką, gdzie zwraca
się na płd. wschód i tutaj uchodzi z lew. brz.
do Trzebośny, dopływu Sanu. Długość biegu
10 kil. ws Br. Gb.
Łowiszcze al. Widze Zowczyńskie, dobra,

pow. nowo-aleksandrowski. Dziedzictwo sta-

rodawne Naruszewiczów, z których Helena, 
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córka Andrzeja, wychodząc za mąż za Augu-
styna Wawrzeckiego, przekazała je w dom
Wawrzeckich; około 1810 własność Michała
Wawrzeckiego; za jego czasów Widze Łow-
czyńskie słynęły z gościnności; później wła-
sność córki jego Emilii Minejkowej, dziś wła-
sność Bronisława Wawrzeckiego. Śłynęły ja-
kiś czas wodami uzdrawiającemi; były tu ła-
zienki urządzone dla chorych, dziś zaniechane.
Łowiznowo, jez. przy wsi Groreń, w pow.

gostyńskim, stanowi jedno ogniwo z długiego
pasma jeziór, ciągnącego się brzegiem wielkiej
kotliny pojeziornej, rozpościerającej się mię-
dzy Kowalem a Gostyninem. Brzeg północny
i wschodni lesisty i wzgórkowaty, płd. i zach.
płaski i niski. Długość około 2 wiorst. Br. Ch.
Łowizowa dąbrowa, dok. Zovisova Dam-

browa, Lovissova Dabrawa, nazy wała się kiedyś
wś opodal msta Kamienia, w pow. złotowskim.
R. 1275 zapisał Ł. ks, Mestwin 00. augustya-
nom w Śwornigacu. Granice jej naznaczał
kaszt. świecki hr. Paweł i podkom. świecki
Nemir, a dawniej już Racław, kaszt. szczycień-
ski, jak następuje: Palieebloto (Palące błoto)
usque ad montes, a montibus usque ad usum
quae ducit de Cirquirza (Cerekwiea) in Gorze-
lina (Ogorzelin), deinde usque ad Prelog, us-
que ad Babam, deinde usque in Mogili, deinde
usque in Sadiker (5ady), deinde in descensu ©
riyuli usque Grori, deinde in deseensu rivuli
usque ad Palisebloto. Ob. Perlbach, Urkun-
denbuch. Obecnie wieś ta nazywa się Dąbrów-
ka. Por. Dąbrówka, pow. złotowski, Kś. F.
Łowki, ob. Zukniki,
Łowkiale 1.) zaśc. włośc., pow. wileński,

| okr. adm., o 16 w. od Wilna, 2 dm., 4 mk.
katol. 2.) Ł., zaśc. szlach, nad Wilią, pow.
wileński, 1 okr. adm., o 18 w. od Wilna, I
dm., 7 mk. katol. (1666).

kKowkieniki 1.) okolica szlach., pow. lidz-
ki, 5okr. adm., od Lidy o w. 49, od Ejszy-
szek 13, dm. Ż, mk, kat. 18. 2.) Ł., wś włośc.
nad jez. Szpora, pow. wileński, 3 okr. adm,,
o 65 w. od Wilna, 9 dm., 78 mk. kat. (1866).
Łowkintany, ob. Zawkintany.
Łowkista, por. Glżka i Jurszyszki.
Łowków, mko nad Teterowem, pow. żyto-

mierski, poniżej Żytomierza Była tu kaplica
par. katol. Żytomierz. Por. Korosteszów.
Łowkowce, wś wymieniana w XVIIPw.

jako należąca do dóbr Czechowce na Wołyniu.
Łowkowice, wś i folw, pow. nieszawski,

gm. Bądkowo, par. Łowiczek. Dobra Ł. skła-

dają się z folw. Ł. i Marszałkowo, oraz wsi Ł..;
rozległe mr. 996: folw. Ł. grunta orne i ogr.
mr. 629, łąk mr. 18, mieuż. i place mr. 25,
razem mr. 672, bud. mir. 25, z drzewa 5, pło-
dozmian 10-polowy; folw. Marszałkowo grun-

ta orne i ogr, mr. 309, łąk mr. 7, nieuż. i place
mr. 8, razem mr, 324, bud. mur. 5, z drzewa 8,
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płodozmian 10-polowy; wiatrak, Wś Ł. osad
30, z gruntem mr, 143, Br. Ch.
Łowkowice 1.) niem. Zobkowitz, 1534 r.|

Lowkowitz, wś i folw., pow. prądnieki, przy
szose z Głogowy do Dobrau, 60 bud., 101 dm.,
625 mk, WŚ ma 81 osad, 2323 mr. ziemi, a
folw., część majoratu głogowskiego, 624 mr.
Por. Głogowa górna, 2.) K., niem. Lofkowitz,
r. 1258 Zrschotin, Rengoczin, Vloscha, r. 1283
Ditmarsdorf, wieś, pow. kluczborski, między
Kluczborkiem a Byczyną, śród lasów, 106 bud.,
149 dm., 1116 mk., 89 os., 3174 mr. rozl., las
królewski. Kościół mur. z r. 1826. Par. Ł.
dek. bogaciekiego miała 1869 r. 1306 katol.,
272 ewang., 8 izr. W £, urodził się 16 stycz-
nia 1811 r. Jan Dzierżon., F, S.
Łowmiaki, wś rząd., pow, święciański, 3

okr, adm., o 33 w. od Swięcian, 3 dm., 54 mk.,
z tego 46 katol., 8 żyd. (1866).
Łowmiańce, wś włośc. nad jez. Orliną,

pow. wileński, 3 okr. adm., o 57 w. od Wilna,
5 dm., 29 mk., z tego 4 praw., 25 katol. (1866).
Łowmianki, zaśc, szlach., pow. wileński, 3

okr, adm, 058 w. od Wilna, 1 dm., 18 mk.
staroobr. (1866).
Łowmiany, wś, pow. maryampolski, gm.

Poniemoń-Pożajście, par. Poniemoń, odl. 54 w.
od Maryampola, ma 8 dm., 107 mk.
Łowmiany 1.) wś szlach., pow. wileński, 3

okr. adm., gm. Giedrojcie, o 56 w. od Wilna,
15 dm., 228 mk,, z tego 99 katol., 129 staroob
2.) £Ł., karczma szlach., pow. wileński, 3 okr.
adm., o 56 w. od Wilna, ] dm., 5 mk. izrel,
8.) Ł., folw. szlach., pow. wileński, 3 okr.
adm., o 58 w. od Wilna, I dm., 15 mk. katol.
4.) Ł., folw. szlach., pow. wileński, 2 okr.
adm., o 68 w. od Wilna, | dm., 9 mk. katol.
5.) Ł., folw. szlach., pow. wileński, 2 okr. adm,,
o 65 w. od Wilna, 1 dm., 8 mk. katol. 6.) Ł.,
wś szlach., pow. trocki, | okr, adm., gm. Zośle,
22 w. od Trok, 6 dm., 38 mk. katol, (1866),
Niegrodowe stwo łowmiańskie, wedle spisów
podskarbińskich mieściło się w ks. żmudzkiem,
pow. birżańskim; niektórzy zaś pisarze mylnie
zamieszczają je w wdztwie wileńskiem, pow.
wiłkomierskim, W r. 1766 obejmowało dobra:
Łowmiany i Dowiedziany z przyległościami,
które posiadał w tym czasie Omulski, opłaca-
jąc z niego kwarty złp. 453, bez hyberny, po-
nieważ jej cała Zmudź nie opłacała, PŁ,
folw., pow. wiłkomierski, par, bolnicka, wła-
sność Zawadzkiego. :
Łowmiany 1.) wś, pow. rossieński, par.

Kołtyniany. 2.) £., wś, pow. rossieński, par.
żwingowska.
Łowmie, ob. Sżady, z,
Łownica, wś i folw., ob. Grabina 18), pow.

radomski,
Łownica (Nowa i Duża), wś włośc., pow.

sandomierski, gm. Lipnik, par. Malice, od San- 
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domierza 21 w., gruntu mr. 363, dm. drewn.
40, mk. 226.
Łowocie, wś, pow. suwalski, gm. Zabory-

szki, par, Puńsk, odl. 20 w. od Suwałk, ma 12
dm., 93 mk. |.
Łowoszczynka, rzeczka w pow. borysow-

skim, prawy dopływ Cny, ma początek około
zaścianka Mokra-Łowsza, płynie w kierunku
wschodnim około 3-ch mil lasami, a przy ujściu
niedostępnem bagniskiem. A. Jelski,
Łowoszów, niem. Zowoschau, wś i dobra,

pow. olesiński, przy szosie z Opola do Oleszna,
47 bud., 56 dm., 471 mk. z folw. Walzen, Wś
ma 38 0s., szkołę, leśnietwo. Dobra należą do
hr. Bethusy-Huc z Bąkowa w kluczborskiem.
Łowoszynka, rz., lewy dopływ (?) rzeki

Hajny (ob.).
Łowoż I, dobra, pow. połocki, I okr polic.,

przy drodze żel. dynebursko-witebskiej (mię-
dzy Obolem a Sierocinem), o 43 w. od Połocka,
o 4 w. od przystanku Zowsza; należały do Per-
rotów, nabyte 1872 r. przez ks. Bagrationa.
Ziemi dworskiej 1937 dzies. M. K.
Łowoż II, dobra, pow. połocki, należały do

Reuttów: r. 1867 nabył je Morduchaj-Boktow-
skoj. Ziemi dworskiej 2070 dzies, M, K.
Łowstyki, wś w pow. bobrujskim, przy

drożynie wiodącej z Kowałów do Karpiłówki,
ma os. 19, okr. polie, 3-ci hłuski, miejscowość
poleska, grunta piaszczyste. A. Jelski.
Łowsza 1.) Mokra, zaśc. mały w pow. bo-

rysowskim, u źródeł rz. Łowoszczynki, w okr.
polic, łohojskim, miejscowość odludna, poleska.
2.) Ł. Sucha, mały zaśc, poleski w pow. bory-
sowskim, nad rzeczką Łowoszczynką, która ni-
żej o milę wpada do Cny; miejscowość odlu-
dna, okr. pol, łohojski, A. Jelski,
Łowsza, Zowźa, st. dr. żel. dynebursko-wi-

tebskiej, międny Sierocinem a Obolem, o 50
w. od Witebska, o 178 od Smoleńska, o 194
od Dyneburga. Por. Zowoź.
Łowżany, wś i folw., pow. święciański, |

okr. pol., mk, katol. 66, dm. 6 (1866).
Łoza al. Polauszyszki, zaść. pryw. nad Ka-

mionką, pow. lidzki, 1 okr. adm., o 20 w. od
Lidy, I dm., 12 mk. (1866).
Łoza, os. w Płazowie, pow. cieszanowski.
Łoza |.) niem, Zoosen, dok. Lozen, Bircholz,

włośc. wś i rycer. dobra, pow. człuchowski, na
bitym trakcie frydlandzko-czarnieńskim (ha-
mersztyńskim), w okolicy lesistej. Wś włośc.
obejmuje osobno obszaru mr. 934, dobra mr.
2868 czyli hekt. roli ornej wraz z folw, Griin-
hof 474, łąk 14, past. 10, lasu 364, nieuż. 17,
ogółemobszaru hekt. 881; dziedziczka Charlo-
ta Rieck; bud., wś i dobra pospół liczą 75, dm.
30, kat. 3, ew. 317. Par. i poczta Qzarne (Ha-
mersztyn), szkoła w miejscu. R. 1360 Winryk
von Kniprode, mistrz w. krzyżacki, zapisuje
na dziedziczną własność 44 włók we wsi Bir-
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cholz al. Lozen, pod warunkiem zwykłych obo-
wiązkow. Ob. Odpisy Dregera w arch. w Pe-
plinie, str. 18. Oddawna istniał kościół we
wsi Ł. tytułu ś. Franciszka, patron. prywatne-
go, przyłączony jako filialny do Czarnego (Ha-
mersztynu), budowany w t. z. pruski mur,
z głównym ołtarzem Pana Jezusa i dwoma bo-
cznemi: M. B. Bolesnej i ś. Jana, Prob. posia-
dał w Ł. 2 włóki roli, dziesięcin pobierał po 2
kopy żyta. Dawniej także wioski Ruthenberg
i Gilgenfeld dostawiały proboszczowi tacę. Ale
w Gilgenfeldzie luterscy mieszkańcy zbór 80-
bie wystawili i nie chcieli dla tego nic płacić.
Na utrzymanie kościoła zapisane były 2 mr.
roli. Aż do r. 1830 prob.- z Czarnego zwykle
co 3 niedziele przyjeżdżał tu z nabożeństwem.
Następnie zaprzestał, ponieważ kościół, z winy
najbardziej patrona ówczesnego Rieck, który
z uporu nie podejmował się naprawy, bardzo
był podupadł. R. 1837 obaliła się jedna stro-

_ na kościoła, tak że niebawem cały kościół ro-
zebrano. Włóki plebańskie już dawniej wy-
dane zostały na wieczystą dzierżawę. b. Utra-
cone kośc. w dyec. chełmskiej str. 535. 2.) Ł.,
dok, Zoza, nazywało się kiedyś jez. dość zna-
czne przy mieście Chełmży, pow. toruński,
od którego sama ta osada imię Ł. przyjęła
w najdawniejszych czasach; jez. Ł. wspomina-
ją dokum. w XIII w. Obecnie zowie się za-
zwyczaj: jezioro chełmżyńskie, Por. Chełmża.
3.) Ł., tak się zwała pierwotnie, według wszel-
kiego prawdopodobieństwa, wś Zosendorf (0b.),
pow. sztumski. 4.) Ł., dok. Zotz, nazywało
się kiedyś błoto przy wsi Lipy leżące, w pow.
chojnickim, po nad jeziorem. Było dość obszer-
ne, bo r. 1388 Ruster von Elner, komtur tu-
cholski, nadaje jednę włókę pastwisk i łąk
w tem błocie osadnikom wsi Lipy. Ob. Odpi-
sy Dregera ręk. w arch. w Peplinie, str. 122.
5.) Ł., dok. Zods, nazywało się błoto przy wsi
Czyżykowach leżące, w pow. chojnickim. R.
1388 Ruster von Elner, komtur tucholski, na-
daje włókę łąki na tem błocie osadnikom wsi
Czyżyków, ażeby niedostatku w sianie i pa-
stwisku dla bydła nie cierpieli. Ob. Przywil.
sstwa tuchols., rkp. w belnie, str. 50. Kóś, F.
Koza Czarna, wieś w pow. borysowskim,

w gm. bohdanowskiej, nad rz. Kssą, przy dro-
żynie z Sielec do Zamosza, ma osad 6, miejsco-
wość poleska, łąki obfite, okr. polie, chołopie-
nieki. A. Jelski,
Łoza-Czarna, pot., dopływ pot. Letnianki,

ob, Jedlina,
Łoza (Świata), ob. Horodnica, t. 111, 139.
Łozanówka, wś, pow. czerkaski, nad Tasz-

łykiem, o 20 w. od Szpoły; mk. 1300. Cerkiew.
Gorzelnia, własność Karasowskiego, o 12 robo-
tnikach, ma 1 kocioł parowy, aparat Pistoryu-
sza, wydaje 22,000 wiader spirytusu z 50,000
pudów zboża.  
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Łożany, wś, pow. oszmiański, 2 okr. adm,,
48 w. od Oszmiany, 12 dm., 119 mk., z tego

95 prawosł., 24 katol. 2.) Ł., folw. szlach.
tamże; 1 dm., 5 mk. katol. (1866).

Łozaryszki, wś włośc. nad strugą Błocian-
ką, pow. lidzki, 5 okr. adm., od Lidy o w. 83,
od Ejszyszek 13, dm. 5, mk. katol. 58 (1856).
Łozawiec 1.) zaśc. pryw., pow. wilejski,

| okr. adm., przy byłej drodze poczt. z Moło-
deczna do Wilejki, 2 dm., 20 mk. 2.) Ł,,
zaśc. włośc. tamże, I dm., 9 mk. 3.) Ł., zaśc.
włośc. tamże, 2 dm., 11 mk. (1866).
Łożdziany, wś przy drodze żel. petersb.-

warszaw, niedaleko Etelun.
Łożdzieje, osada, przedtem miasteczko, nad

rz. Połoździejką i Szeszupa, pow. sejneński,
gmina i parafia Łoździeje, odległa 51 w. od
Suwałk, Ż1 w. od Sejn i 317 w. od Warsza-
wy. Leży w nizinie bagnistej, śród trzech rze-
czek, w pobliżu jeziora Dumbel, przy drodze

z Sejn do Olity. Posiada kościół paraf, drew.,
sąd gm. okr. II, urząd gm., stacyą poezt., szko-
łę począt. |-kl. ogólną, młyni browar. W 1827
r. było tu 272 dm. i 1988 mk.; w 1860 r. 225
dm. (3 mur.) i 2394 mk. (1520 żyd.); obecnie
jest 345 dm., 3676 mk. (1856 męż. i 1820
kob.). Do osady należy 1971 mr. ziemi. Sta-
nowi ona sama oddzielną gminę. Założone zo-
stały Ł. przez Zygmunta Augusta w1570 r.
Wzniesiono wtedy tu kościół i utworzono pa-
rafią. Zygmunt III nadał Ł. w 1507 r. prawo
magdebuskie. Jan III pozwolił przywilejem
z 1689 r. osiedlać się tu żydom. W 1857 r.
pożar zniszczył miasto. Ludność trudni się rol-
nictwem, wyrobem sieci i drobnym handlem,
Ł.par., dek. sejneński (dawniej łoździejski),

6622 dusz. Starostwo łoździejskie po zgonie
Filona Kopcia, marsz. lidzkiego, zostało nada-
ne przez Zygmunta III Władysławowi Naru-
szewiczowi (choć Volum. Leg. III, 450, wspo-
minają w r. 1607 o Janie Naruszewiczu, łow» -
czym w. ks, litewsk, dzierżawcy łoździejskim),
przechodzi w r. 1644 na ur. Krzysztofa Wita-
nowskiego h. Rawicz i małżonkę jego Cecylia
Moczulską. Przywilej oryginalny znajduje się
w Aktach Metryki Litewskiej w Petersburgu
(3 departament rządzącego senatu pod NM 114,
na str. 636); oto dosłowna jego kopia: „Oznaj-
mujemy tym listem Naszym, komu to wiedzieć
należy, za wniesieniem do Nas przez niektó-
rych Panów Rady Urzędników Naszych Dwor-
nych Imieniem urodzonego Władysława Naru-
szewieza, Starosty Łożdziejskiego, Dworzani-
na Naszego pokojowego, pozwoliliśmy mu y
tym listem Naszym pozwalamy, pewne dobra
Nasze w Województwie Trockim leżące, mia-
nowicia: Sioło Radziuczyno w którym włók

82, Sioło Barbino w którym włók 30, Sioło
Jodele w którym włók 18, Sioło Rymbrżej-
my włók 7, tak osiadłe jako y puste, z za-
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ściankami y ze wszystkiemi okolicznościami,
także pewnych Jezior, które w liście jego ces-
syjnym imiony własnemi będą mianowane, od
Łoździejskiego Starostwa oddzielonych, na o0-
sobę Urodzonego Krzysztofa Witanowskiego i
Cecylii Moczulskiej małżonków, ustąpić y pra-
wo swoje, które sobie na te dobra służące ma,
na osobę onych wlać. Mocą którego zrzecze-
nia y wlewku prawnego na którymkolwiek
Urzędzie należnym przez rzeczonego ur. Staro-
stę Łoździejskiego legitae uczynione, a powagą
tego konsensu Naszego, mają y wolni będą
przerzeczeni urodzeni Krzysztof Witanowski y
Cecyliia Moczulska małżonkowie wzwyż mia-
nowane wsi z Dworem przez tegoż ur. Starostę
Łoździejskiego de novo na zaścianku pobudo-
wanym Krasnowo-Podusze nazwanym, z pod-
danymi, ich wszelką powinnością, grantami,
lasami, borami, gajami, sianożęciami, łąkami,
morgami, zaściankami, młynami, karczmami y
jeziorami od Starostwa Łoździejskiego oddzie-
lenemi i innemi wszystkiemi in genere et spe-
cie pożytkami y tych dóbr okolicznościami tak
jako sam Starosta Łoździejski po śmierci ur.
Filona Kopcia Marszałka Lidzkiego od ś, p.
Króla Imci Pana Ojca Naszego, sobie konfero-
wane miał, y iako dotąd tych dóbr w dzierże-
niu y używaniu był, trzymać y używać aż do
żywotów swych, albo która z nich osoba nay-
dłużey żyć będzie— płacąc z nich symple no
mine donatywy na apparat wojenny uchwalo-
ną annuatem do Skarbu W. X, L. Na co dla

lepszey wiary, ręką się Naszą podpisawszy,
pieczęć W. X. IL. przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Popowie, dnia 27 Października roku
Pańskiego 1644, Panowania Naszego Polskie-
go 12, Szwedzkiego 13 roku. Vladislaus Rex,
W r. 1690 Eliasz Michał Rymwid, podkomo-
rzy lidzki, był starostą łożdziejskim. 1697 r.
Wincenty Gosiewski jako starosta łoździejski
podpisał elekcyą Augusta II. W 1747 dzier-
żawcami byli już Michał i Joanna z Billewi-
czów Bulistrowscy, stolnikostwo oszmiańscy:
od nich przechodzi do Kazimierza Waleryana
Piątkowskiego, podczaszego grodzień.; później
było we władaniu Józefa Massalskiego, pod-
skarbiego litew. Po śmierci jego przechodzi
z folwarkami Dumblem i Duśnicą do Jana
Chlebickiego Józefowicza, ssty orszańskiego;
ten ustępuje za zgodą króla Stanisława Augu-
sta w 1778 r. Janowi Nikodemowi i Helenie
z ks. Ogińskich Łopacińskim, którzy byli osta-
tniemi dzierżawcami, bo w r. 1794 przeszło do
skarbu. W 1765 r. to sstwo miało dymów 157
i ziemi obejmowało 6760 dzies. W ostatnich
czasach £. wchodziły w skład wiełkich dóbr
rządowych Krasnowo (o0b.). D, 7 lipca 1879 r.
pożar zniszczył ste kilkanaście domów mie-
szkalnych w Ł. Br. Ch.

Łożdzieje, wś rząd, nad jez. t. n., pow.
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święciański, 8 okr. adm., o 32 w. od Swięcian,
21 dm., 197 mk., z tego 192 katol., 5 żyd.
(1866).

Łozdzinele, wś rząd. nad jez. Łozdzieje,
pow. święciański, 3 okr. adm., o 35 w. od
Święcian, 8 dm., 85 mk. katol. (1866).
Łoziany |.) wś pryw., pow. lidzki, 2 okr.

adm., przy drodze do Grodna, 038 w. od Li-
dy, 28 dm., 251 mk. 2.) Ł., folw. pryw., pow.
lidzki, 2 okr, adm., o 34 w. od Lidy, 1 dm,, 9
mk. (1866).

Łozickie uroczyszcze, os., pow. owrucki.
Dystylarnia drzewa z r. 1878, własność Rejt-
manna, produkuje za 600 rs. dziegciu.

Łozicze, wś rząd. nad rz. Berezwicą, pow.
dzisieński, o 50 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 18
dm., 134 mk. katol. (1866).

Łozie, ob. Kobylnikiszki, i |
Łozie Sorocze al. Srocza Foza, część Dzie-

więcierza, pow. Rawa Ruska.

Łozin 1.) własność ziemska rodziny Gorow-
skich w pow. borysowskim, przeszło 3'/, włók.
2.) Ł., własność żiemska w pow. borysowskim,
rodziny Grabowskich, obszar 11'/, włók. Ma
kaplicę katol, paraf. Borysów. A. Jelski,

Łozin, węg. Zazony, wś w hr. ziemneńskiem
(Zemplin Węg.), kościół kat, filial., uprawa ro-
li, piękny pałac, 781 mk. 26: M6
Łozina (po rus. Zozyna |) wś w pow. gró

deckim, 25 kil. na płn. wsch. od Gródka, 8 kil.
na płn. wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Janowie koło Lwowa. Na płn. leży Dąbro-
wica, na wsch. Rokitna, na płd. wsch. Jaśni-
ska, na płd, Zielów, na płd, zach. i zach. Staw-
ki, Przez wś płynie t. zw. Stara Rzeka od płn.
na płd. i zbiera kilka strug małych. Potok ten
wpada w Malczycach do stawu malczyckiego,
utworzonego przez Wereszycę. Najwyżej wzno-
si się Średni garb, znak triang., na płn. zach.
Dochodzi on 401 m. wys. Zabudowania wiej-
skie są rozrzucone i tworzą następujące części:

Góry Małe i Wielkie (al. Górachy), Piaski (al.
Karolowszczyzna), Podturycze, Średni garb
(Serednyj horb), Werchutka i Zielona. Własn.
więk. ma roli or. 179, łąk i ogr. 74, past. 94,
lasu 477 mr.; własn. mniej. roli or. 1417, łąk
i ogr. 309, past. 186, lasu 322 mr. W r. 1880
było 995 mk. w gm., 35 na obsz. dwor. (obrz.
gr.-kat,, z wyjątkiem 50 rz.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Janowie, gr.-kat. w miejscu (dek. gro-
decki, archidyec. lwowska). We wsi jest cer--
kiew pod wez, $. Mikołaja i szkoła etat, 1-kl,
W lustracyi wojew. ruskiego z r. 1665 (rkp.
Ossol. M 2834, str. 87) czytamy: „W £Ł. było
poddanych przed spustoszeniem osiadłych na
ćwierciach 5, teraz ich 8. Qzynszu płacą po
gr. /. Zagrodnik 1. Czynszu płaci gr. 6. Pocz-
tę gromada dawać powinna”. Dnia 12 listop.
1644 r. przyznał Stanisław Bonifacy Mniszęch
z Wielkich Kończyce, ssta lwowski, generał
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ziemi ruskiej, szlachcie łozińskiej wolność od
stróży i od posyłania ze sstą na łowy, a Wła-
dysław Waza zatwierdził to pismo d. 13 kwiet.
1645 r. Ob. Dod. do Gaz. Lwow. 1855, Ne 45,
str. 180. Popis pospolitego ruszenia szlachty
ziemi lwowskiej i żydaczewskiej z r. 1651 wy-
mienia także namiestników z tej wsi. Ob. Akta
grodz. i ziem. t. I, 65 i rkp. w Bibl. Ossol.
N 2248, str. 20 i in. p.t. „Rewizya Łoziń-
ska. 2.) Ł., część Jazowa Starego w pow.
jaworowskim. Lu. Dz,

Łozinka, rz., uchodzi z prawej strony do rz.
Rastawicy (Unawy) koło Popielni, w pow.
skwirskim. '. R.

Łozinki, wś rząd., nad pot. Czarnym, pow.
święciański, 3 okr. adm., o 59 w. od Święcian,
5 dm., 57 mk., z tego 51 kat., 6 żyd. (1866).

Łozino, zaśc. żydowski, pow. dzisieński,
o 44 w. od Dzisny, I okr. adm., 2 dm., 2] mk.
(1866).

Łozina, okolica szlach. w kilku miejscach
zabudowana, na płd. krańcu pow. borysowskie-
go, tuż przy granicy pow. ihumeńskiego, nad
rzeczułką Łozinką, dopływającą do Uszy, przy
drodze wiodącej z Hradna do Zabaszewicz; os.

42, miejscowość całkiem poleska, odludna i ni-
'zinna; okr. polie. 2 łohojski. A. Jelskt.

| Łoziny, rns. Zozyny, część Dubaniewie, pow.
rudecki.
Łoziówka, znaczna góra, wznosząca się na

granicy Dźwiniacza górnego i Tarnawy niźniej,
w pow. turczańskim, na wsch. od Dźwiniacza
a na płn. od Tarnawy, pod 49" 9' płn. sz. g. a
49" 29140 wsch. dłg. g. F. Płn. i wsch. sto-
ki pokrywa las. Na południowy zachód od Ł.
wznosi się Kiczora (794 m.). Wody spływa-
ją do Sanu. Wznies. £Ł. 519 m. npm. Por.
t. ITIL, str. 870. ŻE Br. G.

Łoziwka, ob. Zozówka.
Łozki 1.) wś mała w płd-wsch, stronie

pow. mińskiego, ku granicy pow. ihumeńskie-
g0, w gm. samochwałowiekiej, na pół drogi
z Basmanówki do Piaciewszczyzny, ma 08, 6;
miejscowość bezleśna, wzgórkowata, łąk szczu-
pło. 2.) Ł., w$ w pow. rzeczyckim, w okr.
polie. kalinkowickim, przy drożynie wiodącej
z Autucewiez do Zamościa, Wasilewicz i Na-
chowa, ma os. 9, miejscowość całkiem odludna,
śród ostępów pełnych grubego zwierza; w po-
bliżu sławny ostęp tegoż nazwiska. 3.) Ł.
Szczorsowskie, wś w pow. nowogródzkim, po-
między Szczorsami i Niehniewiczami, w gm.
szezorsowskiej, w okr. police. niehniewickim,
ma os. 43, dawniej dziedzietwo Chreptowiczów;
okolica bardzo urodzajna, lecz bezleśna. 4.) £.
Niehkniewickie, wś w pow. nowogródzkim, w gm.
niehniewiekiej, ma os. 29; miejscowość bardzo
urodzajna, lecz bezleśna; dawniej dziedzictwo
Litaworów-Chreptowiczów. A. Jelski,  

ŁOZ 765

Łozki, folw. na obsz, dwor. Kociubińce,
pow. husiatyński.

Łożkowcee, wś w pow. kamienieckim, gm.
Kujawy, paraf, Sołodkowce, wraz z Teodorów-
ką 888 dusz męz., 667 dz. ziemi włośc., (38 .
dz, ziemi dwors. używal. Należało do Poto-
ckiej, dziś Modzelewskich. Dr. M.
Łożna, wś i dobra, pow. orszański, o 75 w.

od Orszy, Zarząd gminy mającej 1190 dusz.
B. własność Ogińskich, od 1790 Chrapowi-
ckich, potem Szebeki,
Łozna, ob. Zozny,
Łożna, duża wś, pow. winnicki, dusz męz.

492, ziemi włośc. 10384 dzies., ziemi dwors. or-
nej 944 dz., lasu 247 dz., nieuż. 26 dz., należy
do hr. Alfreda Potockiego. Dr. M.

Łoznica, wś, pow. owrucki, nad prawym
dopływem rzeki Uż. |
Łozno, mko, pow. orszański, ob. ozna.
Łozny (Marczyński), Zozna, wś, pow. lityń-

ski, gm. Bahrymowcee, par. Latyczów, o 15 w.
od m. Lityna; 182 mk., ziemi dwors, 510, wł.
112 dz., ziemia glinkowata; poczta i telegraf
w Latyczowie, st. kol. Wołkowińce. Fabryka
cukru założona 1876 r., własność akcyjnego
towarzystwa, posiada 4 kotly parowe o sile
400 koni i zatrudnia 250 robotników; roczna
produk. wynosi 50,000 pud mączki cukrowej.
Łozowa 1.) duża wś, pow. mohylowski,

gm. Serby, nad rz, Łozową, dm. 340, mieszk.
1344; ziemi włośc. 1755 dz. Stara osada,
dziedzictwo jeszcze kniaziów Korotkich, Zba-
razkich, Wiszniowieckich, następnie Zamoj-
skich, Koniecpolskich i Lubomirskich, dziś ks
Hohenlohe. Parafia *katol. do Szarogrodu”
prawosł. posiada cerkiew pod wezw. N. P'
uposażoną 107 dz. ziemi. Por. Krwawe połe.

2.) Ł., wś rządowa, pow. lityński, o 32 w. od
m, Lityna, gm. i par. Chmielnik, mk. 156, zie-
mi 414dz.,dm.35. Należała do sstwa chmielni-
ckiego, w czasie lustracyi Humięckiego w 1616
r. trzymał ją Mikołaj Kamieniecki; ponieważ
leżała ha szlaku tatarskim, dawała zaledwie 4
złp. kwarty. Następnie weszła w skład sta-
rostwa czudynowskiego, do którego należały:
Jzudynowce, Maryanówka, Łozowa, Skarzyń-
ce, Bołkowce i Torczyn; starostwo to nadane
prawem emfiteutycznem bez opłaty kwarty hr.
Augustowi Ilińskiemu; prawo skończyło się
1856 r., dochód roczny z całego sstwa wyno-
sił 5083 rs. ! |
Łozowa, wś nad rz. Szaliwką, dopływem

Medwedówki, pow. starokonstantynowski, par.

Wołoczyska. R. 1867 miała 100 dm.
Łozowa, wś w pow. kiszeniewskim, gub.

bessarabskiej, u źródeł rz. Bykowca, śród bał-

ki; 320 dm., 1644 mk., cerkiew. A. M. O.
Łozowa 1.) wś w pow. tarnopolskim, 12

kil. na płd. wsch, od sądu powiat. i urzędu
poczt. w Tarnopolu, Na płd. wsch, i płd. le-
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żą Szlacheińce, na zach. Biała, na płn. zach.
Kurniki Szlachcinieckie, na płd, Stechnikow-
ce, na płn. wsch, Czerniechowce (w pow. zba-
razkim), Środkiem obszaru płynie od płn. na
płd. pot. Hnizdeczna (ob.), zwany także Cho-
dorówką, dopływ Gniezny. Wchodzi on ze
Stechnikowiec i tworzy zrazu granicę między
Łozową a Kurnikami, poczem płynie przez śro-
dek obszaru, tworząc w samym środku mały
stawek. Od praw. brz, zasila go w obrębie
wsi jeden dopływ, W dolinie Hnizdecznej le-
żą zabudowania wiejskie na praw. brz. Płnc.-

wsch. część obszaru zajmuje lasek ,,Brzezina.*
Własn. więk, ma roli ornej 147, łąk i ogr. 15,
pastw. 9, lasu 249; własn. mniej, roli ornej
1268, łąk i ogr. 39, pastw. 128 mr. W roku
1880 było 737 mk. w gminie, 8 na obsz. dwor.
(blisko 600 obrz. rzym.-katol., reszta gr.-kat.).
Par. gr.-katol. w Szlachcińcach; rzym.-katol.
kapelania w miejscu, dek. tarnopolski, archi-
dyec. lwowska. Kapelania ta erygowana r.
1852 jest fundacyi Józefa Ńwiętopełka Za-
wadzkiego. Do parafii należą Iwaszkowce,
Kurniki, Stechnikowee i Szlachcińce. Kościół
murowany, zbudowany w r. 1862, konsekro-
wany pod wezw. ś. Stanisława w r. 1869. We
wsi jest także cerkiew pod wezw. ś. Michała
i szkoła filialna. 2.) £., część Kulawej w pow.
żółkiewskim, M Lu. Dz.
Łozowa, rzeczka. w pow. mohylowskim,

nazywają ją także w wierzchowinie Grniłą; bie-
rze początek na gruntach wsi Popowee, płynie
z północy ku południowi i po wieś Kalinówkę
odlewa 5 stawów, pomija Łozowę, gdzie na-
zwisko przybiera, pomija Bielany i Serby
a wpada pod wsią Widłami od praw. brz. do
Morafy. Rzeczka ta im więcej zbliża się do
ujścia swego, tem więcej kamienista. W gó-
rach ją otaczających jest kamień wapienny.
Łozowa, ob. Zozowata,
£Łozowa-Buda, wś w pow. bobrujskim, nad

rzeczką Dobrycą, lewym dopływem Oły,
w gm. kaczeryckiej, przy drodze wiodącej
z Myszkowa do Kapuścina, osad 15, miejsco-
wość odludna, nizinna, poleska.
Łozowaja al Zozowo, st. p. w pow. pawło-

gradzkim gub. ekaterynosławskiej. Stąd idzie
droga żel. do Sewastopola, 570 w.długa. Głó-
wne stacye: Sinielnikowo, Melitopol, Nowo-
aleksiejewka, Taganasz, Symferopol.
Łozowata 1.) wś, pow. bracławski, gm.

Obodne,par. Woronowica, w płn. części pow.,

na pograniczu gub. kij.; dm. 162, mk. 754,
w tem 93 jednodw.; ziemi wł, 871 dz., dwor.
1415, cerkiew. 68 dz, Cerkiew pod wezw. N.
P. Rożańcowej. Należała do Potockich-Rut-

kowskich, dziś Regulskich. 2.) Ł., wś, pow.
hajsyński, nad rz. Udyczem, gm. Miahkoholy,
mk. 313, w tem 27 jednodw,, ziemi włośc, 472
dz., dwors. 494 dz., dm. 72. Paraf, katol. 
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w 'Tarnawce. Należała do Abramowiczów
dziś Lipkowskich. 3.) Ł. al. Zozowa, wś, pow?

bałcki, gm. Daniłowa bałka, par. Hołowaniew-.
skie, u źródeł Suchej Dereniuchy; mk. 1097,
ziemi dwors. 2489, włośc. 1873 dz. (Cerkiew
pod wezw. ś., Dymitra liczy 2000 paraf. i 151
dz. ziemi; dm. 75. Dziedzictwo dawniej Po-
tockich, sprzedane niedawno przez Maryą z Po-
tockich Strogonową departamentowi dóbr pań-

stwa (Udieły).
Łozowatka, wś, pow. zwinogródzki, o 4 w.

od wsi Kniaży, przy drodze pocztowej z Zwi-
nogródki do m. Szpoły; własność córek ks.
Galicyn, baronowej Wranglowej i p. Krasno-
kutskiej, Cerkiew. Ma 2955 mk,

Łozowaty, ob. Znguł,
Łozowce, folw., pow. nowogródzki, około

34 włók rozl., własność Dawidowskich.
Łozowe, zaśc. rząd., niedaleko rz. Serwecz,

pow. wilejski, o 30 w. od m. Wilejki, 2 okr.

adm., przy byłej drodze pocztowej z m. Dol-

hinowa do m. Wilejki, I dm., 14 mk, rzym.-
katol. (1866).
Łozowe, ob. Zozowy.
Łozówek 1.) wś, pow. kijowski, par. pra-

wosł. Lipówka, o 2 w. od Lipówki, u zbiegu
rz. Poczepina ze Zdwiżem, do r. 1848 wła-
sność katolickiego probostwa w Makarowie; 8
dm. 98 mk. 2.) £., wś nad Dnieprem, pow.
czerkaski, par. prawosł, Moszny; 565 mk.
Łozowica, dobra nad Bugiem, z wsiami:

Łozowica i Rudawiec, niegdyś w województwie
brzeskiem, dziś w pow.  brzesko-litewskim,
okr. V, gm. wołczyńskiej, odległe od stacyi
kolei brzesko-grajewskiej-Kyszczyce wiorst
10, od Brześcia w. 25. Parafia katolieka nie-
gdyś w Stawach, dziś w Wysokiem-Litew-
skiem, prawosławna w Wielamowiczach. Roz-

ległość mr. 1376 pr. 156, w tem obszaru dwor-

skiego mr. 712, z czego mr. 40 pod lasem, mr.

78 pod łąkami. Dwór murowany piętrowy

z obszernym ogrodem. Śpichrz murowany

piętrowy, budynków mieszkalnych drewnia-

nych dworskich 3 i karczma, przy której przy-

stań dla berlinek i przewóz na Bugu. We

wsi Łozowicy dymów 8, w Rudawcu 17 i wia-

trak. Ludność, która w r. 1791 wynosiła

w Łozowicy mężcz. 19, kob. 12, a w Rudawcu

mężcz. 32, kob, 35; obecnie wynosi w Łozowi-

cy dusz męskich 25, żeńskich 58, w Rudaweu

męskich 51, żeńskich 45. Grunt w */, pszeni-

cy, ludność dosyć zamożna, w */, prawosła-
wna. W wieku XV ina początku XVI £.
była własnością rodziny Łozowiekich, która,

przeniósłszy się na Ukraine, miała nadaną 80-

bie przez Kazimierza Jagiellończyka majętność
Wielkie Żerdele, dziś Chałaimgródek, w oko-
licy Berdyczowa. Nelub Hrynkowicz Łozo-
wieki, robiąc za króla Aleksandra dział, syno-.

wi swemu Łukaszowi dał Żerdele, drugiemu
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Michnowi v. Michałowi Łuksztę i Wiżannę
w pow. wiłkomirskim, wnukowi zaś Krzyszto-
fowi Michałowiczowi przeznaczył Łozowicę.
W drugiej połowie XVI w. £. należała do
Iliniczów i była w zastawie u Mikołaja Kisz-
ki, podczaszego litews. Jerzy Ilinicz hr. na
Mirze d. 23 sierpnia 1568 r., na dwa dni przed
zeznaniem donacyi dóbr swoich Mira, Zelwy,
Białej, Czarnawczyc i Dworzyszcza Mikołajo-
wi Radziwiłłowi Sierotce, aktem zeznanym
w sądzie ziemskim brzeskim, Łozowicę, z czę-
ścią wsi Koroblina za Bugiem, darował dwo-
rząninowi swemu Stanisławowi Mogilniekie-
mu, z obowiązkiem spłacenia zastawnika, co
jednak nieprędko nastąpiło, bo jeszcze w r.
"1580 Mogilnicki wytoczył Kiszce sprawę o nie-
przyjęcie sumy zastawnej.
tach XVII wieku przez nabycie od sukcesorów
Mogilnickiego, właścicielem £. został Floryan
Młożewski, który również nabył sąsiednią ma-
jetność Czyżewicze, ale tak obciążył je długa-
mi, że za dekretem trybunału litewskiego,
w r. 1631 Ł. została oddana Jerzemu Grekowi
h. Prawdzie na satysłakcyą sumy zastawnej
złotych 22240 i obligowej 940. Floryan Mło-
żewski, umierając, zostawił dwóch synów: Je-
rzego i Wojciecha, Jerzy posagiem żony swo-
jej Ewy z Golińskich skupił Greka d. 1 maja
1643 r. i bracia podzielili się w naturze £Łozo-
wicą i częścią w Koroblinie, a Czyżewicze do-

. stały się Jerzemu, który po śmierci Ewy, po-
jął drugą żonę Annę Jeleńską, chorążankę brze-

ską. Jedyna córka jego z pierwszej żony, An-
na, wyszła za Mikołaja Łoknickiego h. Nie-
czuja, chorążyca bielskiego, i ojciec w sumie
posagowej 10000 złotych, wypuścił jej w za-
staw swoją ezęść Ł.; gdy wszakże coraz bar-
dziej zaczął dobra swoje obdłużać, Łokniecy
uzyskali wyrok trybunału litewskiego w 1664
r., przez który, za posag matki i sumę posago-
wą, razem za 33180 złotych, dziedzictwo ma-
jątku przyznano Łoknickiej, pozostawiając Je-
rzemu Młożewskiemu tylko dożywocie, z któ-
rego niedługo korzystał, Łokniecy zrobili so-
bie wzajemne zapisy na przeżycie.. Ona mę-
żowi przyznała powyższą sumę na Łozowicy i
Czyżewiczach, a on zapisał jej 60000 na Mo-
krzanach. Mieli jednego tylko syna Antonie-
go, w dziecinnym jeszcze wieku, kiedy Łokni-
cki, wypadkowo postrzelony przez żonę, za-
kończył życie. Skutkiem wszczętej o to przez
najbliższych krewnych zmarłego sprawy, wdo-
wa, która już zawarła powtórne śluby z Pio-
trem Stanisławem Grekiem, majorem wojsk
J.K. M., przez konplanacyą d. 10 stycznia
1672 r. zawartą id, 12 lutego w grodzie brze-
skim oblatowaną, zrzekła się na rzecz syna za-
pisu na Mokrzanach i otrzymała skasowanie

swego zapisu na Łozowicy i Czyżewiczach.
D, 20 maja 1680 r. Piotr Stanisław Grek, pod-

W pierwszych la-

 

Łoz 167

czaszy brzeski, już wdowiec po Annie z Mał-
żewskich, która pozostawiła mu trzy eórki Kło
tarzynę, Maryannę i Konstancyą, sprzeda-
jej schedę w Łozowiey i Czyżewicze za 35000
złotych, Benedyktowi Sapieże podskarbiemu
w. lit., przenosząc należność córek swych na
dobra swoje Dobryń i dając ewikcyą Sapieże
względem syna nieboszezki, Antoniego Kokni-
cekiego i innych preteksorów. Druga mniejsza
scheda w Łozowiey i Woroblinie była własno-
ścią Wojciecha Młożewskiego, który o kilka-
naście lat przeżył brata i z Barbary ŃSwider-
skiej pozostawił trzech synów: Antoniego Je-
rzego, Ludwika i Franciszka i córek dwie:
Hetenę za Konstantym Witakowskim i Ma-
gdalenę za Józefem Witkowskim, które zostały
spłącone przez braci i skutkiem układów fami-
lijnych Antoni Jerzy, już w r. 1681, jako wła-
ściciel tej schedy, oddał ją na lat trzy w za-
staw za złotych 2000, kiedy scheda Greków
w r. 1677 wypuszczona była na lat trzy za
złotych 5500. Antoni Łoknicki upomniał się
u ojczyma swego rreka o ojczysty swój ma-
jątek Mokrzany i następnie pozwał Sapiehę
o nieprawne nabycie schedy macierzystej,
Wszakże wkrótce prawa do tej ostatniej ustą-
pił Antoniemu Młożewskiemu, który stawił
czoło i Sapieże i hetmanowi polnemu litew.
Słuszee, nabywcy praw jednej z Grekówien,
Konstancyi Kamieńskiej, utrzymał się przy
Łozowicy, części Woroblina i Rudawcea, i d. 4
kwietnia 1700 r. oddał je w sumie 25000 zło-
tych w zastaw na lat trzy Aleksandrowi Nar-

kowiezowi, łowczemu orszańskiemu, później
szemu podkomorzemu wendeńskiemu, nadmie-

niając, że Narkowicz dobra te ma trzymać, do-

póki całkowita suma zastawna wypłaconą mu

nie zostanie, W r. 1718 d.20 maja Młożew-
ski, podczaszy bełski, sprzedał tę majętność za
złotych 40000 Maryanowi-BogusławowizWa-
kanowa Miencie, ziemskiemu kijowskiemu |

grodzkiemu krasnostawskiemu pisarzowi, wa-

rując z szacunku okupienie zastawu we wła-

ściwym terminie. Mienta zmarł, nie dopełniw-

szy tego i nieuiściwszy się w zupełności, i w d.

24 grudnia 1719 r. brat jego i spadkobierca
Kazimierz, ssta sumiliski, prawa swoje przelał
na Antoniego Narkowicza, podkomorzyca wen-
deńskiego, co Młożewski z synami swemi Ja-
nem i Wojciechem zaakceptował i zatwierdził.

Narkowiez przyszedł wkrótce i do dziedzietwa
Ozyżewicz. Michał Sapieha, pisarz polny lit.,
wynagradzając ekspulsyą rodziców jego z dóbr

Tumina i Zubacz w hrabstwie wysockiem, bez

repozycyi sum zastawnych d. 3 października
1724 r. zbył mu te dobra Czyżewicze, zHała-

czewem, Dobronizem iczęścią Rudawca i od
zastawników eliberować pozwolił. Syn An-

toniego Narkowicza, Jan-Zygmunt, aktem z d.

30 grudnia 1751 r. wszystkie majątki po ojcu
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swoim sprzedał Janowi Grotthuzowi, surro-
gatorowi ks. żmudzkiego, pułkownikowi pow.
wilkiskiego, generał-adjutantowi buławy k.
lit., który w r. 1768 d. 25 czerwca wypuścił
Łozowicę na lat 3 w zastaw za 2000 dukatów
Józefowi Dulębie, sekretarzowi pieczęci w. lit.
a następnie d. 7 grudnia 1767 r. wraz z całym
Rudawcem i Woroblinem zbył mu ją na wła-
sność za 100000 złotych, Dulęba, stary ka-
waler i człowiek zamożny, urządził i zabudował
Łozowicę. Wystawił dwór murowany piętro-
wy, śpichrz, takiż młyn wodny na Bugu i dru-
gi na rzeczce Prudnicy v. Rakowicy, założył
obszerny ogród, wysadził drogi i pierwszy
z właścicieli zamieszkał w Ł. D. 6 listopada
1786 r., warując sobie dożywocie, dobra te da-
rował bratu swemu Janowi i stracił życie w r.
1794, zamęczony przez kozaków, szukających
u niego pieniędzy. Jan 0 lat kilka przeżył
brata i zostawił syna Józefa, który majątek
uszczuplił i obdłużył i nareszcie d, 20 czerwca
1814 r. sprzedał go Joachimowi Bryndzy, któ-
ry oprócz 100000 złotych za Łozowicę, zapła-
cił osobno 100000 złotych za Woroblin. Joa-
chim Bryndza zakończył życie w r. 1854.
Woroblin w Królestwie Polskiem leżący, w dro-

.dże działów nabyty został w r. 1858 przez
wnuka jego Ludwika, Łozówica zaś w r. 1872,
w skutek układów familijnych za cenę 11000
rs, stała się własnością Mieczysława, najmłod-

szego z synów Joachima. Mieczysław Bryn-
dza, odprzedawszy włościanom więcej niź
czwartą część dworskich gruntów, w r. 1878
sprzedał za 30000 rs. Łozowicę generałowi
Czyczerynowi. od M,

Łozowica, mko w pow. klimowickim gub.
mohilewskiej, nad rz. Łobżanką, o 8 w. od
Klimowicz. Już 1784 była mkiem, Ma 82 dm,,
236 mk,, cerkiew, szkołę żyd., młyn wodny,
Jest tu jedyny w pow. drewniany kościół ka-
tolicki ś. Trójcy; fundowali go Kirkorowie dla
jezuitów, którzy aż do r. 1821 mieli tu misyą
i małą szkółkę, jedyną wtedy w tych stronach.
Parafia katolicka dekanatu klim.-mścisław.,
wiernych 1228.

Łozowicze, wś poleska w pow. ihumeń-
skim, w gm. pohorelskiej, nad rzeczką Poeie-
chą, lew. dopływem ŃŚwisłoczy (por. Kiekówka),
osad włócznych 19; grunta lekkie, łąki obfite,
w stronie północnej bezludne moczary, w ogóle
miejscowość bardzo głucha, Al. Jel.

Łozowiki, wś, pow. skwirski, odległu od
Skwiry 55 w. i od st. kolei kijowsko-brzeskiej
Browki 10 w. Gorzelnia, własność p. Do-
brzyńskiego, posiada 1 kocioł parowy o sile
16 koni, przerabia rocznie 30000 p. zboża, pro-
dukuje 14000 wiader spirytusu, zatrudnia 11
robot. Por. Kojłówka. ;

Łozowiki 1.) al. Puszcze, zaśc, włośc, nad  

Łoż

rz. Zyżmą, pow. lidzki, 5 okr. adm., od Lidy
o w. 5], od Ejszyszek 35, dm. 2, mk, kat. 20.
2.) Ł., zaśc. pryw., pow. dziśnieński, o 11 w.
od Dzisny, I okr. adm., | dm., 5 mk, kat. 3.)
Ł., wś pryw., pow. dzisieński, o 35 w. od Dzi-
sny, | okr. adm., 6 dm., 45 mk. 4.) £., wś
pryw., pow. dzisieński, o 35 w. od Dzisny, 1
okr. adm., 3 dm., 9 mk. 5.) Ł., zaśc. pryw.,
pow. dzisieński, o 48 w. od Dzisny, 1 okr.
adm., I dm., $ mk. katol. 6.) Ł., wś pryw.,
pow. dzisieński, o 64 w. od Dzisny, 2 okr. adm.,
9 dm, 92 mk. prawosł. 7.) Ł., wś włośc,,
pow. dzisieński, o 71 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 2 dm., 6 mk. prawosł, (1866).
Tozówka 1.) zaśc. szlach., pow. wileński, 2

okr., o 25 w. od Wilna, 2 dm,, 17 katol. 2.)
Ł., karczma, pow. wileński, 5 okr. adm., o 19
w. od Wilna, 2 dm., 11 mk,, z tego 7 katol., 4
żydów. 3.) Ł., karczma, pow. wilejski, 3 okr.
adm., o 69 w. od Wilejki, 1 dm., 6 żydów. 4.)
Ł. zaśc. rząd., pow. dzisieński, o 10 w. od
Dzisny, | okr. adm., 2 dm., 12 mk. 5.) Ł,,
karczma, pow. wilejski, o 69 w. od m. Wilejki,
9 okr. adm., gm. Parafianowo, 1 dm., 6 mk.
żydów. 6.) Ł., zaśc. szlach, nad rz. Drujką,
pow. dziśnieński, 3 okr. adm., o 57 w. od Dzi-
sny, I dm., 4 mk. katol. 7.) Ł., zaśc., pow.
oszmiański, | okr, adm., o 10 w. od Oszmia-
ny, 4dm., 27 mk, katol. 8.) Ł., karczma,
pow. lidzki, 4 okr. adm., od Lidy w. 26, od
Wasiliszek w. 11, dm. 1, mk. 5 izr, 9.) Ł.,
zaśc, szlach., nad jez. Ramesza, pow. święciań-
ski, 2 okr. adm., o 71 w. od Święcian, 1 dm.,
4 mk, katol. 10.) £., zaśc, rząd., pow. świę-
ciański, 3 okr, adm., o 52 w. od Święcian, 2
dm., 9 mk. katol. (1866).
£ozówka (po rusku Zoziwka) 1.) przysiołek

Plebanowie w pow. trembowelskim. 2.) Ł.,
wś w pow. zbarazkim, 19 kil. na płd, wsch. od
Zbaraża, 7 kil. na płd. zach. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Nowem Siole koło Zbaraża,
8 kil. na płn. wsch. od najbliższej stacyi kol.
Karola Ludwika w Maksymówce. Na płn.
zach. leżą Huszezanki, na płn. wsch. Obodów-
ka, na wsch, Terpiłówka, na płd. Klebanówka,
na płd, zach. Jacowce. Płne. część obszaru
przepływa od zach. na wsch, pot. Walczek,
dopływ Zbrucza, zwany w dalszym biegu, ko-
ło ujścia, potokiem Młyńskim, i rozlewa się na
płn. wsch. granicy w mały stawek, należący
do Obodówki. Od płd. zach. płynie kilka
strug małych w kierunku płn. wsch. przez ca-
łą wieś i wpada od praw. brz. do Walczka sa-
mego lub do wspomnianego stawku. Zabudo-
wania wiejskie leżą tuż na praw. brz, Walczka.
Własn. więk. ma roli orn. 313, łąk i ogr. 12,
pastw. 2 mr.; własn. mniej. roli orn. 758, łąk
iogr. 36, pastw. 16 mr. Wr. 1880 było 488
mk, w gminie, 20 na obsz, dwor. (obrz. gr.-
katol., z wyjątkiem 40 obrz. rzym,-katol.).
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Par. rzym.-kat. w Zbarażu, gr.-katol. w Husz-
czankach. We wsi jest młyn. Lu. Dz.
Łozowniki, wieś, pow. rossieński, parafia

Kroże.-
Łozownikiszki, wś, pow. władysławowski,

gm. Błogosławieństwo, par. Iłgowo; odl. 34-
w. od Władysławowa; ma 3 dm., 33 mk.
Łozowo 1.) zaśc. szlach., pow. wileński, 4

okr. adm., o 45 w. od Wilna, 2 dm., 18 mk. kat.
2.) Ł., zaśc. szlach., pow. wileński, 4 okr.
adm., o 65 w. od Wilna, 2 dm., 14 katol, 8.)
Ł., wś pryw., pow. dzisieński, o 39 w. od Dzi-
sny, 1 okr. adm., 2 dm., 30 mieszk. katol,
(1866).
Łozowo, ob. Zozowaja.
Łozowszczyzna 1.) zaścianek szlachecki,

pow. wilejski, o 65 wiorst od miasta Wi-
lejki, 2 okr. adm., 1 dm., 5 mk. wyznania
rzym.-katol. 2.) Ł., folw. szlach., pow. osz-
miański, | okr. adm., 15 w. od Oszmiany, 1
dom, 8 mk. katol. (1866).
Łozowy 1.) os. w Żelechowie W., pow.

Kamionka Strumiłłowa. 2.) Ł., przys. Ka-
mionki Wołoskiej. 3.) £Ł., przys. Rozdziało-
wa, pow. sokalski. |
Łozy 1.) wś, pow. siedlecki, gm. Tarków

Wielki, par. Paprotnia. Ma 15 dm., 109 mk.,
401 mr. ziemi. 2.) Ł., os., pow. przasnyski,

gm. i par. Krzynowłoga-Wielka, odl. o 27 w.
od Przasnysza, ma l dm., 10 mk, 52 mr.
gruntu. Br. Ch.

Łozy, wś, pow. krzemieniecki, o ćwierć mili
od Wiśniowca, z kanałami i ogrodem w daw-
nym guście francuskim. Na kępie był tu pa-
łacyk, wystawiony przez ks. Michała Wiśnio -
wieckiego.
Łozy kurzęce (Kuracze łozy), ob. Kurzęce

łozy.

Łozy, wymienia Pochilewicz (str. 674), ja-

ko należące w pocz. XVII w. do kijowskiego
monastyru ś, Mikołaja razem z Bużynem (ob.).

Łozy 1.) (al. w Łozach), przys. Korsowa
w pow. brodzkim. Jest tu młyn. 2.) £., przys.
Kobylnicy wołoskiej w pow. cieszanowskim.
3.) Ł., karczma na obsz. dwor. Malechów
w pow. lwowskim. 4.) K., leśniczówka na
obsz, dwor. Bożyków w pow. podhajeckim. 5.)

Ł.- Długie, folw. koło Jaksmanic w pow. prze-
myskim. 6.) Ł., przys. Halicza w pow. sta-
nisławowskim. 7.) Ł., folw. na obsz. dwor.
Grodowice w pow. staromiejskim. Zu. Dz.
Łozy, młyn nad potokiem Wołowcem, pra-

wym dopływem Suczawicy, na obsz, gm. Wo-
łowca, w pow. radowieckim na Bukowinie.

Łożyn, wś, pow. koniński, gm. Gosławice,

par. (?), leży przy szosie konińsko-włocławskiej,
nad jeziorami pątnowskiem i mikorzyńskiem,

na północ Konina, odległa od t. m. 13 w., ma
powierzchni 83 mr., ludności: męż, 79, kob. 81,
razem 160; grunt szczerkowaty; tn znajduje

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 58,
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się folwark tegoż nazwiska do dóbr Gosławice
należący. J. Chor.

Łożyn, węg. Lazony, ob. Zozin.
Łozyna 1.) część Borysławia, pow. droho-

bycki. 2.) Ł., ob. Zozina,
Łta, Olta, Ałta, prawy dopływ Trubieży,

lewego dopływu Dniepru. Por. Zżyca.
Łuba 1.) osada leśna, pow. włocławski, gm.

Łęg, par. Włocławek, w rządowym boru pod
Włocławkiem, z domem dla leśniczego. 2.) £.,
osada tamże, z 4 domów złożona, na gruncie
dóbr wienieckich, mianowicie folwarku Ma-

zury, między borem rządowym włocławskim
a wienieckim, na brzegu rzeczki Zgłowiączki
położona, i od powyższej osady leśnej nazwa-

na. Dopiero w r. 1888 powstała, gdy Stani-

sław Kronenberg, dziedzie dóbr Wieniec, usu-

wając rolników z folw. Mazury, tam im role

oddał. Cztery domy tej osady mieszczą 2)

osób (1884 r.); należą do par. wienieekiej, po-
wiatu włocławskiego.
Łuba, rz., ob. Zuda,
Łubajny,-niem. Zadainen, wś, pow. ostródz-

ki, blisko miasta Ostrody, w t. z. starych, po

większej części polskich, choć luterskich Pru-

sach, przez osadników polskich (jak samo już

imię jej świadczy) założona i trzymana. Roku

1477 Marcin Truchses, komtur ostródzki, od-

nawia Jerzemu von Epingen przywilej na wś

Ł. z prawem chełmińskiem, zarazem nadaje

mu jeziora W. i M. Szeląg, Borowe (Waldsee-

chen) i 4 wł. obok jeziora Szeląg. "Tego sa-

mego r. 1477 nadał mu tenże komtur 2 wł. nad

Drwęcą pod wsią Ł. naprawie magdeburskiem;

z ostatniej darowizny powstała wś Neuguth.
Ob. Kętrz., Ludność polska w Prusiech, str.

365. Kś, F.

Łuban, po łotewsku Zubanu-azars, jezioro

rozległe w Inflantach polskich, powiecie rzeży-

ckim, na samej granicy Inflant szwedzkich,
czyli gubernii inflanckiej lub ryskiej, ma 13
wiorst długości, 7 w. szerokości i 1 do 1 i pół

sążnia głębokości, powierzchnią swoją zaj-

muje 81 */,, wiorst kwadr. Rozległe bagni-

ska i moczary okrążają to jezioro. Powierzch-
nię ich oblicza hydrograf Sztukenberg na 128

w. kwadr. Z ryb poławiają się tu leszcze,

sumy, sądaki i szczupaki, częstokroć niezwy-

kłej wielkości. Te ostatnie najbardziej by-

wają cenione. W północnym krańcu jeziora
nieopodal brzegu leży wyspa obszerna, nale-

żąca już do pow. wendeńskiego gub. ryskiej,

tak jak i część północnej najmniej rybnej
strony Ł. Brzegi tej wyspy, nadzwyczaj ba-
gniste, całkowicie porastają trzeiną, co rybo-
łówstwo bardzo utrudnia. Jezioro to, do do-
rzecza Dźwiny należące, znane już było kro-

nikarzom XIV stulecia. U Hermana de Wart-

berge, piszącego w r. 1358 swój „,Chronieon

Livoniae,'* czytamy wyraźnie: „demde Dunam

49
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ascendendo ad locum, ubi rivulus, qui exit
lacum Luban et influit ipsam Dunam, et inde
ascendendo ipsum rivulum per locum predictum
eundo directe ad Ruśsiam* (Ob. w. Ernst
Strehlke „Hermanni de Wartberge Chronicon
Livoniae,* Lipsiae 1863 in 8-0, pag. 72). „Ri-
vulus* zaś, o którym wspomina kronikarz, jest
oczywiście rzeką Kwiksztą. Dawne karty geo-

graficzne jezioro Łuban nazywają stale ,„Mare
Lubanicum.* A że w bagniskach, o mil kilka
od £. oddalonych, znajdowano od czasu do
czasu bądź kotwice, bądź części statków, buj-
na wyobraźnia dyletantów-archeologów, nie-
kontentująca się przypuszczeniem, iż bagniska,
rozciągające się dokoła na mil 30, niegdyś
przez jezioro Łuban mogły być zajęte, już nie-
jednokrotnie była powodem, iż się obszernie
rozpisywano o istnieniu rzeczywistego „morza
łubańskiego* z Baltykiem w swoim czasie po-
łączonego. (Porównaj np. artykuł „Inflantyć
umieszczony w r. 1858 w wychodzących w o-
wym czasie w Paryżu „Wiadomościach pol-
skich'). Jezioro Łuban otrzymuje wody z wie-
lu rzek i strumyków do niego od strony połu-
dniowej wpadających, a mianowicie z rzeczek
błotnistych: Murmosta, Tejcza, Malmuta, Sola,
tudzież z dwóch znaczniejszych i w górnym
swym biegu nader bystrych strumieni, zasila-
jących wody Ł. z tejże strony południowej.
Jednym z nich jest rzeka Rzeżyca (po łotew-
sku Rejzeknie, wspominana przez kronikarzy
pod r. 1285), która, wypłynąwszy z rozległego
jeziora Raźna w pow. rzeżyckim, zrasza stopy
ciekawych zwalisk rzeżyckiego zamku, skąd
następnie w kierunku północnym, przez dobra
Rykowo i Stary Dwór, w tymże pow., zdąża
do Ł. Przebieg jej wynosi wiorst 82. Drugim
równie bystrym strumieniem, zasilającym je-
zioro łubańskie od strony południa, jest rzeka
Małta, biorąca swój początek w jeziorze Mel-
tunie w pow. rzeżyckim. Rzeka ta kamieni-
sta, po przepłynięciu jeziór: Sołowskiego, Izo-
ły i Liśnieńskiego, przybiera kierunek półno-
eno-wschodni w górnym swym biegu, w dol-
nym zaś, od mczka Wielon aż do swego ujścią
do Łubanu, płynie niemal równolegle od rzeki
Rzeżycy w kierunku północnym, zraszając
w swym 80-cio wiorstowym przebiegu średnią
część tegoż rzeżyckiego powiatu. Tyle o do-
pływach jeziora. Odpływ zaś jego jedyny
stanowi rzeka Kwikszta (obacz art. Bwikszta),
którą Ł. wypuszcza z części północnej okaza-
łym strumieniem, Ważna ta, ale częściowo
bardzo skalista rzeka, płynąc najprzód w kie-
runku północnym, łukowato nachyla się ku
południowi, poczem, zwracając sięna południo-
zachód, zdąża ku Dźwinie. Skutkiem wspo0-
mnianej łukowatości, Rwikśzta, przepłynąw-
szy wiorst 7() od miejsca w którem wypływa
z jeziora, zbliża się znowu ku jego południo-  
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wemu krańcowi na odległość wiorst zaledwie
14-tu. Za pomocą kanałów łatwo można po-
łączyć wprost jezioro z rzeką i przez to osu-
szyć bagniska, które je otaczają. Dołączona
w książce „Inflanty polskie* (Poznań, 1879),
hydrograficzna mapa dorzecza Ewikszty po-
kazuje, że sama przyroda utworzyła już mię-
dzy południowym krańcem jeziora a dziesię-
ciumilową długością rzeki pewien rodzaj na-
turalnego połączenia. Bliższe badania wyka-
załyby niechybnie o ile takowe mogłoby być
zużytkowanem przy sztucznej budowie kanału,
jaki w r. 1849 dla osuszenia okolie nadłubań-
skich na przestrzeni dwóch mil rozpoczęto.
Szerokość jego dochodziła do 7 sążni (Siemie-
now, III 98). Bezpośrednią korzyść z umie-
jętnie dokonanej kanalizacyi odniosłyby nie-
chybnie w Infiantach polskich dobra księżnicz-
ki Teresy Sanguszkówny, Izabelli z Borchów
Orłowskiej (primo voto Potockiej), Maryi
z Borchów Zyberkowej, tudzież księżnej Hele-
ny Radziwiłłowej, a w Inflantach szwedzkich
czyli gub. ryskiej sąsiednia nadłubańska ma-
jetność Wolffów; pośrednio zaś osuszenie ba-
gien okrążających £. wpłynąćby musiało na-
der korzystnie na rozległe dobra kilkudziesię-
ciu najrozmaitszych właścicieli ziemskich po-
wiatów: rzeżyckiego, lucyńskiego i wendeń-
skiego. Przed jedenastu laty rządowy inże-
nier pułkownik Sztukenberg robił niwelacyą
Ł., tudzież kosztorys zniżenia powierzchni wód
jego przez wykopanie odwodowego kanału.

Kosztorys był obliczony na 200000 rs. Je-
żeli przedsiębrane dotychczas prace, właściwie
dla próby tylko podejmowane, nie doprowa-
dziły do zamierzonego celu, nie można wszela-
ko całego dzieła za niewykonalne uważać.
Przedmiot zanadto jest ważnym, aby pomyśl-
ne doprowadzenie do skutku i przełamanie na-
potykanych trudności tego hydro-techniczne-
go zadania, nie miało w wysokim stopniu ob-
chodzić wszystkich mieszkańców Inflant pol-
skich i sąsiedniego pow. Inflant szwedzkich czyli
gub. inflanckiej (ryskiej). Gustaw Manteufel,
Łubań, dwie wsie serbskiena pruskich gór-

nych Łużycach, w pow. rozbórskim, 1) Nowy,
niem. Neu-Liebel, w r. 1871 dm. 20, mk. 91.
2) Stary, niem. Alt-Ziebel, w tymże roku dm.
22, mk. 124. A. J.P.

Łubata, niem. ZLóbauer Wasser, strumień na
saskich Łużycach. Płynie z gór łużyckich
niedaleko Zubźja '(Lobau) w kierunku z połu-
dnia ku północy; zostawiwszy po prawej stro-
nie mczko Wospork, zwraca się ku zachodowi,
płynie koło kościelnej wsi Hrodziszcza, poni-
żej której przyjmuje znowu północny kieru-
nek, płynie dalej koło wsi Barta i Huciny, po-
niżej której blisko wsi Lemiszowa wpada do
Małej Szprewji. A. J. P.
Łubcze, wś i folw., pow. tomaszowski, gm.
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Jarczów, par. Grudek, o 2 mile od "Tomaszowa,
o5w.od granicy Galicyi, ma 33 dm., 481
mr, gruntu ornego (gleby głównie pszennej);
włościanie rolnicy, 4 tkaczy, 1 kołodziej,|
kowal. Lud pracowity i cichy, nieco odmien-
niej się ubiera niż włościanie okoliczni, Była
tu zwana filią kaplica katolicka, dziś skład go-

spodarczy. Szk. pocz. 1-kl. ogólna. Dwór

z ogrodem i folwarkiem należy do Teodora Bi-
lińskiego. Folw. ma 858 mr. ziemi, 106 mr.
lasu. Młyn, staw. R. 1827 dm, 31, mk. 195.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. i Szlatyn
składają się z folw. Szlatyn, nomenklatury £.,
wsi Ł. i Szlacyn. Na wschód graniczą z Ga-
licyą. Rozległość wynosi mr. 1402: gruntą
orne i ogr. mr. 558, łąk mr. 250, pastw. mr.
30, lasy mr, 510, nieuż. i place mr. 54, bud.
z drzewa 19, pokłady torfu. Wieś Ł. osad
33, z grun. mr. 454; wś Szlatyn os. 52, zgrun.
mr. 598. Br. Ch.

Łubczyce, ob. Głupczyce.
Łubczyn, niem. Zddzen, w pow. słupskim,

na Pomorzu.
Łubeńka, ob. Szczara,
Łubia, Zubna, Zupia, rz., ob. Skierniewka.
Łubiana (al. Lubiana, po rusku Zaubyna),

wś w pow. lwowskim, 32 kil. na płd. od Liwo-
wa, 14 kil. na płd, wsch. od sądu powiatowe-
go w SDzezercu, tuż na płd. zach. od urzędu
poczt, w Brodkach. Na płn. zach. leży Lin-
denfeld, na płn. wsch. Brodki, na płd. wsch.
Głuchowice, na płd. zach. Trościaniec i Demnia
(obie w pow. żydaczowskim). Wsch, część
obszaru przepływa pot. Zubrza, od płn, z Brod-
ków na płd, do Trościańca. Położenie wsi ni-
zinne. Najwyższe wzniesienie w środku ob-
sząru wynosi 339 m. (znak triang.). Zabudo-
wania wiejskie leżą w zach. stronie. Część
wsi zwie się Łubianką (Lubynką). Przez wśŚ

idzie gościniec wiodący ze Lwowa do Mikoła-

jowa. Własn, więk. tui w Lindenfeldzie ma

roli orn. 12; włas, mniej. roli orn. 831, łąk
Logr. 217, past. 341 mr. W r. 1880 było 586
mk. (obrz. gr.-katol.). Par. gr.-katol. w Brod-
kach, rzym.-katol, w Szczercu. We wsi jest
cerkiew pod wezw. Ś. Michała. W aktach
grodz. i ziems, (t. 9, str. 218) znajduje się do-

kument, w którym Feliks z Bałuczyna sędzia,

i Jan z Dawidowa podsędek ziemscy lwowscy
poświadczają, że Rafał z Sieniawy, chorąży
halicki, zastawił za zezwoleniem króla Janowi
Dzieduszyckiemu wsie królewskie Dobrzany i

Lubiany za 430 grzywien. Dokument pocho-
dzi z r. 1504. W lustracyi województwa ru-
skiego z r. 1665 (Rkp. Ossol. 2834, str. 151)
czytamy o tej wsi, zwanej Łubianami: „W tej
wsi juxta lustrationem 1616 osiadłych łanów

było 12, juxta vero 1627 M8. Teraz tylko
osiądłych łanów 2. Czynszu dać powinni po
gr. 12. Ciż poddani stróżę i nocną i dzienną 
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odprawować powinni, Owsa, kapłonów, kur

i jajee dawać nie powinni. Dziesięciny pszczel-

nej dostało się pniów 6 po zł. 3. Robota z ła-

nu jako i w Dmitrzu, t. j. 4 dni w tydzień

z półłanku od południa, a oraz z łanu pługiem

od południa; 4 dni w tydzień we żniwa, po 2

pieszo z półłanku. Wybraniec w tej wsi był,

teraz spustoszał, Karczmarz z karczmy i
ćwierci roli dawał z ogrodem czynszu zł. 20;
ta spustoszała. Suma prowentu z tej wsi zł.

20 gr. 24," Lu. Dz.

Łubiane al. Zubiańce, 0s., pow. augustow-

ski, gm, Dębowo, par. Jaminy; odl. Ż2 w. od
Augustowa. Ma 1 dm., 9 mk.
Łubianka 1.) wś i folw., pow. kolski, gm.

Drzewce, par. Umień (Łaski, Lib. ben, II, 444);

odl. od Koła w. 17. WŚ ma dm. 3, mk. 80;

folw. dm. 4, mk. 28. Należy do dóbr Grłębo-

kie. Według Tow. Kred. Ziems. folw. L.

(z wsiami £Ł.i Wojciechów) rozległy mr. 358:

grunta orne i ogr. mr. 212, łąk mr. 68, pastw.

mr. 4, lasu mr. 66, nieuż, i place mr. 8, bud.
z drzewa 10. WŚ Ł. os. 6, z grun. mr. 7; WŚ

Wojciechów 0s. 4, zgrum. mr. 119. 2.) Ł,

os. włośc., pow. iłżecki, gm. Krzyżanowice,

par. Iłża; odl. od Iłży w. 4. Ma 64 mr. ob-

szaru i 4 dm,
Łubianka 1.) folw. szlach. nad rz, Piktu-

szą (Zubianką al. Wysoką), pow. oszmiański, |

okr. adm,, o 7 w. od Oszmiany, 1 dm., 22 mk.

katol. (1866). R. 1760 własność Naramow-
skiego. 2.) Ł., wś pryw., pow. dzisieński,

o 11l6w. od Dzisny, Żokr. adm., 4 dm, 27
mk, katol. (1866).
Łubianka 1.) wś, pow. wasylkowski, par.

prawosł. Szubowka, o 6 w. od Szubowki i Ol-

szanicy, śród stepu. Ma 455 mk., należy do

klucza białocerkiewskiego. 2.) Ł., wś, pow.

kijowski, o 8 w. od wsi Hołyń, o 10 od Babi-

niec, u źródeł rz. Kózki, płynącej równolegle

do Irpienia. Z płn. przypiera do lasów. Ma

to być nowa stosunkowo osada, utworzona

przez pozostałych mieszkańców wsi Łubne, le-

żącej niegdyś w pobliżu i przez ordę zniszczo-

nej. Na uroczysku Łubna pokazują dotąd śla-

dy cerkwi. Ł. ma 846 mk. i cerkiew ś. Miko-

łaja, zbud. przed 1758 r. WŚ Ł, kupili od Sa-

kena Hudim-Lewkowicze w r. 1815. Dziś też

do nich należy wraz z Hudymówką (niedaleko

Nieszczerowa) i Rudnią Szybeńską (razem

6886 dzies. ziemi, przeważnie lasów). 8.) Ł.,
wś, pow. radomyski, par. prawosł, Steczanka

(o 12 w.), nad rz, Ilią, śród lasów. Ma 420

mk. Przed 1850 była tu osobna cerkiew pa-
raf. $. Mikołaja, b, dawna, r. 1770 zbudowana,

dziś filialna (dla wsi £Ł. i Olszanki). W maju
i grudniu liczne odpusty i jarmarki. Ł. była
podobno niegdyś mkiem. Są tu ślady emen-
tarza żydowskiego. Ra
Łubianka al. Zużynta 1.) przys. Tubianej,
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pow. lwowski, 2.) Ł., przys. Cisowej, pow.| ło 200 obrz. rzym.-katol., przeszło 1300 gr.-
przemyski.

Łubianka, rz., prawy dopływ Kamiennej,
lewego dopływu Wisły. Wpada poniżej
Wierzbnika, |
Łubianka, Szczarbierz, rz., prawy dopływ

Słuczy, dopływu Horynia, dopływu Prypeci,
Łubianki, os. włośc., pow. będziński, gm.

Ożarowice, par. Sączów; w XV w. należała do
par. Siemonia (Długosz, Lib. ben. II, 191). Ma
3 dm., 30 mk., 6 mr.
 Łubianki 1.) Ważne (al. Niższe), wś w pow.

zbar:.rkim, 5 kil. na wsch. od sądu powiat. i
urzędu poczt, w Zbarażu, 11 kil. na płn. zach,
od najbliższej stacyi kolei Karola Ludwika
w Maksymówce. Na płn. leżą Roznoszyńce i
Sieniawa, na wsch. Szyty i Dobromirka, na
płd. Łubianki Wyżne, Kretowce i Zbaraż, na
zach. Zbaraż i Tarasówka. Wody z całego
obszaru płyną na zach. i tworzą jednę ze strug
Gniezny (ob.), dopływu Seretu. W dolinie
tej strugi (337 m.) leżą zabudowania wiejskie.
Na płn. i płd. od tej doliny wznosi się obszar
od 350 de 356 m, W stronie wsch. leży Czar-
ny las ze szczytem 385 m. wys.; na płd. od
niego Wilcze oko a na wsch. Dębina, z które-
go to lasu mała struga płynie na płd. wsch. i
po za obrębem wsi wpada do pot. Walczek (al.
Młyńskiego), dopływu Zbrucza, W płd. kra-
wędzi nastaje mała struga, płynie na płd. i po
za obrębem wsi wpada również do Grniezny.
Własność większa tu i w Łubiance Wyżnej
ma roli orn. 1817, łąk i ogr. 148, pastw. 204,
lasu 1592; własn. mniej. roli orn. 4638, łąk
1 ogr. 1015, pastw. 48, lasu 6 mr. W r. 1880
było 1457 mk, w gm., 93 na obsz. dwor, (oko-
ło 50 obrz, rzym.-katol., przeszło 1000 gr.-
katol.). Par. rzym.-katol. w Zbarażu, gr.-ka-
tol. w £Ł.-- Wyżnej, We wsi jest cerkiew,
dwór, gorzelnia i kasa pożyćzk. gm. z kapit,
1128 zł, 2.) Ł.-Wyżne, wś w pow. zbaras-
kim, 7 kil. na wsch. od sądu powiat. i urzędu
poczt. w Zbarażu, Na wsch. leżą Dobromirka
i Huszczanki, na płd. Jacowce, Maksymówka
(stacya kolei) i Hrycowcee, na zach. Kretowce
i Łubianki Niżne. Wody z płn. zach. obszaru
tworzą jednę ze strag Gniezny, płynącą na
płn. zach. do Łubianek Niżnych. Wody z płd.
zach. strony płyną małemi strugami na zach, i
po za obszarem wsi wpadają do małego dopły-
wu Gniezny. Ze wsch, obszaru płynie kilka
strug na wsch. i wpada po za obrębem wsi do
Walezka, dopływu Zbrucza. Zabudowania
wiejskie leżą na płn, zach. w dolinie źródlane-
go potoku Gniezny. W stronie płd. wznosi
się wzgórze Mogiłka do 400 m., na płn. odeń
Łubianka do 387 m. (znak triangul.). Na płn.
wsch. leży las ze szczytem 375 m. wys., na
płd. od niego folw. Borszezów Róg. W r. 1880
było 1554 mk, w gm., 45 na obsz, dwor. (oko-  

katol.). Par. rzym.-katol. w Zbarażu, gr.-
katol. w miejscu (dek. zbaraski, archidyecezya
lwowska). Do parafii należą Łubianki Niżne,
We wsi jest cerkiew i kasa pożyczk, gm. z ka-
pit. 3650 zł, Lu. Dz.
Łubiańskie jezioro w pow. bobrujskim,

w lesistych moczarach kotliny rzeki Berezyny,
z lewej strony, naprzeciwko wsi Czuczcze; ma
długości przeszło wiorstę i szerokości !/, wior-
sty, rybne, Al. Jelski.

Łubiany,wś szlach. i włośc., pow. szczu-
czyński, gm. i par. Grabowo. W 1827r. 6
dm., 35 mk,

Łubicze, wś w b. ziemi bielskiej, gub. gro-
dzieńskiej, Ja8i
Łubiec al. Zubice, wś i folw., pow. błoński,

gm, Radzików, par. Leszno, odl. 8 w. od Bło-.
nia, o 80 od Warszawy. Grunta przeważnie
żytnie, Folw. ma 205 mr. rozl., włościanie
465 mr. Mk. 329. Folw. £, miał 534 mr.
rozl., lecz obecny dziedzie rozprzedał na części
329 mr. Włościanie mają dużo łąk i wożą
siano do Warszawy. W 1827 r. 27 dm., 160
mk, Według Tow. Kred, Ziems. folw.Ł. roz-
legły mr. 800: grunta orne i ogr. mr, 433, łąk
mr. 150, pastw. mr. 44, wody mr. 4, lasu mr.
147, zarośli mr. 12, nieuż. i place mr. 30, bud.
mur. 3, zdrzewa 17, wiatrak, pokłady torfu.
WŚ Ł. os. 32, z grun. mr. 191.

Łubiec, ob. Zudiec.
Łubień, wś w pow. borysowskim, w okoli-

cy Kiemieszewicz, ma 4 osady, gmina mil-
czańska, Al, Jelski.

Łubień, ob. Zubień.
Łubień, rzeka bagnista bez odpływu, a ra-

czej struga wodna, na południowym krańcu
pow. rzeczyckiego, przecinająca dzikie moczary
od północy na południe, od wsi Stanisławo-
wa do Antorówki, ma długości prawie trzy
mile. Al. Jelski.

Łubieńce, wś, pow. czehryński, w płn. czę-
ści lasu motroneńskiego, o 4 w. od motroneń-
skiego monastyru, nad uchodzącym do Taśmi-
ny ruczajem Łubieńką. Część wsi Ł. nad Ta-
śminą zowie się Demeńce, W Ł. 54], w D.
318 mk. R. 1808 było 99 dm., 793 mk.; r.
1741 dm. 40. W XVII w. część medwedow-
skiego klucza w sstwie czehryńskiem. Potóm
Ł. nabyli Malczewski i Broniszewski, D. zaś
Bajkiewicz. Dziś w Ł. mają Boniakiewicz 408
dz., Wysłouchowa 396 dz. i gorzelnię, a Se-
rednicki w D. 1899 dz, żiemi i od 1846 cukro-
wnię. (Cerkiew w Ł, ś. Trójcy z r. 1778.

Łubienica, wś, pow. pułtuski, gm, Gzowo,
par. Pułtusk. W 1827 r. wś rząd., 14 dm., 97
mk, Folw. Ł. rozległy mr. 1022: grunta orne
i ogr. mr, 658, łąk mr. 140, pastw. mr. 137,
nieuż, i place mr. 87, bud. mur. 4, z drzewa
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24, Gorzelnia, pokłady torfu. Ws Ł. os, 34,
z grun. mr. 2738.

Łubienica, folw. mały na północnym krań-
cu pow. borysowskiego, nad rzeczułką wpada-
jącą do Uszaczy, w okolicy dóbr Dolce; miej-
scowość lesista, okr. polic. dokszycki 3.

Łubienice, ov, Zubieńce,
Łubieniec, stacya poczt. na dawnej szosie

brzesko-bobrujskiej, w pow. słuckim, pomiędzy
stącyami Siniawka i Mackiewicze, tudzież wio-
ska mała w tejże miejscowości, w gm. hryce-
wickiej; osad 3; okolica całkiem bezleśna.

Łubieniec al. Zubieniec, lesisty dział górski,
rozpościerający się przy ujściu Maniawki do
Bystrzycy sołotwińskiej, między Maniawką
a tąż Bystrzycą, tak, iż Maniawka opływa po-
łudniowo-wschodniei wschodnie a Bystrzyca
północne stopy tego działu. Wody z tego
działu spływają do wspomnianych rzek, Naj-
wyższy czubek stanowi Wapnienka (795 m.);
inne czubki są: Kożeniaczka (694 m.) i Broda
(479 m.). Na stokach tego pasma wzgórzy-
stego legły obszary Sołotwiny, Markowej, Ma-
niawy i Kryczki (w powiecie bohorodczań-
skim). Br. G.

Łubieniec al. Zubieniec, potok górski, wy-

tryska na płn.-wschodnim stoku góry Wapnien-

ki (795 m.), w dziale górskim Łubieńcu, na

obszarze gm. Sołotwiny, w pow. bohorodczań-
skim; płynie na północny wschód i po 5 kil.

biegu, powyżej wsi Sołotwiny, uchodzizpraw.

brz, do Bystrzycy sołotwińskiej. Br. G.

Łubienięta, wś włośc., pow. oszmiański, 3

okr. adm., od Oszmiany o w. 62, od Dziewie-
niszek 32, dm, 4, mk, katol. 39 (1866).

Łubieniki, wś w pow. rzeczyckim, w pobli-

żu rzeki Brahinki, w okr. polic. 1 brahińskim,

przy drodze z Ruszewa i Omielkowszczyzny

do edi da Rudni; osad 26, miejscowość

odludna, poleska. Al. Jelski.

Łubieńka, prawy dopływ rz. Łubna, nasta-

je na łąkach łubieńskich w północno-zacho-
dniej stronie wsi Łubna, w pow. brzozowskim.
Płynie na południowy wschód. Długość biegu

4 kil. Br. G.

Łubienka, strumień uchodzący do Taśminy;
por. Zubieńce.

Łubienko, ob. Zubno.
Łabieńko, wś w pow. jasielskim, leży w 0-

koliey podgórskiej i lesistej, blisko gościńca ze

Źmigrodu do Dębowca, 321 m. npm. Od połu-
dnia i wschodu otaczają tę wieś lasy. Niegdyś
należało Ł. do dyec. krak., i parafia była dołą-
czoną do kolegiaty 6. Floryana w Krakowie

(Długosz, Lib. Ben. I, 481); po zaborze Gali-

cyi przez rząd austryacki 17/2 utworzono na-
powrót parafią. O założeniu pierwotnem ko-

Ścioła niema wiadomości; teraźniejszy drewnia-
ny kościół wybudowano w r. 1857. Do parafii
Są dołączone wsie: Łajsce, Łubno szlacheckie
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i opacie, Kopytowa zwana także Tokami,

i z pow. krośnieńskiego Podniebyle i Piotrów-

ka. Cała ludność parafii liczy 1820 rzym.-kat.
i 22 izrael. Ł. należy do urzędu poczt. i sądu
pow. w Zmigrodzie, ma 374 mieszk., z których
324 religii rzym.-katol., a 50 gr.-kat. i izrael.
Pos. więk. Józ, Kozłowskieg? ma obszaru 150 -
mr. roli, 15 mr. łąk i ogr., 5 mr. pastw. i 84
mr. lasu; pos. mniej. 240 mr. roli, 41 mr. łąk

iogr. i 58 mr. pastw. Ł. graniczy na połu-

dnie z Sadkami, na zachód z Lężynami, na pół-

noc z Łubnem opaciem, a na wschód z Kopy-
tową i Faliszówką. Mac.

Łubienko al. Zubienko, pot., wytryska w Łaj-

scach, w pow. jasielskim, na łączkach, na po-

łudnie od wsi położonych. Wkrótce przecho-

dzi na obszar wsi Łubienka, płynie w kierun-

ku połudn.-wsch. i wschodnim między domo-

stwami tej wsi, i we wsi Faliszówce, gdzie

z praw. brz. przyjmuje potok Mostki, zwraca

się na północ, a przepłynąwszy wsi Kopyto-

wą i Piotrówkę, uchodzi w Chlebnej do Jasioł-

ki z lew. brz, W dolnym swym biegu zowie

się Chlebianką. Długość biegu 14 kil. Br. G.
Łubieński, powiat, ob. Zudny.
Łubieszyn, ob. Garczyn i Lubieszyn.
Łubij 1.) także Zabij, niem. Lóbau, miasto

pow. na saskich Łużycach, nad Lubatą, w czę-
Ści na bazaltowej górze zbudowane. W r.
122] poraz pierwszy w źródłach historycznych

wspomniane jako miasto, W r. 1309 otrzyma-

ło własne sądownictwo, w r. 1336 założony

klasztor franciszkanów, w r. 1346 powstał tu

związek sześciu miast łużyckich, którego zgro-

madzenia i obrady następnie nieraz się tutaj

odbywały. W czasie wojen husyckich miasto
było trzy razy zdobywane i płądrowane. W r.
1521 proboszcz Mikołaj z Glaubitz ożenił się

i przystąpił do reformacyi. Obecnie miasto

znajduje się w kwitnącym stanie jako handlo-

we i przemysłowe centrum. Stacya drogi że-

laznej sasko-szląskiej z odnogami do Zitawy i

Ebersbach. Fabryki maszyn, fortepianów, ka-

mieni młyńskich. (o czwartek najznaczniejsze

na górnych Łużycach targi na zboże i przędzę.

Trzy kościoły: $. Mikołaja, z starą kryptą Ś.

Jerzego pod ołtarzem; $, Jana w stylu gotye-

kim; Ś$. Ducha niegdyś franciszkanów, od roku

1870 symultanny, służy także niewielkiej ilo-

ści katolików w mieście, Seminaryum peda-
gogiczne. W r. 1875 dm. 435, mk. 6226. W r.
1880 dm. 458, mk. 6651, w tem ewang. 6383,

katol. 241. Do serbskiej narodowości przyzna-
ło się 132. Północno- zachodnia od msta stro-

na powiatu jest serbską; miasto leży na płd.-
wsch, krawędzi granicy etnograficznej. W ko-

ściele 6. Jana co niedziela odbywa się nabo-
żeństwo ewang. w języku serbskim dla para-
fiin ze wsi. Pomiędzy uczniami seminaryum narodowości serbskiej czas jakiś istniało sto-
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warzyszenie Żłwa, Podnarzecze lubijskie serb-
sko-łużyckiego języka posiada następne wła-
ściwości, u po / przechodzi w ż, np. Zbij, u
przechodzi najczęściej w y, np. wydać, zamiast
wudać, Dat. sing. masc. zamiast ey, zachowuje
nieściągniętą formę. owi, np. synowi, 2.) Ł.
(Stary), niem. Alt Lóbau, wś w małej części
serbska na saskich Łużycach, w pow. lubij-
skim. W r. 1880 dm. 107, mk. 721; w tem
Serbów 62 (w rzeczywistości nieco więcej).
Por. Zubtj. dd E.

Łubin, ob. Zubino,
Łubiń, ob. Zubień, Lubień.
Łubińci, ob. Zubieńce,
Łubinia, wś, (Długosz, Lib, ben, I, 16),

por. Zubinka,
Łubinka, ob. Zubinka,
Łubinka, wś w pow. tarnowskim, leży śród

lasów, w okolicy pagórkowatej 321 m. npm.,
nad bezimiennym pot. wpadającym z prawego
brzegu pod Janowicami do Dunajca. Wzgórza
otaczające wieś ze wszystkich stron sięgają do
400 m. bezwzględnej wysokości. Lasy są czę-
ścią jodłowe, częścią liściowe (graby, buki i
olchy). Ta wioska liczy 340 mk, rzym,-kat,
i należy do par. w Jodłówce a urzędu poczt. i
st, kolei tarn.-leluchowskiej w odległym o 1'3
kil. Tuchowie. Pos. więk.ma 101 roli, 14 łąk
iogr. i 403 mr. lasu; pos. mniej, 213 roli, 20
łąk i ogr., 32 past. i 36 mr. lasu. Ł. graniczy
na zach, z Janowicami, na wsch, z Rychwał-
dem, na płn. ma duży las zwany Olsza, na płd,
zaś także las zwany Bukowym. Mac.
Łubinka, znaczny strumień podgórski, bie-

rze początek w Mogilnie, w pow. grybowskim;
płynie podgórską doliną na płd, i wkrótce
przechodzi na obszar Paszyna, w pów. nowo-
sądeckim; tutaj, przyjąwszy z lew. brz, potok
Zarębkę, przerzuca się na płd. stronę gościńca
Grybów-N. Sącz i w krętym biegu, w kierun-
ku już to płd.-zach., już też płn.-zach., płynie
wzdłuż tego gościńca, oddzielając obszary
Mystkowa i Falkowej od obszarów Paszyna i
Piątkowy. Pod Piątkową przyjmuje z praw.
brz, Łękówkę, w Gołąbkowicach przechodzi na
stronę płn. wspomnianego gościńca i przez ob-
szar Załubińcza w kierunku płn, zach. podąża,
do Dunajcaz praw, brz, Długość biegu 14 kil.
Potok ten zwał się dawniej Elbina; wspomina-
ny już r. 1299 w przywileju, mocą którego
Gryfina, wdowa po Leszku Czarnym, nadaje
Janowi Bogatemu, mieszczaninowi kamieniec-
kiemu, 100 łanów frankońskich lasu między
Kamienicą miastem, Zabełczem, Siedlcami i
Mohilnem, po obu brzegąch Elbiny (Łubinki)
do osadzenia, Ob. dra F. Piekosińskiego: Ko-
deks dyplomat. Małopolski. Kraków 1879
(156—161). Br. G.
Łubino Kościelne, wś w byłej ziemi biel-

skiej, gub. grodzieńskiej. Ma paraf. kościół  
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katol. Wniebowz. N. P. M., z drzewa wznie-
siony 1498 r. przez sędziego Piotra Łubę, Par.
katol, dekanatu bielskiego, dusz 1561.
Łubki 1.) wś i folw., pow. płocki, gm. Łub-

ki, par. Blichowo, odl. 24 w. od Płocka, ma 24
dm., 279 mk., 1171 mr. obszaru (15 mr. nie-
użytków). W 1827 r. było tu 17 dm., 144 mk.
Ł. posiadają kościół, który jeszcze w 1827 r.
był paraf.; obecnie stanowifilią par. Blichów.
Jest tu także szkoła począt., cegielnia i karcz-
ma, Dobra Ł. mają 2071 mr. obszaru, w tem
631 mr. ziemi or. Według Tow. Kred. Ziems.,
folw, Ł. (z wsiami Ł. i Aleksewo) rozległy mr.
1998: grunta orne i ogr. mr. 889, łąk mr. 23,
past. mr. 9, lasu mr, 1020, nieuż.i place mr.
57, bud. mur. 7, z drzewa 13, płodozmian 7i
9-polowy, cegielnia. Wś Ł. os. 38, z gruntem
mr. 118; wś Aleksewo os. 10, z grun. mr. 35.
Gmina Ł. należy do sądu gm, okr. III w Sta-
roźrebach, ma 275 dm., 3051 mk., gruntu 11270
mr., w tem nieuż. 448 mr. Gm. posiada 3 ko-
ścioły paraf, i 1 filialny, 2 karczmy, młyn wo-
dny, urząd gminny we wsi Turowo, st. poczt.
w Bodzanowie. W skład gm. wchodzą nastę-
pujące wioski: Aleksewo, Blichowo, Worowi-
ce, Gniewkowo, Daniszewo, Krzykosy, Łubki,
Malenie, Nadołki, Pilichowo, Pilichówko Sta-
re, Pilichówko kol., Podleck, Sochocino-Ba-
durki, $.-Suchar, 8.-Czyżewo, S.-Praga, Siera-
kowo-Podleck, Słupca, Turowo, Chlebowo-
Nowe, Ch.-Stare, Szawłowo, Szasty. 2.) Ł.,
wś ifolw., pow. rypiński, gm. i par, Płonne,
odl. o 15 w. od Rypina, posiada wiatrak, 6
dm., 98 mk., 570 mr, gruntu, 12 nieuż. Folw.
należy do dóbr Płonne. 3.) Ł., wś, pow. no-
wo-aleksandryjski, gm, Karczmiska, par. Woj-
ciechów, niegdyś wś szlach., czego ślady w 11
os. drobnej szlachty pozostały dotąd. Staw,
młyn wodny, rogatka na gościńcu. Dm. 52,
mk. 418. W 1827 r. 48 dm., 284 mk. Obok
kolonia na gruntach dóbr Ł. powstała: Wółka
Łubkowska 81. Budy Łubkowskie (ob.). Według
Tow. Kred. Ziems. folw. Ł, (z wsiami Ł, i Wól-
ka Łubkowska al. Budy Łubkowskie) rozległy
mr, 1676: grunta or. i ogr. mr. 834, łąk mr.
30, pastw. mr, 18, wody mr. 6, lasu mr. 708,
nieuż, i place mr. 74, bud. mur. 3, z drzewa
18, młyn wodny, pokłady kamienia wapienne-
go; rzeczka [repa przepływa, na której istnie-
je most za opłatą. WŚ Ł. os. 39, z grun. mr.
501; wś Wólka Łubkowska al. Budy Łubkow-
skie os, 10, z gruntem mr. 132.

Łubki, uroczysko pod wsią Bystrzyk, pow.
skwyrski.
Łubkowskie Budy al. Budki Zubkowskie,

wś, pow. nowo-aleksandryjski, gm. Karczmi-
ska, ma 10 dm., 81 mk. Inaczej zowią tę wieś
Wola Zubkowska. Obok tej wioski znajduje się
inna z dwóch chat złożona, zwana Budy Kra-
czewskie, Por, Zubki,
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Łubna 1.) wś, pow. grójecki, gm. Kąty,

par. Słomczyn. W 1827 r. 16 dm., 192 mk.

Według Tow. Kred. Ziems, folw. Ł. (z wsiami

Ł., Szulec, Szymanów Nowy i Wypęk), rozlę-

gły mr. 727, grunta or. i ogr. mr. 394, łąk mr.

105, past. mr. 184, lasu mr. 21, nieuż, i place
mr. 23, bud. mur. 7, z drzewa 5, płodozmian

9-polowy, pokłady torfu. WŚ Ł. os. 14, z grun.
mr. 40; wś Szulec os. 25, z grun. mr. 550; wś
Szymanów Nowy os, 24, z grun. mr. 286; wś
Wypeęk os. 5, z grun, mr. 90. 2.) K.-Jakusy,

wś i folw., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce,
par. Wągłczew, odl. od Sieradza w. 19; wś
dm. 20, mk, wraz z pustk, Sudoły-Jakusy 242;
folw. dm. 4, wraz z os. młyn. Leszczyzna 8
mk. W 1827 r. 15 dm., 161 mk. Według Tow.

- Kred Ziems. folw. Ł.-Jakusy (z nomenklatrą

Leszczyna, wsiami: Ł.-Jakusy i Budoły), roz-
legły mr. 362: grunta or. i ogr. mr. 322, łąk

mr. 25, past. mr. 6, nieuż. i place mr. 9, bud.

z drzewa 13, pokłody torfu. WŚ Ł.-Jakusy
os, 24, z grun. mr. 277; wś Sudoły os. 9,

z grun. mr 75. 3.) Ł. Jarosłaj (Jarostaj), wś

ifolw., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par.
Wągłczew (Łaski, Lib. ben. I, 378, 414), odl.
od Sieradza w. 19!/,; wś dm. 27 z os. Budoły-

Jarosłaj 289 mk.; folw. dm. 6, wraz z folw.
Sudoły-Jarosłaj 5 mk. W 1827 r. 16 dm,,
154. Ł. jest to gniazdo rodowe Łubieńskich.
Tu się urodził Maciej arcybisk. gnieźnieński,

założyciel znaczenia tej rodziny, i Stanisław
bisk. płocki, uczony historyk. Ł.-Jakusy zna-
czy właściwie Z,-Janusii, a £.-Jarosłaj — Ł.-

Jaroslai. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.-

Jarosłaj rozległy mr. 326: grunta orne i ogr.

mr, 295, łąk mr. 15, pastw. mr. 6, nieuż. i pla-

ce mr, 10, bud. mur, 8, z drzewa 1, płodozmian

15-polowy, wiatrak. Wś Ł.-Jarosłaj 08. 58,

z grun. mr. 198. Por. Gajbok, 4.) Ł., os. fa-

bryczna w obrębie dóbr Kazimierza Wielka,

pow. pińczowski, o 28 w. od Pińczowa, Nazwa-

na od nazwiska hr. Łubieńskiego, założyciela

tutejszej cukrowni. Ob. Kazimierza Wielka,

Łubna, ob. Zubino 1 Zubno.
Łubna, Zubia, Zupia, rz., ob. Skierniewka.

Łubne, przys. w pow. Lisko, w okolicy gór-

skiej i lesistej, Ten mały przysiołek leży nad

Jabłonką, pob. Hoczewki, 581 m. npm,, ale jest

otoczony lesistemi górami, sięgającemi do 800

m, bezwzględnej wysokości. Odległość od par.

rzym.-kat., gr.-kat. i urzędu poczt. w Baligro-

dzie wynosi 7.5 kil. Attynencya Baligroda, ma

grunta zimne, owsiane a lasy jodłowe i świer-

kowe. Mieszkańcy prawie wyłącznie gr.-kat.

wyznania w liczbie 86, trudnią się rolnictwem

i zarobkiem w lasach. Pos. więk. Józ. Jaro-
schą ma w ogóle 112'roli i 440 mr. lasu; pos.

mniej. 72 roli, 86 łąk i 16 mr. past. Przysiołek

graniczy na płn. z Bystrem, na płd. z Kołomi-

ją, na zach. z Rabem, a na wsch. z Radziejową. 
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Łubne, uroczysko w Łubiance, pow. ki-

jowski.
Łubnia, wś i zaśc. w pow. mozyrskim, nad

rz. tegoż nazwiska i w pobliżu Prypeci, naprze-

ciwko miasta Mozyrza położone. Wś ma osad

14. Zaścianek, miejscowość najdogodniejsza

pod każdym względem. Okr. polie. 1-szy skry-
hałowski. A. Jelski,

Łubnia, rz., ob. Zupia, Skierniewka.
Łubnia, niewielka lecz rybna rzeczka, na

wschod, krańcu pow. mozyrskiego; wypływa

z jez, zwanego Wielkie, leżącego nad Prype-

cią, naprzeciwko Mozyrza z przeciwnej strony;

płynie milę moczarami w kierunku wscho-

dnim i pod słobodą Łubnią, przyjąwszy w sie-

bie rzeczkę Damarkę, zwraca się na zach.; oko-

ło zaśc. Łubnia rozlewa się w dwa jeziorka, a

poniżej ich wpada w odnogi Prypeci; długość

biegu przeszło mil 2. A. Jelski.

Łubniany, niem. Zugnian, wś, pow. opolski,

par, Ł., o 16 kil. od Opola; 373 bud., 258 dm.,

1903 mk. Ma wraz z koloniami: Dąbrówka,

Mainczok (?) i Kossowczen 196 osad, 2677 mr.

ziemi, szkołę i kościół, Par. Ł. dek. sialkowie-

kiego 1869 r. miała 2850 katol., 4 ewang., 3

izr. W leśnictwie Jałe jest podleśnietwo zwa-

ne Łubniany od wsi Ł.
Łubnicea 1.) wś i folw. nad rz. Strugą, pow.

łęczycki, gm. i par, Piątek (Łaski, Lib. ben.

II, 418, 510), odl. od Łęczycy w 16; wś ma

dm. 6, mk. 91; folw. dm. 2, mk 51. W 1827 r.

9 dm., 78 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw.

Ł. (z wsiami: Ł. i Górki), rozległy mr. 506:

grunta or. i ogr. mr. 401, łąk mr. 38, past. 55,

wody mr. 6, nieuż, i place mr, 11, bud. mur.

9, z drzewa 9, płodozmian 13-polowy. WŚ Ł.

os. 17, z grun. mr, 12; wś Górki os, 18, z grun.

mr. 99. 2.) Ł.-Krusze, wś, pow. łomżyński,

gm. Kossaki, par. Kołaki. Wspominana w ak-

tach z 1426 r. u Glogera „Ziemia łomżyń.*.

W 1827 r. 9 dm., 55 mk, W. W.

Łubnica, rz., ob. Tubianka i Łubienka.

Łubniee 1.) wś i folw. nad rz. Prosną,

pow. wieluński, gm. i par. Dzietrzkowice, odl.

od Wielunia 20 w. Wś ma dm. 147, mk. 1155;

folw. dm. 5, mk. 44. W 1827r. było tu 80

dm., 901 mk. Do XVI wieku był tu kościół

parafialny patronatu cystersek ołobockich. Po-

siada dziś kościół murowany filialny, gorzel-

nię parową na 60 korcy kartofli zacieru dzien-

nego, kopalnię torfu, cegielnię i szkołę po-

cząt. 1-klas. ogólną. Według Tow. Kr. Ziems.

dobra Ł. składają się z folwarków: Ł., Dzietrz-

kowice, Skopyta, Ludwinów; osad młyn.: Be-

zula i Krupka al. Wesoła; wsi: Ł. i Dzietrzko-

wice; graniczą na płd, i wsch. z Prusami; roz-

ległość wynosi mr. 2831: folw. Ł. grunta orne

iogrody mr. 409, łąk mr. 96, pastw. mr.20,

lasu mr. 659, nieuż. i place mr. 60, razem mr.

1256, bud. mur. 7, z drzewa 10, płodozmian
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1l-polowy; folwark Dzietrzkowice i Skopyta
grunta or. i ogr. mr. 694, łąk mr, 66, past mr.
17, lasu mr. 315, nieuż. i place mr. 30, razem
mr. 1122, bud. mur. 11, z drzewa 3, płodo-
zmian 17-polowy; folw. Ludwinów grunta or.
i ogr. mr. 320, łąk mr. 18, nieuż. i place mr.
11, razem mr. 349, bud. mur. 1, z drzewa 3, pło-
dozmian 8-polowy; młyn Bezula grun. or. i ogr.
mr. 86, łąk mr. 12, nieuż, i place mr. 5, razem
mr. 105, bud, z drzewa 4; dwa młyny wodne,
gorzelnia większych rozmiarów, eksploatacya
torfu. Wś Ł. os. 115, z grun. mr. 1420; wś
Dzietrzkowice os. 181, z grun. mr. 2205. Por.
Dzietrzkowice, 2.) Ł., wś, pow. stopnieki, gm.
Łubnice, par. Beszowa. Leży na prawo od
drogi ze Stopnicy do Połańca, Posiada szkołę
gminną. W 1827 r. było tu 40 dm., 272 mk.
Gmina £. należy do sądu gm. okr, III w Ole-
śnicy, st. poczt, w Stopnicy. Gmina ma 17985
mr. obszaru i 3178 mk. (1867 r.). Dobra Ł.
położone w gm. £. i Oględowo, własność Ka-
tarzyny z hr. Branickich hr. Potockiej, podług
wiadomości z roku 1866 rozległe mr. 11843;
składają się z folwarków: Ł., Wilków, Zofiów-
ka, Rajtarówka, Sichów Duży, Adamówka,
Borki, Oględów, Sielce, Kotuszów, Nowaków-
ka, z osadami fabrycznemi, młynarskiemii in-
nemi. Przestrzeń ogólna mr. 11843 składa się
z gruntów orn. i ogr. mr. 4010, łąk mr. 528,
past. mr. 325, lasu mr. 5781, zarośli mr. 393,
nieuż. i place mr, 705; nadto wsie: Ł. os, 35,
z grun. mr. 565; Korytnica os. 39, z grun. mr.

- 985; Sydzyna os. 11, z grun. mr. 228; Prze-
czów 08, 23, z grun. mr. 810; Wilków os, 25,
z grun. mr. 469; Budziska os, 41, z grun. mr.
457; Góra os. 19, z grun. mr. 284; Grabowo
os. 19, z grun. mr. 580; Łyczba os. 15, z grun.
mr. 519; Stara Wieś os, 9, z grun. mr. 198;
Czarzyzna os. 41, z grun, mr. 705; Borki os, 22,
z grun. mr, 352; Orzelec Mały os. 11, z grun.
mr. 327; Orzelec Duży 0s. 39, z grun. mr, 677;
Stefanówka os. 21, z grun. mr. 297; Zarazie
08, 6, z grun. mr. 111; Niemścice os, 18, z grun.
mr. 372; Ziemblice os. 17, z grun. mr. 204;
Swięciny 0s. 48, z grun. mr. 565; Święcicki
Gaj os. 6, z grun, mr. 83; Koniemłoty os. 54,
z grun. mr. 737; Koniemłocki Gaj os. 18,
z grun. mr. 165; Tuklęcz os. 38, z grun, mr.
580; Sichów Duży os, 68, z grun. mr. 924;
Grobla os. 6, z grun. mr. 56: Sichów Mały os,
58, z grun. mr, 855; Krzywołącz os. 19, z grun.
mr. 279; Sielce os, 36, z grun. mr. 615; Ja-
sień os. 35, z grun. mr. 686; Kotuszów os, 45,
z grun. mr. 825; Oględów os, 56, z grun. mr.
1124; Rejterówka al. Qzarna os. 9, z gruntem
mr. 294, A. Pal,
Łubnie (mylnie), właściwie Zubny (ob.).
Łubnieki, mały zaśc. w pow. borysowskim,

nad Berezyną z lewej strony, ma osad 2, tędy
przechodzi licha drożyna ze Mściża i Chalmów-  
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ki do folw, Podstreża; miejscowość całkiem
poleska, niska i odludna. A. Jelski,
Łubno 1.) wś, pow. błoński, gm. Guzów

(ob.), par. Wiskitki, W 1827 r. 38 dm., 259
mk,; obecnie 493 mk. 2.) £., wś, pow. łęczye-
ki, gm. Mazew, par. Sobótka, odl. 15 w. od
Łęczycy (Łaski, Lib, II. 462), ma 19 dm.. 189
mk, Wś ta, położona przy trakcie zwyczajnym
z Grabowa do Krośniewie, posiada ogólnej
przestrzeni mr. 1266, w tem gruntu ornego
sapowatego mr. 947, lasu brzozowego mr. 120,
łąk mr. 35, włościańskich mr. 164. W 1827 r.
19 dm., 169 mk. Według Tow. Kred, Ziems.
dobra Ł. składają się z folwarków: Ł. i Wy-
gorzele, rozległość wynosi mr. 1024; folw. Ł.
grunta or. i ogr. mr. 696, łąk mr. 15, lasu mr.
124, nieuż. i place mr, 41, razem mr. 876, bud.
mur. 8, z drzewa 8, płodozmian 13-polowy;
folw. Wygorzele grunta orne i ogr. mr, 141,
nieuż, i place mr. 6, razem mr. 147; bud. mur.
1, z drzewa 6, płodozmian 4-polowy, 3.) Ł.,
folw., pow. kolski, gm.i par. Kłodawa, odl.
od Koła w. 21, dm, 1 (ob. Kłodawa). W 1827
r. folw. rząd., 2 dm., 14mk. 4.) £., wś, pow.
kielecki, gm. i par. Piekoszów. W 1827 r. 3
dm., 47 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw.
L. rozległy mr. 461: grunta or. i ogr. mr. 288,
łąk mr, 77, past. mr. 19, wody mr. 13, lasu
mr. 29, zarośli mr. 7, nieuż. i place mr. 1;
w osadzie młynarskiej mr. 27, bud. z drzewa
9, młyn wodny z tartakiem, staw, pokłady
torfu. 5.) Ł., folw., pow. radzyński, gm. Ja-
błoń, 3 dm., 10 mk., 700 mr. ziemi. W. W.
Łubno 1.) Szlacheckie, wś w pow. jasiel-

skim, 14'9 kil, od Jasła, leży w okolicy pagór-
kowatej i lesistej 304 m. npm. Od płn. zasła-
nią wś las Cechówka, od płd. zaś las jodłowy
na górze Krzemiennej 369 m. bezwzględnej
wysokości. Z 296 mk. należy 225 do kościoła
rzym.-kat. i par. w Łubieńku, 44 przebywa
stąle na obszarze więk. posiadłości p. Karola
Hupki, mającej obszaru 245 roli, 59 łąk i ogr.,
16 past. i 356 mr. lasu. Pos. mniej. ma 416
roli, 51 łąk, 38 past. i 11 mr. lasu. Kasa po-
życzkowa gm. posiada 133 zł. w. a. Granice
Ł. szlach. stykają się na zach. z obszarem
Łajsc, na wsch. z Kopytową, na płd. z Łubnem
Opaciem i Łubienkiem. 2.) Ł. Opacie, przys.
do Kopytowy w pow. jasielskim, ma 231 mk.
Tzym.-kat. i leży koło Ł. szlach. i Kopytowy.
8.) £. z Kaźmierzówką, wś w pow. brzozowskim,
leży w okolicy pagórkowatej, lesistej, nad Łu-
bną uchodzącą z lew. brz. do Sanu, 312 m. npm.
Ta wś, oddalona o 6 kil. od Dynowa, liczy we-
dług spisu ludności z 1880 r. razem z przy-
siółkiem 2042 mk., z których 1900 przebywa
w Ł. a 142 w Kaźmierzówce. Podług szemat.
duchownych wypada w Ł. gr.-katol. 1200,
w Kaźmierzówce 28, razem 1228; rzym.-kat.
w Ł. 675, w Kaźmierzówce 121, razem 796 i
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18 izrael. W tej wsi jest kapelania rzym.-kat.,
par. gr.-kat., szkoła ludowa 3-klas. i kasa po-
życzkowa gm. z kapit. 832 zł. w. a. Pos. więk.
Zbig. Trzecieskiego ma obszaru 389 roli, 49
łąk i ogr., 111 past. i 944 mr. lasu; pos. mniej,
2296 roli, 328 łąk i ogr., 524 past. i 276 mr.
lasu. Gleba jest glinkowata średniej urodzaj-
ności i wymaga częstego nawożenia; lasy zaś
są częścią bukowe, częścią jodłowe. Cerkiew
gr-kat. jest murowana, Par. gr.-kat. należy
do dyec. przemyskiej, dek, birczańskiego i 0-
bejmuje Futowę i Błażowę, z ogólną liczbą
1230 gr.-kat. parafian. Par. rzym.-kat. nale-
żała dawniej do dyec. krakowskiej i płacono
dziesięciny do kościoła ś. Floryana w Krako-
wie (Długosz, L. B, I, 482). Co się później
działo, niewiadomo, ale w r. 15938 Katarzyna
z Maciejowic Wapowska, wdowa po Andrzeju
dziedzicu Dynowa, kupiła drewnianą cerkiew
od Rusinów i przyłączyła ją potem do prepo-
zytury w Dynowie, którą 1599 r. utworzyła
z plebanii. Rząd austryacki po zniesieniu pre-
pozytury dynowskiej utworzył w £. kapelanią
należącą teraz do dyec. przemyskiej, dek. dy-
nowskiego, która wraz z Kaźmierzówką i Igio-
zą liczy 828 rzym.-kat. parafian. W Ł. uro-
dził się Szymon Śyrski. Ta wś graniczy na
wsch. z Wesołą, od której jest oddzieloną lasa-
mi, na zach. z Igiozą, na płn, z Ulanicą 'a na
płd. z Hłudnem. Por. Dynów. Mac.
Łubno, rzeczka, wypływa w płn. stronie

wsi Łubna, w pow. brzozowskim, na zach. sto-
ku góry Łubna (428 m.); płynie krętym bie-
giem przez wś Łubno na płd. wsch. W Nozdrz-
cu zwraca się na płn. wsch, i tutaj uchodzi do
Sanu z lew. brz. Długość biegu 11 kil. W Łu-
bnie zabiera liczne strugi, między któremi od
praw. brz. największą jest Łubienka. Br. G.

Łubny (Zubno, Zubnie), msto pow. w gub.
półtawskiej, na lew. brz. Suły, 1233 w. od Pe-
tersburga, o 134 od msta gubernialnego odle-
głe, 5357 mk. Bank miejski, st. poczt,, 4 jar-
marki, kwitnące ogrodnictwo. Były to dobra
zaniedprskie ks. Jeremiasza Wiśniowieckiego.
Qzyt. Stecki, Wołyń II, 2380; tudzież powieść
H. Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem”. Tu ks.
Jeremi Wiśniowiecki założył kościół paraf, ka-
tolicki. W r. 1782 Ł. były głównem mia-
stem pułku łubieńskiego. W tymże roku przy
otwarcia namiestnictwa kijowskiego, Ł. zali-
czone do tegoż jako msto pow.; w r. 1802 we-
szły do składu gub. połtawskiej, Łubieński
powiat zajmuje powierzchni 43 mile kw,, z tych
ziemi uprawnej 80,700 dzies., łąk i stepów
70,800 i lasów 11,700 dzies. Liczba mk. wy-
nosi 60,000 głów płci obojga. Miejscowość
pow. w części płd. jest w ogóle równa, poprze-
eina parowami, w których płyną rzeczki i stru-
mienie; brzegi mają niskie i bagniste. W miarę
zbliżenia do rz. Suły, miejscowość staje się  
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falowatą i bardziej górzystą. Na lewym zaś
brzegu rz. Buły w płd.-zach. części powiatu,
znajdują się równiny piaszczyste i bagniste
niziny. Prawy brzeg rz. Suły zawiera miej-
scami ziemię krzemienistą, alabaster i kamień
wapienny. Grunt na równinach składa się
z ziemi czarnej, na wzniosłych zaś miejscach,
wzdłuż brzegu rzeki Suły, pokryty gliną z ob-
cemi cząstkami zmięszaną. Mieszkańcy trudnią
się głównie rolnictwem i hodowlą bydła. Ze
stadnin znaczniejsza w osadzie Czutówka; go-
rzelni 32, fabryk saletry 38, na których corocz-
nie dobywa się saletry około 2,550 pudów, za
sumę 12,000 rs. Enc. Org.
Łubów z Korkowem (po rus. Wyłbiw), wś

w pow. sokalskim, 14 kil. na płn. zach. od są-
du powiat, i st, kolei jarosławsko-sokalskiej
w Sokalu, tuż na wsch. od urzędu poczt, w.Wa-
rężu. Na wsch. leżą Mianowice, Chorobrówi
Hatowice, na płd. Waręż wś, na zach. Waręż
wś i Waręż miasteczko, na płn, Pawłowice
(w Królestwie Polskiem, w pow. to maszow-
skim), Płn. zach. narożnik wsi przepływa Wa-
rężanka, dopływ Bugu, od płd. zach. na płn.
wsch. W stronie płd, zach. płynie Łubówka,
dopływ Warężanki, od płd. na płn. zach., a
potem na zach, do Waręża, W środku obszaru
wznosi się wzgórze Łubów do 250 m. (znak
triang.); w płd, wsch, stronie Połowice do 243
m. Nad Łubówką, blisko granicy Waręża, leżą,
zabudowania wiejskie; w stronie pła, na praw,
brz, Warężanki, część wsi Korków. Własn,
więk. ma roli or. 451, łąk i ogr. 111, past. 64i
lasu 170 mr.; własn. mniej. roli or. 620, łąk
ogr. 188, pastw. 12 mr. W r. 1880 było 474
mk. w gminie, 130 na obszarze dwor. (około
130 obrządku rzym.-kat., reszta gr.-kat.). Pa-
rafie rzym. i gr.-kat, w Warężu. We wsi jest
cerkiew, szkoła filialna, dwór, folwarki, młyn
i kasa pożyczk. gm, z kapit. 688zł, Zu. Dź,
Łubowa, folw. i os. leśna, pow. opatowski,

gm. Lasocin, par. Ożarów, od Opatowa 21 w.,
1 dm., 5 mk., 180 mr. gruńtu; os. leśna | dm,,
9 mk.,, 159 mr.; należy do dóbr Jakubowice.
Łuboweć, ob. Zubowiec,
Łubowiec, węg. Zubocz, wś w hr. szary-

skiem (Węg.), kościół paraf. gr.-kat., łąki,
lasy, 236 mk.
Łubówka, ob. Zubówka,
Łubówko, dom., pow. gnieźnieński; 1067

mr. rozl.; 5 dm., 39 mk,, wszyscy kat.; 14
analf. Poczta, tel. i st. kol. żel. w Gnieźnie
0 T kil,
Łubowo 1.) wś i gm., pow. szamotulski,

nad Wartą, 2 miejsc.: a) Ł., wś; b) Drejery
(Dreyn), kol.; 37 dm., 316 mk.; 290 ew., 26
kat.; 31 analf. Poczta i tel.w Nowem Mieście
0 3 kil.; st. kol. żel. we Wronkach o 12 kil.
2.) Ł., wś, pow. gnieźnieński: 12 din., 113

|mk., 8ew., 105 kat.; 42 analf, Kościół khtol.
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paraf. należy do dek, gnieźnieńskiego ś, Trój-
cy; 1488 r. już istniał; obecny z r. 1820 odn.,
drewn. (Łaski, Lib. ben. I, 42, 74). Ł. było
niegdyś miasteczkiem. Poczta, tel. i st. kol.
żel. w Chwałkowie, o 9 kil.; gościn. na miej-
seu; 3.) £., olędry, tamże; 11 dm., 75 mk.; 56
ew., 19 kat.; 36 anal. 4.) K., dom. tamże;
1836 mr. rozl.; 13 dm., 215 mk.; 24 ew., 191
kat.; 100 analf. Własność Franciszka Lewan-
dowskiego, M, St.
Łubusz, ob. Zubusz,
+Łuby 1.) kol., pow. turecki, gm. Skarzyn,

par. Przespolew, odl. od Turku 16 w. Stano-
wi jednę całość z Będzichowem. 2.) Ł., wś,
pow. radzyński, gm. Tłuściec, par. Międzyrzec.
Ma 27 dm., 146 mk., 537 mr. W 1827 r. 27
dm., 188 mk, 8.) £.-Kiertany i Z. Kurki, wsie
szlach., pow. łomżyński, zm. i par. Miastkowo,
W 1827 r. £Ł. Kiertany miały 16 dm., 93 mk.,
zaś Ł. Kurki al. Duże, 39 dm., 199 mk. Jest
to gniazdo rodu Łubów, wspominane: w doku-
mentąch z XVI w. (Gloger: Ziemia łomż.).
Folw. Ł. należy do dóbr Kisielnica.
Łuby, dobra, pow. telszewski, 1080 dzies.

rozl., własność K. Braże.
Łuby, u Kętrzyńskiego mylnie Zuba, niem.

Lubba, wś włośc., pow. starogrodzki, nad Czar-
nąwodą, w borach tucholskich, przy granicy
pow. świeckiego, o 21 kil, od Starogrodu. Ob-
szaru mr. 142, gburów 3, zagrodn. 5, kat. 65,
ew. 3, dm. 10. Par. Osiek, szkoła Kałęba,
pocztą Skurcz. Kś, F.
Łubyna, ob. Zubiana i Zubiana.
Łubynia, Zubynka, ob. Lubienia, Łubianka,
Łucanka, strumień, dopływ rz. Olszanki,
Łuch.., por, Zuń,.,
Łuch al. Zuk, wś, pow. Lisko, w okolicy

górzystej i lesistej nad Wetliną, 568 npm., ma
od płn. i płd. lasy na wzgórzach sięgających
do 965 m. bezwzględnej wysokości. Jest w tej
wiosce, liczącej 185 mk. wyznania gr-kat.,
cerkiew drewniana przyłączona do par. w Kró-
wniku, Oddalenie 5d Baligrodu wynosi 10
kil. Pos, więk. należy do fundacyi stypendyów
Łazowskiego i ma 153 roli i 275 mr. lasu; pos.
mniej. 303 roli, 149 łąk, 72 past. i 29 mr. la-
su. Granicami styka się na płd. z Kątnicą, na
płn. z Zawojem, na wsch. z Jaworzem ana
zach. z Dołżycą. Mac.
Łuch al. Niepro, zaśc. szlach., pow. świę-

ciański, 4 okr. adm., 059 w. od Święcian, 2
dm., 8 mk. kat. (1866).
Łuch, gajówka i leśniczówka na obszarze

gm. Łuki, w pow. kocmańskim. Br. G,
Łuch, miasto w pow. jurjewskim, gub. ko-

stromskiej, 892 w. od Petersburga a 141 od
Kostromy odległe, 1985 mk. Bank miejski,
stacya pocztowa.
Łucików, pot. podgórski, wypływa ze źró-

deł leśnych, na płn. wsch. stoku MagóryŁo-
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mniańskiej (1024 m.), w obr. gm. Grąziowy,
w pow. staromiejskim, płynie na płn. wschód
i uchodzi do Mszańca z prawego brzegu. Dłu-
gość biegu 3 i pół kil. Br. G,
Łuciów młyn w Monastyrku, pow. Rawa

Ruska.
Łuciowe al. Zuciowy, część Gajów niżnych,

pow. drohobycki. :

Łuciszcze, wś, pow. lepelski, 2 okr. polie,,
o ( w. od Lepla. Niegdyś własność ks. Łukom-
skich, następnie Korsaków, Łuskinów. R. 1773
przeszła w ręce Miładowskich, do których i
dziś należy. Ziemi dworskiej 420 dzies. Jest
tu kaplica katol. par. Lepel, wzniesiona 1805
r. przez Ant. Miładowskiego. M. K.
Łuck al. Zucka, wś, pow. lubartowski, gm.

Łuck, par. Lubartów. Leży na lew. brz. Wie-
prza, odl. 20 w. od Lublina, 4 w. od Lubarto-
wa, przy drodze bitej, Posiada gorzelnię pro-
dukującą za 56,324 rs. roeznie i młyn. W 1827
r. było tu 28 dm., 230 mk. Ł. do 1860 r.
wchodził w skład dóbr lubartowskich; obszar

obecny wynosi 2700 mr. Gmina Ł. należy do
sądu gm. okr. II w Kamionee, urząd gm. w Lu-
bartowie, st. poczt. tamże. W gm. jest jedna
szkoła, kantorat, piec wapienny, 4 młyny.
Obszar gm. wynosi 28,086 mr., ludność 3,458
mk. W skład gm. wchodzą: Annobór, Bara-
nówka, Brzeziny, Holendrya, Konstantynów,
Lisów, Łuck, Mieczysławka, Rokitno, Rokicka
Wólka, Stójka Brzezińska, Szczekarków, Trzei-
niec, Wincentów i Zagrody  Lubartowskie.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają
się z folwarków: Ł., Annobór, nomenklatury
Wandzin, wsi: Ł., Annobór, Trzciniec i Bara-
nówka; rozległość wynosi mr. 2584: folw. Ł.
grunta orne i ogr. mr. 860, łąk mr, 196, lasu
mr. 58ł, zarośli mr. 11, nieuż. i place mr. 30,
rązem mr. 1688, bud. mur, 1, z drzewa 27,
płodozmian 8-polowy, gorzelnia, młyn wodny,
pokłady torfu; folw. Annobór grunta orne i
ogr. mr. 411, łąk mr. 41, pastwisk mr. 90, la-
su mr. 28, zarośli mr. 17, nieuż, i place mr, 13,
razem mr. 600, bud. z drzewa 6, płodozmian
6-polowy. Nomenklatura Wandzin ma rozle-
głości mr. 296; folw. Annobór jak również i
nomenklatura Wandzin w r. 1881 oddzielone
zostały od dóbr Ł. i obeenie stanowią oddziel-
ne własności i hypoteki. Wś Ł. 0s, 26, z grun.
mr. 467; wś Annobór os. 12, z grun, mr. 448;
wś Trzciniec os. 28, z grun. mr. 443; wś Ba-
ranówka os. 24,z grun. mr. 462,
Łuck, m. pow. gub. wołyńskiej, nad rzeka-

mi Styrem i Głuszcem, o 14 w. od st. dr. żel.
Kiwirce, o 60 w. od granicy galicyjskiej, o 175
od Brześcia lit, o 250 od Żytomierza i Ka-
mieńca podol., byłe m. główne pow. łuckiego
w województwie wołyńskiem i województwa,
pod 509 44 42 szer. i 429 59' dług. Jest to
jedno z najstaroży tniejszych miast na Woły-
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niu. Była to przedwieczna osada plemienia
Dulebów, stąd nawet czasem Łuczanami zwa-
nych, nad któremi się niegdyś tak Awarowie
znęcali, W X w. zawładli tym krajem, razem
z innemi „czerwieńskimi grodami,* Rusowie.
W 1073 zdobył Ł. Bolesław Śmiały, idąc do
Kijowa. Po ustaleniu się na Rusi systemu
dzielnie, Ł. przypadł książętom włodzimier-
skim, z całym Wołyniem; lecz miewał on cza-
sem i swych osobnych władców, a z czasem
otrzymał odrębnych od Włodzimierza włady-
ków. Zniszczony przez Mongołów 1240 r.
w 1261 na rozkaz Burondaja, znów £. był
zburzonym przez samego księcia Wasilka, ra-
zem z Krzemieńcem. W 1320 r. dostało się
to miasto pod władzę Gedymina. Ten powie-
rzył zarząd Wołynia synowi swemu Lubarto-
wi. Lecz Kazimierz Wielki, uważający siebie
za dziedzica książąt halickich i włodzimier-
skich, upomniał się o Wołyń u Litwy iw 1349
r. opanował między innemi i Łuckiem, który
następnie puścił Lubartowi pod obowiązkiem
hołdu. Litwa przecie nie myślała ulegać. Syn
Lubartów Teodor przysięga 1386 r. Jagielle,
jako królowi, na wierność; ale Wołyń z Łu-
ckiem tem nie mniej zostaje przy Litwie, sta-
jąc się przedmiotem długiego zawziętego sporu.
Witold, jako wielki książę lit., spokojnie Łuck
dzierży. W 1398 r. funduje z Jagiełłą klasz-
tor dominikanów, a w 1428 przenosi tu kate-
drę łacińską z Włodzimierza. W 1429 odbył
się tu znakomity ów zjazd, za staraniem cesa-
rzą Zygmunta w celu niby zapobieżenia grożą-
cemu niebezpieczeństwu od Turków odbyty.
Byli na nim, oprócz cesarza, Jagiełły i Witol-
da, król duński, w. ks. moskiewski, mistrzo-
wie: pruski i inflancki, hospodar wołoski, cha-
nowie perekopski i zawołski i wielu innych
panów i znakomitości, jak ówczesny metro-
polita Rusi Focyusz. Słynnie podejmował
Witold gości; lecz rozżalony stąd odjechał, nie
otrzymawszy od Polaków przyzwolenia na ko-
ronę, Po śmierci Witolda bronił się tu nie-
raz w zamku burzliwy Świdrygiełło, ciągle
przemyśliwający o wielko-książęcej władzy.
(o do miasta? już 1482 obdarzył je Jagiełło
prawem magdeburskiem, dozwalając mu rzą-

dzić się na wzór Krakowa i Lwowa; syn
zaś jego Kazimierz, jako w. ks. litewski,
w 1444 nadaje mu nowe swobody i uznaje Ł,
w liczbie 15 główniejszych miast litewskich.
Po wstąpieniu Kazimierza na tron Polacy po-
częli znów spór o Wołyń, i „zgrzytali na kró-
la, że Litwa Łucko wzięła,* po śmierci Świ-
drygiełły 1452. Następnie musiało to miasto
uledz jakiemuś srogiemu zniszczeniu, gdy 1497
w. ks. Aleksander występuje jako nowy one-
go założyciel, nadając mu prawo magdeburskie
iinne swobody znaczne. Zyg. August swobo-
dy te jeszcze pomnożył. Łuck zatem znacznie  
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się podniósł; śród innych cieszyli się i żydzi
pomyślnością. W pierwszych czasach po unii
lubelskiej kwitnął już Ł. przemysłem, han-
dlem i zamożnością obywateli: mnóstwo już tu
było rozmaitego rodzaju rzemieślnika. Miasto
to stało się stolicą województwa wołyńskiego;
w jego murach odbywały się sejmiki szlachty,
a na rozległych za miastem płaszczyznach,
onej popisy zbrojne w pospolitem rfiszeniu,
W r. 1595 na synodzie brzeskim, z innymi,
władyka tutejszy (. Terlecki przyjął religijną

unią. W 1612 otworzyli tu swe kolegium
jezuici, sprowadzeni przez biskupa Wołuckiego
i popierani gorliwie przez wołyńskich knia-
ziów. Kolegium to było jednem z najzamoź-
niejszych w prowincyi. Jezuici otworzyli
szkoły wyższe, a przy nich kursa teologii i fi-
lozofii. Pożar wielki za Zyg. III (koło 1617)
zubożył miasto niepomału. Królewicz Wła-
dysław odbywałtu przegląd wojska, idąc 1617
r. na wyprawę do Moskwy. Po zgonie Augu-
sta LI, województwo wołyńskie, dla poparcia
elekcyi Leszczyńskiego pierwsze zawiązało tu
1783 r. kontederacyą pod laską wojewody swe-
go Michała Potoekiego. Lustracya 1765 r.
przyświadcza, że miasto już było znacząco pod-
upadłe: zamek „dawnością czasów spustosza-
ły,” aw nim „działa żadnego ani broni ręcz-
nej; prawa mieszczan przez nadużycia Ście-
śnione. Mstwo daje dochodu 18030 złp. Licz-
ne tylko klasztory widocznie kwitły. W 1781
miasto strasznej doznało klęski od pożaru; zgo-
rzało bowiem 454 domów, obie katedry ikilka
domów. To też smutny daje obraz lustracya
1789 r. Mieszczanie skarżą się, że z upadku
nie mogą się dźwignąć, dociskani przez bez-
prawia różnoliczne: władz, szlachty, ducho-
wieństwa i żydów. Na tych ostatnich szcze-
gólniej użala się miasto: wdzierają się oni ,
w prawa, obowiązków znać nie chcą; karaimi
za to otrzymują chlubne świadectwo rzetelno-
ści i pracy, W ogóle o dziejach Ł. czyt, su-
mienną monografią T. J. Steckiego p. t. Ł. sta-
rożytny i dzisiejszy (Kraków, 1876). Do cha-
rakterystyki Ł. w ostatnich latach kilkudzie-
sięciu zaliczyćby chyba należało nieustanne
kwaterunki wojsk, a także częste przejazdy
przez to miasto monarchów rosyjskich. Gre-
ograficznemu swemu położeniu winien Ł. i je-
dno i drugie. Bliskość istniejącej jeszcze
przed laty granicy Królestwa Polskiego i roz-
ległe do koła miasta równiny — stanowiły
punkt dogodny dla przeglądów wojskowych,
na które zjeżdżali tu corocznie prawie panują-
cy lub osoby ich rodziny. W r. 1707 Piotr
W. w powrocie z Warszawy, w towarzystwie
ks, Menszykowa, odwiedził Ł., jako miejsce
dawnych ruskich i polskich pamiątek. W 1810
i 1811 r. kwaterował tu ks. Bagration ze swo-
ją armią, która z Ł. ruszyła do Kobrzynia
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przeciw wojsk francuskich. W 1812 r. stanął
w £Ł. obozem z całym korpusem armii rosyj-
skiej jen. Tormasow, spaliwszy wszystkie mo-
sty i przeprawy na Styrze. Naprzeciw niego
rozlokowały się sprzymierzone wojska: Fran-
cuzi, Saksończycy, Bawarczykowie i Węgrzy
pod dowództwem hr. Schwarzenberga, który
główną kwaterę miał we wsi Hołobach, o 30
w. od £Ł.* W 1816 i 1819 r. przejazdem do
Warszawy i napowrót zatrzymał się w £. ce-
sarz Aleksander I, w towarzystwie ks, Woł-
końskiego. Od 1816 do 1831 r. stała obozem
pod Łuekiem cała dywizya litewskiego korpu-
su, którą dowodził jen. Grogolew. Co roku
w.tym czasie dla przeglądu wojsk zjeżdżał tu
wielki książę Konstanty, brat cesarza. W 1826
r. robił przegląd litewskiego korpusu pod wsią
Zydyczynem Mikołaj I, w towarzystwie w.
ks. Konstantego. W 1840, 1842 i 1845 r.
przejeżdżał przez Ł. z całym swym orszakiem,
jadąc do Warszawy, cesarz Mikołaj I. W 1850
i 1851 r. po dwakroć robił przeglądy 4 kor-
pusu piechoty, pod Ł. obozem stojącego, ce-
sarz Mikołaj I, w towarzystwie synów swych.
W 1854 r. z Warszawy udając się do Turcyi
przejeżdżał tędy namiestnik Królestwa Pol-
skiego ks. Paszkiewicz-Erywański, zatrzymaw-
szy się w Ł. dla przeglądu 4i 5 dywizyi kor-
pusu grenadyerów, obozem pod miastem sto-
jącej. W 1857 r. w drodze z Warszawy do
Kijowa, zatrzymał się w Ł. cesarz Aleksander
II z małżonką i licznym dworu orszakiem.
W 1859 r. powtórny przejazd cesarza Ale-
ksandra II, jadącego z Warszawy, Dziś miasto
Ł. na przestrzeni 72 dzies. posiada koło 600
dm. i do 11000 mk., których sześćtysięcy kil-
kaset osób na samych 4ydów przypada. Przed
Jaty dwunastu droga kamienna (chaussśe) ki-
„Jowsko-brzeska, przez całą długość przecięła
to miasto, co wielkiem dla niego stało się do-
brodziejstwem, z. natury bowiem niezmiernie
błotniste, w każdej porze roku stało się teraz
dla przyjeżdżających dostępne; zresztą handel
się tu nieco podniósł, ruch ożywił jadącemi
z Kijowa i Wołynia do Warszawy. Droga ta
przechodzi przez przedmieście Chmielnik, zwra-
ca się przed bazyliańskim mostem na zachód
ku rzecei przeciąwszy ją fundamentalną gro-
blą, wyprowadza dawnym szlakiem podróż-
nych z miasta, Podług statystycznych da-
nych w r. 1862 dopełnionych, budżet miasta
Ł. obliczano w ogóle na 12,956 rs. Sklepów
w mczku liezą teraz 118, innych zakładów
handlowych 36, fabryk 8 na potrzeby miej-
scowe (browar, 2 fabr. tytuniu, 3 świec łejo-
wych, ołejarnia i farbiernia); rzemieślników
wszystkich 282. Jarmarków bywa tu rocznie
trzy, alete, równie jak targiiw ogólności ca-
ły przemysł miasta, są nieznaczne.
Zamek łucki, /Najciekawszym, najpiękniej-
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szym zabytkiem wŁ, jest, bezwątpienia, wspa-
niały jego zamek. Składa się on z dwóch nie-
jednocześnie założonych warowni zamku gór-
nego i dolnego (okólnym w starych dokumen-
tach zwanego). Pierwszy zbudowany jest na
wyniosłości, z trzech stron oblanej rzeką,
z czwartej zaś, oddzielonej od dolnego zamku
1 od miasta, głębokim kanałem, który niegdyś,
w potrzebie, wodą ze Styru napełniano. Na
kanale przed wjazdową basztą rzucony, dziś
stały a niegdyś zwodzony most, Miejsce oto-
czone murami górnego zamku ma kształt nie-
regularnego koła, z trzema wyniosłemi baszta-
mi, z których dziś pozostały tylko ściany, po-
pękane w wielu miejscach. Ściana broniąca
górnego zamku, na 35 stóp wyniosła, w znacz-
nej części dobrze jest zachowana i gdyby nie
nadwerężony fundament przez wyłamywanie
zeń kamieni na rozmaite potrzeby mieszkań-
ców, mogłaby jeszcze przetrwać bardzo długo.
Bliższe rozpatrzenie się przekonmywa, że Ściana
ta była różnoczasowie dobudowywana, przy-
czem porobione zostały ambrazury i okna dla
armat, a na wierzchu zęby, z po za których
można było razić nieprzyjaciela z ręcznej bro-
ni, rusznic i łuków. Baszta główna czyli wja-
zdowa, mająca nad bramą trzy piętra okien,
trzyma wysokości 92 stóp; takiejże wysokości
jest baszta południowo-wschodnia, o tyluż pię-
trach okien, lepiej od innych zachowana; trze-
cia nakoniec, znacznie niższa, zaledwie na stóp
dziesięć przechodzi wysokość okalającego za-mek muru. W basztach tych, w zeszłym jesz-
cze wieku były izby dla przechowywania ak-
tów ziemskich i grodzkich, wieże dla dekreto-
wanych, wieże dla szlachty i t. d. Wewnątrz
górnego zamku mieściły się: pałac książęcy,
cerkiew katedralna ś. Jana Ewangielisty, dom
władyki ruskiego z oficyną dla kleru i dom
dla służby zamkowej czyli warta. Od po-
czątku zaś XVII w. w zamku górnym odpra-
wowały się sądy łuckie, dotąd stałego po-
mieszczenia niemające, na który to cel kon-.
stytucyą 1611 r. pozwolono było wojewódz-
twu gmach w zamku naprawić; zapewne rozu-
miano tu pałac książęcy. Pałac ten, który
lustracya 1765 r. zastała w ruinie, dotrwał do
r. 1789, kiedy go kazał rozebrać ks, Józef
Czartoryski, stolnik litewski, ssta łucki, a na
jego miejscu zbudował murowany dom bez pię-
tra, w którym mieściły się sądy i archiwa łu-
ckie, złożone poprzednio w basztach. Za na-
szych czasów w górnym zamku mieściły się:
Juryzdykcye powiatowe, kasa powiatowa (ka-
znaczejstwo), dom naczelnika inwalidów i parę
chlewów. Zamku dolnego zaledwie miejsco-
wość da się już dziś oznaczyć. Ściana fortyfi-
kacyjna tego dolnego czyli okólnego zamku,
zaczynała się od południowo-wschodniej baszty
zamku górnego, jak to i dotąd szczątki jej
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wskazują, dalej brzegiem Styru szła do miej-
sea, gdzie dziś stoją ruiny klasztoru domini-
kańskiego, skąd zwracała się na północ, i opa-
sująe kościół i klasztor jezuitów, szła do rzeki
Głuszca mniejszego, a następnie zawracała się
na wschód, okalała kościół katedralny katoli-
eki, w którego murach mieścił się w ostatnich
czasach klasztor panien miłosierdzia, i łączyła
się ze ścianami górnego zamku przy wjazdo-
wej baszcie. Mamy historyczne świadectwa
w podaniach kronikarzy o istnieniu zamku już
w XI w., pierwszy jednak był bez wątpienia
drewniany, pobudowanie zaś tego, którego ru-
imy nam dziś pozostały, ruiny najwspanialsze,
najstarożytniejsze w tej części Wołynia, nale-
ży się Lubartowi i do roku mniej „więcej 1325
odnieść nałeży. Witold więc i Świdrygiełło
dokonali tylko, i to niezupełnie, rozpoczętego
już dzieła, Niektórzy archeologowie nasi,
wnioskując z pięknej struktury niektórych
części zamkowych i z starannego murowania,
przypisują wzniesienie tego zamku jeszcze
późniejszym czasom, co jednak z podaniami pi-
śmiennemi w zupełnej jest sprzeczności. Że
wyprowadzenie ścian i baszt zamkowych jest
dziełem książąt litewskich, o tem żadnej wąt-
pliwości być nie może, pewnego więc rodzaju
odnowienie tylko, przebudowanie jakiej baszty
i podniesienie ścian, na których dają się nawet
dostrzedz ślady domurowywania, oto jedyne
szczegóły tej budowy, które do późniejszych
czasów odnieśćby można, a mianowicie do cza-
sów Zygmunta Augusta, przy którym zamki
wołyńskie poprawiane były i w broń opatry-
wane, lub jeszcze do późniejszych, kiedy, po
ustąpieniu Turkom Kamieńca, zamek łucki na-
brał większego strategicznego znaczenia. Nie
dziw, że śladów piśmiennych z tak odległej
przeszłości o początkach założenia tej budowy
nie mogli znaleść ani lustratorowie, ani nasi
spółcześni badacze—kraj ten bowiem w ogó-
le, a Ł. w szczególności, przyjął na pierś swo-
ja wszystkie pociski hord muzułmańskich i ko-
zackich, a oprócz tego każde niemal pokolenie
widziało gród ten w gruzy rozsypującym się
od strasznych, a tak częstych tu pożarów.
W cych to najazdach, w tych pożarach zatra-
cone zostały piśmienne zabytki dziejów Wo-
łynia dotyczące, aż do połowy XVI w.; ma-
luczkie tylko z nich doszły nas okruchy, Od
tej zaś epoki, a szczególniej od czasu umiesz-
czenia sądów i ksiąg aktowych w zamku, ar-
chiwa łuckie przechowały się w dość dobrym
stanie. !

Cerkiew katedralna. Jedną z najstarożytniej-
szych świątyń Pańskich w Ł., o której pamięć
już tylko śród mieszkańców pozostała, była
cerkiew katedralna ś. JanaEwangielisty, znaj-
dująca się niegdyś w górnym zamku, na sa-
mym środku zamkowego placu. Z najdawniej-  
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szych czasów, odkąd wspomnienie oniej włkro-
nikach spotykamy, była ona katedralną świą-
tynią obrządku wschodniego, której władyko-
wie czyli biskupi tytułowali się do ostatnich
czasów: biskupami łuekimi i ostrogskimi, egzar-
chami metropolii ruskiej, czyli całej Rusi
(totius Russiae), jak się w tytule pisali. Po-
czątkowe dzieje tej katedry, sięgając niezmier-
nie odległej starożytności, bo jeszcze pierw-
szych lat XIII stulecia, same z siebie są mgli-
ste—imiona więc nawet pierwszych władyków

zatarły się w wiekowej pomroce. Pierwszym
dopiero, o którym wspominają kroniki, miał
być biskup Teodozyusz w r. 1326. W tym
roku, w grudniu, jak podaje Bartoszewicz, po-
wołując się na Stepennyja Knigi, t. I, str. 419,
miał biskup ten grzebać ś. Piotra, zapewne
poprzednika swojego. Drugim po nim był
Teodor w 1888 r., następnie Eufemiusz, które-
go rok śmierci niewiadomy. Następuje potem

dość długa przerwa, w której głucho o włady-
kach łuckich, aż dopiero w r. 1389 w kroni-
kach zjawia się Jona władyka, który w tymże
roku znajdował się w Carogrodzie z metropo-
litą Cypryanem, jako biskup wołyński. Fe-
dor, władyka, był w Moskwie r. 1897 (o tym
Karamzyn w tomie V przyp. 254). Następca
jego Aleksy-Iwan w r. 1398 obiecuje królowi
polskiemu cały wór pieniędzy, jeżeli zostanie
metropolitą. Po nim na władyctwie był Sa-
wa, który musiał się zrzec pasterstwa i był
pod klątwą, a metropolita ściągnął go do Mo-
skwy, gdzie ną soborze r. 1401 Sawa ten za-
siadał, Dyonizy, wladyka łucki, zasiadał zno-
wu na synodzie nowogrodzkim litewskim 1415
r., przy złożeniu Focyusza ze stolicy metropo-
litalnej. Przed r. 1490 był tu jakiś władyka
Demetry, o którym wspomina Susza, nie poda-
jąc jednak roku, w którym żył. Po nim na-
stępujący władykowie byli w Ł.: Martynian-
Nicefor w 1490 r., Cyryl w 1509, Pafnucy
w 1526, Makary w 1528 r. Od 1540 po 1548
władyką łuckim był Teodozy Hulewicz, po
nim w 1548 r. Arseniusz, dalej Józef czyli
Joasaf, ten od 1558 po 1565. Marko Zóra-
wnicki h. Korczak (którego Niesiecki Aórawiń-
skim pisze), nominat od r. 1561, rządził do 1567
r. Po nim przesunął sięna władyetwie Józef; aż
dopiero w 1571 r. z władyetwa włodzimirskie-
go przeniesiony tu został Jan Jonasz Jacko-
wicz  Borzobohaty Krasieński, postać prawie
historyczna, upamiętniona sławną walką 0 wła-
dyctwo włodzimierskie z Teodozym Łazow-

|skim, który szturmem zdobywał Włodzimierz,
stolicę swą biskupią, i wyparować z niej po-
trafił Krasieńskiego. Krasieński, pokonany,
ustąpił do Ł., skąd w r. 1585 banitą ogłoszo-
ny został przez króla. Na jego miejsce objął
władyctwo łuckie od r. 1585 z bisk. pińskiego
Cyryl Terlecki h. Sas. Z nim właściwie za-
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czynają się czasy historyczne władyctwa łu-
ckiego; wtedy bowiem urządzać się zaczęła
hierarchia cerkwi w Litwie i na Rusi. Wła-
dyka łucki i ostrogski wziął trzecie miejsce,
po metropolicie i biskupie włodzimierskim,
a przed arcybiskupami połockim i smoleńskim.
Patryarcha Teofan, urządzając wtedy cerkiew
w Kijowie, władyce łuckiemu nadał tytuł
egzarchy całej Rusi, to jest niby namiestnika,
zastępcy metropolity. W taki sposób włady-
ka łucki nabył znaczenia dużo niezawisłego
w cerkwi, nawet względem samego metropo-
lity. Jednocześnie z tym egżarchatem, wła-
dyka włodzimierski otrzymał tytuł prototro-
niego, eo znaczyło zastępcę prawnego, pierw-
szego biskupa pe najpierwszym, gdy egzarcha
był jakby nieustającym posłem w cerkwi uni-
ckiej przy metropolicie kijowskim, niejako
legatus natus stolicy apostolskiej, urzędował
przy metropolicie i jego zastępcy prototronim.
Takiem dostojeństwem przyobleczony Cyryl
Terlecki, już zaraz nasynodzie brzeskim w 1595
r, odbytym, wraz z Hipacym Pociejem proto-
tronim włodzimierskim, pierwsi przychylili się
do unii z kościołem katolickim. Zaraz też po-
tem pośpieszyli óbadwa do Rzymu, gdzie pa-
pieżowi Klemensowi VIII posłuszeństwo, imie-
niem metropolity swego Michała Rahozy, zło-
żyli.  Poczem opatrzywszy ich listem do Zy-
gmunta III, zezwalającym na połączenie ko-
ściołów, odprawił ich Klemens VIII do kraju.
Za, powrotem do swych stolie biskupich, z nie-
małym smutkiem zastali Pociej i Terlecki wiel-
kie przeciw ich czynności szenirania, otwartą
nawet walkę w obozie przeciwników unii, na
czele których stali kniaź Konstantyn Ostrog-
ski i biskup lwowski Gedeon Bałaban;wszyst-
ko to jednak pracą i wytrwałością, popierani
przez króla Zygmunta III, przezwyciężyć zdo-
łali, a Terlecki, gorliwy w utrzymywaniu
swych przekonań, umarł jeszcze spokojnie na
stolicy swojej w Ł. Dokładna data śmierci
Terleekiego niewiadoma, choć grób jego przed
laty kilkunastu znaleziono w dawnych skle-
pach katedry tutejszej. Po Terleckim prze-
sunął się na tutejszem władyctwie unita Fu-
stachy Maliński, Eugeniuszem przez niektó-
rych pisarzy nazywany; lecz ten rządzić tu
musiał nie długo, zmarł bowiem w 1620 r. Po
jego śmierci wstąpił na władyctwo unickie łu-
ckie Jeremiasz Poczapowski, h. Kotwiea, w r.
1621, Michałem przez niektórych autorów na-
zywany. Za niego to rozsrożyła się burza nad
tą katedrą i nastąpiło zupełne rozdwojenie
kościoła wschodniego, kiedy. bowiem Pocza-
powski ad visitanda limina S. S. Apostolorum do
Rzymu odjechał, dyzunici silni, popierani przez
bractwo łuckie i przez wołyńską szlachtę, któ-
ra jeszcze po większej części. trzymała się da-
wnego obyczaju, opanowali katedrę. łucką i  
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obrali sobie za władykę Izaaka Boryskowicza
Czerczyckiego. Blisko przez wiek cały, kate-
drą grecka łucka, po dwóch razem, różnego
posłuszeństwa miewała pasterzy, po dwóch bi-
skupów unickiego i nieunickiego, którzy je-
dnocześnie nią zarządzali, stojąc w jawnej opo-
zycyi religijnej jeden przeciw drugiemu. Po-
czapowski, wróciwszy z Rzymu, zastąwszy
w kraju takie rozdwojenie a dyecezyą swoją
całą prawie w rękach dyzunitów, z wielką

gorliwością zdoławszy utrzymać przy unii sto
cerkwi parafialnych wołyńskich i siedm mo-
nasterów, obrał sobie jeden z nich w Żydyczy-
nie pod Ł. za stolicę biskupią i na niej spokoj-
nie obowiązki swe w zaciszu sprawując, doko-
nał żywota w. 1637 r. Dyzunia tymczasem
zajaśniała całą swą potęgą—Władysław IV
bowiem, objąwszy tron po ojcu, przy korona-
cyi swej zaraz obdarzył ją przywilejami i ja-
wnie prawie władyctwo łuckie przy nieuni-
tach utrzymać dopomógł. Po  Czerczyckim
w r. 1631 obrany został przez szlachtę Atana-
zy z Kozielska kniaź Puzyna, którego także
Pawłem Paizym nazywają—ten rządziłtu „dłu-
go, bo aż do r. 1651, w którym go śmierć za-
skoczyła. Na jego miejsce wstąpił z wyboru
dyzunitów Józef ze Szpanowa Ozaplic, archi-
mandryta milecki, od r. 1651—1654, a nastę-
pnie Dyonizy Bałaban od 1654—1661, który,
gdy został mianowany metropolitą kijowskim,
dyzunici wsunęli na władyctwo łuckie żarli-
wego swej sprawy obrońcę, ks, Gredeona Cze-

twertyńskiego, który zarządzał tą dyecezyą

blisko lat trzydzieści, aż w 1686 r. także me-
tropolitą mianowany został, Możny pan z ro-
du Rurykowiczów, wielką popularnością cie-
szył się śród dyzunitów. Po wyniesieniu ks.
władyki na metropolią, obraay« był na jego
mie,sce Melecy Zabokrzycki, lecz ten dwa la-
ta tylko rządził w Ł. od 1686—1688; usunięto
go, przyjął bowiem unią. Wtedy wsunął się
na jego miejsce Atanazy (Aleksander) Szumlań-
ski odd r. 1688 do 1695, w którym umarł,
a brat jego rodzony Józef Szumlański, biskup
unicki lwowski, przywilejem Jana III objął
po nim, jako administrator, zarząd katedrą łu-
cką, lecz zaraz usunął się; wówczas z każdym
dniem powiększał się zastęp stronników unii.
W tymże 1695 r. wstąpił na katedrę łucką
prototroni włodzimierski Dyonizy Zabokrzy-
cki, poświęcony jeszcze w dyzunii, ale który
w 1709 r. wraz z całą dyecezyą objawił po-
słuszeństwo Rzymowi i do jedności z kościo-
łem katolickim przystąpił. Chciał z tego sko-
rzystać i chwilowo zajął jego miejsce w 1410
r. jeszcze jeden dyzunita Cyryl Szumlański—
ale ustąpił wnet przed szlachtą, która już by-
ła całkiem unicką, a Zabokrzycki utrzymał się
przy władzy. Odtąd sami już biskupi uniccy
na tej katedrze przez cały w, XVIII pozostają.
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W poprzednim długim, bo 70 lat trwającym
okresie zamieszania, nie była i katedra unicka
bez pasterzy; wprawdzie tytularni to tylko
byli biskupi, a wygnani z £.,pozostałą garst-
ką swoich wiernych zarządzali z cichego swe-
go zakąta w Zydyczynie; od stolicy jednak
apostolskiej otrzymywali namaszczenie, a przy-
wilejami królów polskich: Sobieskiego i Jana
Kazimierza otrzymywali w zarząd dyecezyą
łucką. Biskupi ci byli, po śmierci Poczapow-
skiego, najprzód: Nicefor Łosowski od 1637
po 1649 r., koadyutor płocki, który się tytu-
łuje administratorem biskupstwa ostrogskiego;
następnie Prokop Chmielowski, biskup prze-
myski, który oderwał Ostróg od £Ł., rozdarł
władyetwo na dwie połowy i zwał się ciągle
administratorem ostrogskim — rządził tu lat

ośmnąaście. Po śmierci Chmielowskiego już
było trudno i w Zydyczynie ittrzymać się bi-

skupom unickim; naznaczony więc został na
administratora tą dyecezyą w 1668 r. (rabryel
Kolenda, metropolita ruski unieki, któremu
nadto biskupstwa lwowskie i przemyskie, tak-
że przez dyzunitów odwładnięte, w zarząd po-
wierzono, Po nim, na tychże samych pra-
wach, od r. 1674 po. 1694 rządził unitami
w tym kraju uczony Cypryan Źochowski.,
Obadwaj, Kolenda i Żochowski, byli metropo-
litami unickimi, więc tutaj w Ł. więcej nomi-
nalnie rządzili; wreszcie, chcąc się zbyć kłopo-
tów, administracyą władycetwa oddawali stale
biskupom chełmskim, ruskim, i stąd admini-
strował tutaj w tych czdsach Susza a po Su-
szy Łodziata. Nareszcie Leon Załęski, bisk.
włodzimierski, także następnie metropolita,
objął katedrę łucką w 1694r. na prawach
Kolendy i Zochowskiego. Był to jednak osta-
tni już władyka in partibus na tej katedrze, za
jego bowiem rządów biskup dyzunita Dyonizy
Zabokrzyeki, jak to już wyżej powiedzieliśmy,
jawnie przystąpił do unii 1 położył koniec roz-
'dwojeniu i dwom stolicom biskupim w tym
kraju. R. 1709 bractwo łuckie dyzunickie
w katedrze go zaskoczyło i stawiło przemocą
przed Piotrem Wielkim; oskarżony o szerzenie
unii w dyecezyi, wysłany w głąb Rosyi i
w jednym z monasterów moskiewskich 0sa-
dzony, w r. 1714 życia dokonał. Katedra łu-
cka przez lat sześć była bez biskupa, dopiero
kiedy się dowiedziano o śmierci Zabokrzyckie-
go na wygnaniu, na władyctwo tutejsze wy-
niesiony został w r. 1715 Józef Abdank Wy-
howski, który katedrę swoją z gruzów prawie
dźwignąwszy, znowu sprawę unii gorliwie po-
pierać zaczął; umarł w Rożyszczach, dobrach
do biskupstwa swego należących, dnia 17
stycznia 1730 r. Po nim nastąpili jeden po
drugim: Teodozy i Sylwester Rudnicey, stryj
i synowiece, obaj przydomku Lubienieccy, któ-
rzy wielkie położyli zasługi dla kościoła i dla  
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swojego obrządku, Pierwszy z nich Teodozy
rządził tą dyecezyą od Śmierci Wyhowskiego
aż do własnego zgonu, który nastąpił w 1751
r. Po nim objał katedrę synowiee Sylwester,
który także do śmierci swej, t. j. do r. 1777.
na niej pozostawał. Był to mąż uczony, któ-
ry cały swój żywot i pracę pióra poświęcił
sprawom unii i jej krzewieniu w krajach ru-
skich. Większa część pism jego wydana zo-
stała w języku ludowym ruskim, Będące wiel-
kim przyjacielem i dobroczyńcą klasztoru po-

czajowskiego, koronował uroczyście obraz tam-
tejszy M. Boskiej, cudami słynący. Po Hre-
bnickim, przyjacielu swym, objął w zarząd ar-
chidyecezyą metropolitalną, najczęściej jednak
w Ł. na biskupstwie swem lub Rożyszczach
przesiadywał. Po nim egzarchą z prokuratora
bazylijskiego mianowany został d. 12 maja
1770 r. Cypryan Stecki, który na stolicy swo-
jej dotrwał do końca życia, mając za koadyu-
tora Michała Stadniekiego; ten po nim włady-
ctwo objął i umarł na niem w Warszawie 1797
r. Były to właśnie czasy reform w kościele
wschodnim. Ukazy z r. 1795—97 urządziły
nanowo tę cząstkę kościoła unickiego; biskup-
stwo łuckie stanęło dla gubernii wołyńskiej,
podolskiej i kijowskiej, Biskupem został Ste-
fan Lewiński, dawniej sufragan metropolity
i koadyutor łucki, od r. 1787 biskup tegoneń-
ski; ten w Ł£, był od r. 1806. Po nim został
Grzegorz Kochanowiez, który razem z włady-
ctwem od r. 1809 trzymał metropolią i stąd
w Ł. trzymał swego sufragana, miejsce jego
zastępującego, a tym był Jakób Okiełło Mar-
tusiewicz, który po śmierci jego wstąpił na to
biskupstwo w r. 1814i trzymał je do r. 1826,
w którym wstąpił na arcybiskupstwo poło-.
ckie. Następcą jego od 1826 r. był Jan Da-
mascen Jastrzębiec Krassowski, z arcybiskupa
połockiego przeniesiony na biskupa łuckiego—
ten był ostatnim egzarchą, ostatnim pasterzem
unickim w tym kraju. Przy nim unia znie-
sioną została, katedrę łucką zamknięto, a sto-
licę. biskupów grecko-rosyjskich przeniesiono
do Żytomierza. Urządzenie tej katedry w o-
statnich już czasach jej istnienia, t. j. po roz-
biorze Polski, było następujące: kapitułę skła-
dali: archipresbiter, archidyakon, kustosz, scho -
lastyk i kantor; kanoników było sześciu,. Ze
starszego duchowieństwa byli w gub. wołyń-
skiej: delegat żytomierski i protoprezbitero-
wie: czernihowski i owrucki; dziekani zaś: łu-
cki, dubieński, ostrogski, krzemieniecki, ro-
wieński, zasławski, starokonstantynowski,

zwiahelski, kowelski, kamieniokoszyrski, ka-
szogrodzki,  ratneńsko-zarzycki, dąbrowieki,
koziński, włodzimierski. Takiż sam skład du-
chowieństwa był oddzielnie w guberniach: ki-
jowskiej i podolskiej.  Opactw w tej dyecezyi
w ostatnich czasach było sześć, a co dziwniej-
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sza wszystkie na Wołyniu: w Drohobużu, Der-
maniu, Dubnie, Kamieniu-koszyrskim, Mileach
i w Owruczu.

Kościół katedralny. Głównem ogniskiem ka-
. tolicyzmu w XIV w. na Wołyniu był Wło-

dzimierz nad Bugiem, Tam pierwsza katedra
rzym.-katol. pod wez. N. Maryi P., wraz z wa-
rownym zamkiem, została wzniesioną w 1364
r. przez Kazimierza W., za zgodą Urbana V
papieża, który w tymże czasie i arcybractwo
lwowskie ustanowił. Fundacya ta jednak by-
ła raczej nominalną tylko, jak nominalne by-
ły irządy i sama władza króla polskiego na-
ówczas na Rusi. Właściwie więc dopiero
w dziesięć lat potem t. j. w r. 1875, za Ludwi-
ka króla polskiego i węgierskiego, a za papie-
stwa Grzegorza XI, katedra ta na rzeczywiste
biskupstwo włodzimierskie zatwierdzoną zo-
stała. Po zburzeniu zamku włodzimierskiego
przez Kiejstuta, świątynia ta, sama, bez obro-
ny, wystawiona na ciągłe najazdy litewskie i
ruskie, ostać się we Włodzimierzu nie mogła;
co widząc Witold w. ks, litewski, uzyskawszy
bullę Marcina V papieża, w r. 1427 katedrę
tę z biskupem i kapitułą przeniósł do Ł. nad
Styrem, ulubionego swego grodu, kędy kościół
katedralny p. t. Ś. Trójcy w dolnym zamku
fundowany został, na tem miejscu, gdzie, za
„naszych już czasów, był klasztor sióstr miło-
sierdzia i szkoły powiatowe. Pierwszy na tej
nowej rezydencyi bisk, Jędrzej ze Spławki tj.
Spławski, przybrał tytuł Luceńskiego biskupa,
który to tytuł trwał aż do koncylium floren-
ekiego, na którem postanowiono przezwać to
biskupstwo, dla odróżnienia od włoskiego lu-
eeńskiego biskupstwa, w miejsce Zucensis-Lu-
ceoriensis Episcopalus, a sam Łuck — Zuceorta.
Od przeniesienia do Ł. datuje właściwie cała
świetność tej katedry, znaczenie jej, powaga
i blask, "Tu dopiero pierwsza ta katedra kato-
lieka na Wołyniu, potężnemi przywilejami
królów i sejmów obdarzona, wątek świetnych
swych dziejów rozpoczyna, staje się matką ko-
ściołów na Rusi, wolna od napadów i ucisku,
pod opieką mocnego zamku i rezydującego
w nim książęcia, spogląda tylko na starszą
swą siostrzycę we Lwowie, Swietne bo też to
były czasy dla kościoła katolickiego w ogól-
ności, a świetne osobliwie dla uprzywilejowa-
nej dyecezyi łuckiej. Pięć województw albo
prowineyj, jako to: wołyńskie, podolskie, bra-
cławskie, a w Litwie brzeskie z powiatem piń-
skim i wielka część Rusi podlegały juryzdyk-
cyi tego biskupstwa. Mieściło ono w sobie
dwanaście księstw i hrabstw, mniej lub więcej
potężnych: ostrogskie, zasławskie, zbaraskie,
wiśniowieckie, dąbrowickie, koreckie, klewań-
skie, lubartowskie, ołyckie, poryckie, koszyr-
skie i hrabstwo kodeńskie, w ogólności na 80
mil polskich rozciągało się. Dwa infułackie pro- 
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bostwa posiadało: ołyckie i kodeńskie, dwóch

oficyałów łuckiego i brzeskiego; stąd za czasów
rzplitej biskupi tutejsi częstokroć przybierali

tytuł łuekich i brzeskich; miało ono trzynaście

dekanatów, a kościołów wszystkich w ogólno-

ści 185. W tych to potężnych granicach dye-

cezya łucka dotrwała do ostatnich lat zeszłego

stulecia; dopiero po drugim podziale kraju,
kiedy znaczniejsza część biskupstwa dostała

się za kordon rosyjski, rozdwoiło się ono na
dwie części: łueką i brzeską; w części polskiej,
t.j. w Brześciu został biskup, znakomity hi-
storyk Adam Naruszewicz i zlecił zarząd kano-
niczny części zakordonowej dyecezyi (ieci-
szewskiemu bisk. kijowskiemu. Cesarz Paweł I
w r. 1795 zatwierdził Cieciszewskiego przy
zarządzie dyecezyi łuckiej i biskupowi na fun-
dusz przeznaczył dobra jego własne. W parę
lat potem w 1798 r. nuncyusz apostolski Litta,
bawiący w Petersburgu, za zezwoleniem cesa-
rza urządził nanowo tę dyecezyą, związał ją
z dwóch dawniejszych t.j. z dawnej kijowskiej,
której stolica była w Żytomierzu i z pozosta-
łych na Wołyniu części dyec. łuckiej. Było
to w istocie kanoniczne połączenie dwóch dye-
cezyj i żadna nie upadała, ale nad obydwoma

był jeden biskup dyecezyalny. Odtąd biskup-

stwo to przybrało podwójny tytuł łucko-żyto-
mierskiego; biskup takim tytułem tytułuje się
i dotąd; są też i dwie katedry w Ł. i Zytomie-
rzu i dwie kapituły katedralne. Do ostatnich
czasów Ł., mając za sobą przewagę historyczną,
trzymał nad Żytomierzem pierwszeństwo, ale
kiedy to miasto po r. 1830 kilkakrotnym po-
żarom uległszy w ruinę upadło, wówczas bi-
skup przeniósł swą rezydencyą do Żytomierza,
lubo katedrę łucką wyżej kładzie i dzisiaj od
żytomierskiej. Więcej tu jednak odrębności
na papierze, aniżeli w rzeczywistości, kiedy
biskup te same osoby mianuje na posady du-

chowne kapitulne w £Ł. i w Żytomierzu, tak,

że każda prawie ma głos w jednej i drugiej ka-

tedrze. Na dyecezyą tutejszą rachowało się

dwóch sufraganów t.j. łucki i żytomierski,

ale kiedy w skutek konkordatu z r. 1847, Ki-

jów, który do arcybiskupstwa mohilewskiego

należał, wcielony został do łuckiej dyecezyi,

przybył jej i trzeci sufragan kijowski, a

w tymże czasie i Pius IX zatwierdził połącze-
nie dwóch tych katedr. Dawniej, przed r. 1569,
bisk. łucki zasiadał w senacie litewskim, bo i

cały Wołyń był litewski; po unii zaś lubel-
skiej przesiadł się do senatu koronnego i zajął
w nim dziesiąte miejsce, niby to po biskupie

warmińskim, z którym jednakże miał alternatę
sejmową. Było to jednak prawo napisane ale
nie zwyczajowe, i biskup łucki nie korzystał
z tego przywileju; jakoż wszystkie pisma pu-
bliczne i kalendarzyki zawsze kładły biskupa
warmińskiego przed łuckim, Prawo biskupów
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łuckich pozwalało im trzymać pieczęć koronną;
otóż tego przywileju nie rzadko używalici bi-
skupi, zwykle też dostawali do katedry które
z intratniejszych opactw. Za czasów litewskich
wstępo »ali biskupi łuccy na wileńskich, za
polskich czasów szli z Ł. na biskupstwo war-
mińskie, płockie, kujawskie i poznańskie; kil-
ku zaledwie wstąpiło na krakowskie i jeden
na prymasostwo. Sufragania tutejsza sięga
drugiej połowy XVI w.; najwięcej sufraganów
było tu biskupów argiwskich (Argos), lubo
bywali kalumacey, ortozieńscy, cezareopolscy,
filadelfscy i t. d. Kapituła zbierała się tu dwa

razy na rok: na 8. Trójcę i na Wszystkich
Świętych, a raz w rok obierano z pośród niej
członka na trybunał koronny. Herbem dyece-
zyalmym jest najświętsza Trójca, Matkę Boską
koronująca. Biskupi łuccy podlegali dawniej
władzy metropolitalnej lwowskiej, przeszli na-
stępnie na krótko pod opiekę gnieźnieńskiej,
od czasu zaś przejścia dyecezyi pod berło ros-
syjskie, dostali się pod areybiskupów mohi-
lewskich. W pierwotnej erekcyi katedry łu-
ekiej, lezba prałatów i kanoników, wchodzą-
cych w skład kapituły, była nieokreśloną; je-
dnak o ich egzystencyi świadczy bulla Marcina
V i przywilej w. ks, Witolda, gdyż ten na
prośby prałatów nadał im cztery włoście i
dziesięciny z niektórych miasteczek na Woły-
niu. Z tych dochodów urosły dwie kanonie:
bukowskai torczyńska, a w r. 1602 przez bisk.
Gromolińskiego kanonia targowicka. Obecnie
z funduszów rządowych kapituła łneko-żyto-
mierska składa się z siedmiu prałatów i trzech

kanoników. Ich instytucya należy do historyi,
gdyż były one udarowywane przez przywileje
królewskie, lub się tworzyły przez synody
dyecezyalne. W r. 1726 wyszła książka p. t.
„Facies rerum publicarum*, w której umie-
szczony był spis biskupów łuckich, lecz niedo-
kładny. Niesiecki, dobrze tych rzeczy świado-
my, spis ten sprostował. Wszystkich biskupów
łuckich, włączając w to i trzech pierwszych,
rezydujących jeszcze we Włodzimierzu, było
46. 1) Izydor bisk. włodzimierskiod r. 1375
do 1880. 2) Rugian umarł około 1400 r.
3) Grzegórz; ten był dominikaninem, już w r.
1409 widzimy go na stolicy włodzimierskiej—
w r. 1413 był w Horodle, żył jeszcze r. 1425.
4) Jędrzej ze Spławki czyli Spławski, h, Le-
liwa, pierwszy wraz z stolicą przeniósł się do
Ł., naprawdę więc pierwszym biskupem łu-
ekim mienić się powinien. 5)- Wacław h. Kor-
czak był następcą Spławskiego, w którym
mianowicie roku niewiadomo — umarł w r.
1462. 6) Jan Łosowicż, h. Rozmiar, wileńczyk,
od 1462 po 1468 rok, w którym przeniesiony
został na biskupstwo wileńskie, Niewiadomo
dlaczego, ale na rok'jeszcze przed przeniesie-
niem jegodo Wilna, bo d. 7 lipca 1467 r., pa-
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pież mianował administratorem łuckim Grzego-
rza z Sanoka arcyb. lwowskiego. (O tem patrz:
Gołębiowskiego „Panowanie Jagiellonów" t.
III, str. 382). 7) Marcin Krzeszowski, także
Krzeszowickim przez niektórych nazywany, h.
Gryf, potwierdzony na bisk, łuckiego przez
Pawła II papieża w 1468 r. 8)7Stanisław
Stawski h. Korczak, ten umarł około 1488 r.
9) Jan II Andruszewicz Pudełko, bisk. łucki
już w r. 1498, żył jeszcze w 1499 r. 10) AI-
bert ks, Radziwiłł, zwany Jałmużnikiem, od r.
1500 po 1507. Był to syn Mikołaja II Priscu-
sa i Zofii Anny Moniwidówny. 11) Paweł Ali-
gimunt, książę Holszański, h. Centaurus, od r.
1507 po 1535, jeden ze znakomitszych bisku-
pów łuckich; dawne dobra Holszańskich, Ja-
nów z przyległościami, nad Bugiem w wojew.
brzeskiem leżące, w 1512 r. wiecznemi czasy
dla biskupów łuekich zapisał. 12) Jerzy Fal-
czewski, h. Trzy Trąby, bisk. łucki i brzeski
od 1585 po 1547 r. Niesłusznie go niektórzy
historycy Chwalczewskim piszą, Ten również
wspaniałą pozostawił po sobie w Ł. pamiątkę.

Pierwotna katedra tutejsza, w zamku okólnym
mieszczącą się, była z drzewa zbudowaną: otóż
Falczewski w r. 1589 wzniósł na jej miejsce
nową świątynię z ciosowego kamienia, na tem
miejscu, gdzie stała poprzednia, i przyozdobił
Ja wspaniale, 18) Waleryan Protaszewicz Szu-
szkowski, h, Drzewica, z tutejszego na wileń-
skie biskupstwo przeniesiony w 1555 r. na
którem większe położył zasługi, pozostając na
niem do końca życia, 14) Jan III Andrusze-
wicz, bisk. łucki i brzeski już 1568, umarł :
w 1579 r. 15) Wiktoryn Wierzbicki, z biskup-
stwa żmudzkiego łuckim mianowany, na tej
pierwszej stolicy podpisał unią w 1569 r.,
umarł 1588 r. 16) Bernard Maciejowski, h.
Ciołek, od 1590 po rok 1600, jeden z najwię-
kszych potentatów, jakich miała katedra łucka.
Pan możny, ulubieniec Zygmunta III i papie-
ża Klemensa VIII, wpływami swojemi i szka-
tułą dużo dobrego dla kraju i dla dyecezyi
łuckiej zrobił. 17) Stanisław Gromoliński h.
Jelita, z biskupa chełmskiego łuckim miano-
wany w 1600 r. Pozostawił na tej katedrze
pamiątkę ustanowieniem kanonii targowickiej.
18) Marcin II Szyszkowski h. Ostoja, od r.
1604 po 1607, człowiek uczony, zwłaszcza
w naukach teologicznych wielce biegły. Z łu-
ckiego w 1607 na płockie, a z tego w 1617 na
krakowskie biskupstwo wyniesiony, na któ-
rem największe swe zasługi położył. 19) Pa-
weł II Wołłowicz h. Bogorya od 1607 po 1608
r. w którym życie zakończył, 20) Paweł III
Wołucki h. Rawicz, bisk. łucki od 1608 po
1616 r. Wielki przyjaciel jezuitów, kolegium
im w Brześciu fundował i łuckie, przez Szy-
szkowskiego założone, uorganizował; był pra-
wie jego fundatorem. Na dwóch biskupstwach,
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zwłaszcza na łuckiem, które do najintratniej-
szych w Polsce się liczyło, przyszedł do zna-
cznych dostatków, których nie szczędził jednak
na uposażenie domów bożych, również jak i
na potrzeby rzpltej, na wykup niewolników
a nawet na uzbrajanie chorągwi, które do obo-
zu wysyłał. 21) Henryk Firlej, h. Lewart,
bisk, łucki od 1616 po 1618 rok. 22) Andrzej
Lipski, h. Grabie, od 1618 po 1622 r. 23) Sta-
nisław II Łubieński, h. Pomian, od 1624 po
1627 r., w którym przeszedł na biskupstwo
płockie, 24) Achacy Grochowski, h. Junosza,
od 1627 po 1683 rok, odznaczył się niezmier-
ną gorliwością w szerzeniu katolicyzmu na
Rusi. 25) Bogusław Radoszewski, h. Oksza,
z opata świętokrzyskiego, kijowkim, naste-
pnie łuckim biskupem mianowany w 1633,
umarł w 1638 roku. 26) Jędrzej III Gębi-
cki, h. Nałęcz, od 1688 po 1655 r., w którym
na tej stolicy życie zakończył. 27) Jan IV
Zamojski, h. Jelita, syn kasztelana chełmskie-
go, strażnika kor., z księżniczki Wiśniowie-
ckiej urodzony, w r. 1655 mianowany po Gę-
bickim; w tymże samym roku życie zakończył.
28) Jan V Stefan Wydżga, h. Jastrzębiec, opat
sieciechowski, podkanclerzy kor., bisk. łuckim
był od 1655 po 1659 r., w którym na warmiń-
skie biskupstwo przeszedł, 29) Mikołaj Praż-
mowski, h. Belina, bisk, łuckim był od 1659
do 1666 r. 30) Tomasz Leżeński, h. Nałęcz,
z chełmskiego łuckim bisk. mianowany po
wyniesieniu Praźmowskiego na prymasostwo
w r. 1667, trzymał tę katedrę do śmierci, t. j.
do r. 1675. 31) Stanisław IV z Lubrańca Dąb-
ski, h. Grodzięba, następca Leżeńskiego, był
bisk. łuckim od r. 1675 po 1680. 32) Stani-
sław V Witwicki, h. Sas, od 1680po 1688 r.
38) Bogusław Leszczyński, h. Wieniawa, syn
Bogusława podkanelerzego kor., synowiec Wa-
eława prymąsa, po Witwickim od 1688 po
1691 r. 34)* Franciszek Michał Prażmowski,
h. Belina, młodszy brat prymasa, od 1691 po
1701r. 35) Aleksander Wyhowski, h. Hab-
dank, od 1708 do 1714r. 36) Joachim Prze-
bendowski, h. własnego, od 1714 do 1721 r.
swej śmierci. 37) Stefan Bogusław Rupniew-
ski, h. Szreniawa, od 1721 po 1731 r. 388) Jan
VI Lipski, h. Grabie, z tejże samej co i pierw-
szy Lipski rodziny, zaledwie się przesunął na
katedrze łuckiej, bo zaledwie tu zjechał w 173]
r., wnet mu król biskupstwo krakowskie na-
dał, 39) Andrzej-Stanisław-Kostka Załuski,
h. Junosza, od 1736 do 1739 r. 40) Franciszek
II Antoni Kobielski, h, Poraj, rządził katedrą
od 1739 po 1755 r. 41) Antoni Erazm Woł-
łowicz, h. Bogorya, siostrzeniec Kobielskiego,
rządził od 1755 do 1769 r. 42) Feliks Paweł
Turski, h. Rogala, bliski krewny Wołłowicza,
zarządzał tą katedrą przez lat 20 do 1790 r.
43) Adam Stanisław Naruszewicz, b. Wado-  
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wicz. W 1790 r. z bisk. smoleńskiego został
bisk, łuckim. 44) Kacper Kazimierz Cieci-
szowski, hb. Kolumna, nominalnie od 1795 r.,
rzeczywistym zaś bisk. łucko-żytomirskim od
1798 po 1881 rok. 45) Michał Piwnieki od r.
1827 po 1845, w którym umarł, 46) Kacper
Il Borowski, mianowany w Rzymie 3 lipca
1648 r. z kanonika mohylewskiego; w r. 1871
wywieziony w głąb Rosyi, a na jego miejsce
administratorem dyecezyi mianowany ksiądz
Ludwik Brynk, biskup amateński in partibus
infidelium, sufragan łucko-żytomierski. Roku
1883 mianowany biskupem, dziś nią władają-
cy kś, Kozłowski, Podług ostatnich danych
z rubryceli na r. 1879 dyec. łucko-żytomier-
ska, obejmująca w obecnym swym składzie
gubernie: wołyńską, podolską i kijowską, liczy
dekanatów 27, a mianowicie w gub. wołyń-
skiej: żytomierski, łucki, dubieński, włodzi-
mierski, kowelski, rówieński, ostrogski, zasła-
wski, starokonstantynowski, krzemieniecki i
owrucki; w gub. podolskiej: kamieniecki, pro-
skurowski, latyczowski, lityński, winnieki,
bracławski, bałeki, jampolski, mohylowski i
uszycki; w gub. kijowskiej: kijowski, berdy-
czowski, skwirski, humański, zwinogródzki i
brusiłowski. Ludność dyec. wynosi 493,000
dusz, kościołów parafialnych, zakonnych i fi-
lialnych 256, księży 499. Klasztory zakonne
są tu: bernardyni w Zasławiu, reformaci w De-
derkałach,. kapucyni w Starokonstantynowie,
Chodorkowie i Winnicy, brygitki w Łucku.
Oprócz tych w dyecezyi są niemający swego
klasztoru, rozdzieleni po parafiach lub klaszto-
rach innych: karmelici, dominikanie, franci-
szkanie i trynitarze. Kapitułę składa prałatów
4, kanoników 3. W kapitule kolegiaty oły-
ckiej prałat 1 i 3 kanoników, a w b. kapitule
katedry kamienieckiej prałat 1 i kanoników 2.
Seminaryum dyecezyalne w Żytomierzu ma
profesorów 9, alumnów 26. W akademii du-
chownej w Petersburgu jest alumnów 7. De-
kanat łucki dyec, żytomierskiej składa się z 11
parafij: Ł., Torczyn, Kołki, Nieśwież, Bereźni-
ca, Wiszeńki, Skórcze, Sokul, Włodzimierzec,
Dąbrowica, Jałowicze; wiernych liczy: 13,391.
Par. kat, £. dek. łuckiego dusz 3,547. Kaplice
w Iwańczycach, Krupie, Podhajcach, Kiwir-
cach; dawniej i w Zaborolu. Dotąd jeszcze ka-
tedra łucka jest najpiękniejszą i najokazalszą
z kościołów wołyńskich. Ogromne dwupiętro-
we mury, po jezuitach pozostałe, otaczają ją
w kwadrat, służą na pomieszczenie dla kleru i
kanoników, w części zaś prywatnym osobom
bywają wynajmowane, Sam kościół jest w sty-
lu odrodzenia, wielce udatny, Wewnątrz prze-
chowały się tu obrazy, niektóre niepospolitego
pędzla. W wielkim ołtarzu obraz św. Trójcy,
w prawym bocznym św. Michała, w lewym
Wniebowzięcia N. Panny, są utworami Baecia-



Łuc

rellego, obraz zaś ś, Jana Kantego jest jednem
z lepszych płócien Smuglewicza, którego kil-
ka imnych jest tu jeszcze obrazów. Zdobią tę
katedrę dwa nagroki biskupów Cieciszowskie-
i bisk. sufragana Podhorodeńskiego, których
ciała w grobach podkościelnych złożono. W za-
krystyi piękny zbiór portretów biskupów tu-
tejszych oglądać można; zresztą biblioteka i
kosztowniejsze aparaty tutejsze przewiezione
zostały do Żytomierza, Pierwszym fundatorem
tutejszego kolegium jezuickiego i kościoła, był
wspomniany już Marcin Szyszkowski biskup
łucki w 1606 r. Za konsensem kapituły swo-
jej przeznaczył Szyszkowski na tę fundacyą,
dobra biskupie: Błoty, Stryków i Łysiec; zale-
dwie jednak mury kościelne i kolegialne
wznieść zdołał, już zaraz na katedrę płocką

przeniesiony, musiał dokończenie tego dzieła
pozostawić następcy swojemu Wołuckiemu,
który dopełnił tego w 1610 r. a że się wiele
do tego i własnemi funduszami przyłożył, po-
wszechnie więc za założyciela jest uważany.
Zygmunt III, ulubieniec jak wiadomo jezuitów,
dał nowej osadzie jezuickiej w Ł. przywilej d.
6 lutego 1609 r., dozwalając jej skupić w dol-
nym zamku wiele placówidomów na przyszłe
kolegium, wyjmując to kolegium z pod wszeł-
kich władz rządowych i miejskich i uwalnia-
jąc od ciężarów krajowych i miejskich, Była to
chwila, w której zgromadzenie jezuitów naj-
większej właśnie popularności używało w Pol-
sce; to też wnet posypały się zewsząd hojne
ofiary na wznoszące się kościół i kolegium łu-
ckie. I tak gdy przestrzeń, na której budowali
się jezuici, okazała się jeszcze na obszerne ich
gmachy za szczupłą, ks. Jerzy Wiśniowiecki,
kasztelan kijowski, darował im w 1614 r. obok
leżącą kamienicę swoją wraz z obszernym pla-
cem. Książęta zaś Jerzy i syn jego Mikołaj,
wojew. wołyński, Czartoryscy, nadali im na
kolegium dworzec i place swoje w dolnym
zamku, tudzież znaczną przestrzeń gruntu na
przedmieściu na ogród, nareszcie ks. Jędrzej
Czetwertyński, rotmistrz królewski, w 1678 r.
zapisał kolegium łuckiemu 3500 zł. na dobrach
swoich wsi Czercach. Szlachta nawet okoli-
czna śpieszyła z ofiarami na to kolegium: Woj-
ciech Staniszewski darował mu około 1643 r.
część jakiejś wsi swojej, tuż przy Ł, leżącej, a
Stanisław Piotrowski wieś całą w tymże po-
wiecie Koczkorowiec. Konsekracyi kościoła
jezuickiego z wielkim sumptem dopełnił w 1640
r. biskup tutejszy Jędrzej Gembicki, Tak upo-
sażone kolegium łuckie utrzymywało tu szko-
ły wyższe, jedne z pierwszych w kraju, w któ-
rych także rozmaitych części filozofii i teologii
nczono, Fanatyzm i tu wiele złego wyrządzał,
a niejednokrotne zajścia z duchowieństwem ru-
skiem i napady scholastyków jezuickich na
szkołę i cerkiew bractwa łuckiego, przyczy-  
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niały się niemało do jątrzenia i rozdwajania
ludności, W 1720 r., po raz ostatni przed znie-
sieniem zakonu, kościół tutejszy ofiarami pobo-
żnych z gruntu był odnowiony. Po zniesieniu
jezuitów, komisya edukacyjna zamierzała usta-
nowić w Ł. szkołę wyższą wydziałową, lecz
gdy kolegium i kościół po-jezuieki zgorzały
w tym czasie, musiała ją dla braku miejsca
obrócić na szkołę mniejszą podwydziałową,
złożoną z prorektora i trzech nauczycieli, Ka-
pituła tymczasem łucka zajęła się restauracyą
kościoła, do którego katedrę następnie prze-
niesiono, na szkołę zaś w zamian murów odstą-
piła w 1781 r., wspaniałomyślnie i bezpłatnie,
domu murowanego i dość obszernego, który
komisya, kazawszy urządzić na cztery sale,
w nich szkołę instalowała. W tym samym do-
mu złożono uratowaną z pożaru bibliotekę po-
jezuicką i kilka instrumentów fizycznych i ma-
tematycznych. Szkoła ta była pod zarządem
akademików, ale bardzo mało uczęszczaną od
młodzieży, która jezuitów jeszcze zapomnieć
nie mogła; w r. 1784 np. chodziło do niej 40
tylko uczniów...

Inne kościoły i cerkwie. Po ustąpieniu kapi-
tuły i kleru z zamku do murów po-jezuickich,
jednę część dawnego katedralnego gmachu za-
jeto na szkołę, w drugiej części urządzony zo-
stał szpital i dom przytułku dla sierót, nad
tym ostatnim objęła zarząd jakaś można oby-
watelka tutejsza Polanowska Józefa, która
z własnych funduszów utrzymywała tu do 70
starców, kalek i sierot, gmach cały zrestauro-
wała i nowe doń domostwa w pobliżu zakupi-
ła. W r. 1829 umarła Polanowska, pozosta-
wiając wszystkie swe dawne fundusze i domy
na rzecz pomienionej instytucyj. Wtedy to
biskup Cieciszowski, już wówczas metropo-
lita, wyjednał u cesarza pozwolenie sprowa-
dzenia sióstr miłosierdzia (szarytek) do Łucka,
dla objęcia instytucyi i funduszów po zmar-
łej Polanowskiej pozostałych. Siostry miłosier-
dzia utrzymywały się w tych murach przez
lat trzydzieści kilka, czuwając nad szpita-
lem i ochroną. W r. 1864 zniesiono dopiero
ich zgromadzenie, a fundusze ich i kaplicę za-
brano na rzecz rządu. Tuż przy dolnym czyli
okólnym zamku wznoszą się mury jeszcze całe
kościoła i klasztoru dominikańskiego; dachy
jeszcze chronią je od zniszczenia, jakiemu ule-
gły inne świątynie łuckie. Jest to najstaro-
żytniejszy z łuckich kościołów, starszy 0d ka-
tedry, a początki jego giną w oddalonej wie-
ków pomroce. Kiedy przybyli pierwsi domi-
nikanie do Ł., z pewnością niewiadomo; poja-
wienie się ich tutaj odnieść możnaby do XIII
w., kiedy staraniem bisk. krakowskiego Ge-
deona i księżny Grzymisławy dużo konwentów
dominikańskich było założonych na Rusi. Do-
mysł to jednak tylko; w dokumentach bowiem
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przechowały się ślady, że Władysław Jagiełło
był pierwszym fundatorem kościoła i klaszto-
ru dominikanów w Ł. Przywilejem datowa-
nym z Ł., w dzień $$ męczenników Wita i Mo-
desta (15 czerwca) 1390 r., nadaje Jagiełło
tymże dominikanom wieś Horodnicę w pow.
łuckim, zwaną „Horodnica na Sadownicy*,
z lasami, pastwiskami i wszelkiemi przyległo-
ściami, na własność. W przywileju tym król
wyraża się o kościele tym, jako przez siebie
założonym, pod wez. N. Panny, nostrae funda-
tionis; wątpliwości więc prawie być nie może
w tym względzie. We trzy lata potem, Wi-
told, wówczas jeszcze tylko piszący się księ-
ciem litew., panem na Trokach i Łucku, przy-
wilejem datowanym z Nowogródka, w dzień $.
Doroty (6 lutego) 1393 r., nadaje tymże domi-
nikanom łuckim, na wieczne czasy, młyn
z przylegającym doń stawem, miejsce zwane
Nowostaw (dieta vulgariter Nowostaw) w po-
wiecie łuckim położone. Pierwiastkowy ko-
ściół, fundacya Jagiełłowa, stać musiał na tem
samem miejscu, co i dzisiejsze mury domini-
kańskie, tj. w obwodzie dolnego zamku, przy-
najmniej tam, według opowiadania kronikarzy,
było dokonane morderstwo na pięciu domini-
kanach podczas oblężenia Ł. przez Jagiełłę.
Dominikanie łuccy posiadali w kościele swoim
obraz cudowny N. Panny, w sukience srebrnej,
bogato perłami szytej, dar od papieża bisk.
Bernardowi Maciejowskiemu, który obraz ten
wprowadził tu r. 1598, uroezyście go korono-
wał i otrzymał dlań odpusty, Powtórny obrzęd
koronacyi tego obrazu odprawił Franciszek
Kobielski biskup d, 8 września 1749 r. Ignacy
Kownacki, dominikanin w tym kościele, wydał
książkę p. t. „Sparta Polska albo o Cudownym
Obrazie M. Boskiej w Łucku”, in folio, w Ża-
mościu 1708 r. drukowaną, w której podał hi-
storyą tego obrazu, na końcu zaś dzieła tego
umieścił ciekawy żywot Karola Franka, także
zakonnika tegoż klasztoru. W pamiętnym dla
mieszkańców Ł, pożarze 1793 r. spłonął kościół
ten; ściany tylko z niego pozostały i wysoka
wieża, na której urządzony był zegar pod wspa-
niałą kopułą. Wtedy to Wawrzyniec Radecki,
podkomorzy bełski, własnym kosztem z gruntu
go restaurował; ostatecznie jednak budowa ta
w 1817 r. dopiero ukończoną została za przeor-
stwa Mysłowskiego, a konsekracyi dopełnił
bisk, Cieciszowski, W 1845 r. znowu pożar
zniszczył piękną kopułę tego kościoła, a wtedy
Już tylko czasowe dano jej pokrycie. W skle-
pieniach pod tym kościołem mają się znajdo-
wać dawne groby książąt Światopełków Cze-
twertyńskich, benefaktorów tego zakonu na
„Rusi. Dominikanie łuccy otrzymali przywilej
królewski pod d, 14 lutego 1797 r. na prasy
drukarskie, które wytłaczały pisma w polskim,
łacińskim i w innych językach. W ogóle kla-  
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sztor ten liczył się do możniejszych w kraju:
kilkudziesięciu zakonników stale przy nim
utrzymywało się, miał kapelę z 38 ludzi złożo-
ną, bogatą bibliotekę, a w kościele piękne obra-

zy Smuglewicza. Wszystko to, pomimo kilku
pożarów, utrzymywało się do r. 1847, w któ-
rym i kościół i klasztor zostały zamknięte.
Obrazy M. B. cudownej i płótna Smuglewicza
wraz z biblioteką przeniesione zostały do miej-
scowej katedry, w kościele urządzono cekhauz
a w klasztorze szpital. Klasztor tutejszy stał
się jeszcze pamiętny: pobytem w nim przez lat
kilka Seweryna Lubomlczyka, jednego z naj-
znakomitszych teologów i kaznodziei z końca
XVI w., który, z rodziców starozakonnych uro-
dzony, już dojrzałym będąc mężem, u domini-
kanów tutejszych chrzest św. przyjął i jako
zakonnik tu pozostawał. Kazania jego i prace
apostolskie postawiły go na równi z najcel-
niejszymi mówcami kościelnymi z tej epoki,
jak Melchior Mościcki i Łukasz Lwowczyk, i
dziś jeszcze sławią je za wzór stylu i głębo-
kiej erudycyi duchownej, W dolnym także
zamku znajduje się kościół i klasztor panien
brygidek reguły ś. Salwatora, założony w 1624
r. W tym roku na wezwanie Siemaszkowej,
chorążyny wołyńskiej, z Czerwonej Rusi przy-
były do Ł. trzy zakonnice tej reguły, a po-
bożny Albrycht Radziwiłł z Ołyki, kanclerz
w. litew., obszerny dworzec swój, nad Styrem
przy ścianach zamkowych położony, ofiarowął
im na kościół i klasztor, W jednej z baszt te-
go dworca urządziły brygidki czasową kaplicę,
do której wprowadziły przywiezieny z sobą
obraz ś. Piotra w okowach i czynnie rozpoczę-
ły zbieranie składek na budowę kościoła i kla-
sztoru swojego. Dopomógł im do tego biskup
ówczesny łucki Stąnisław Łubieński, posypa-
ły się ofiary z kraju, sam nawet papież Urban
VIII hojnym datkiem nowe zgromadzenie to
obdarzył; to też wkrótce dawny dworzec Ra-
dziwiłłowski zamienił się w piękny kościół
z obszernym klasztorem, a wstępujące do tego
zgromadzenia córki możnyeh rodzin wołyń-
skich, uposdżały go wnoszeniem wieczystych
datków pieniężnych i zapisami majątków ziem-
skich. Ze starych papierów dowiadujemy się,
że ksienią tego klasztoru w 1680 r. była wiel-
ce zasłużona w ich zgromadzeniu Teofila Odyń-
cówna. Sławny pożar łucki 1724 r. zniszczył
ten klasztor, lecz go wnet własnym kosztem i
staraniem restaurował bisk. łucki Rupniewski;
są ślady powtórnej restauracyi tego kościoła
ze skłądek pobożnych w r. 1781. Przed laty
kilkudziesięciu, za staraniem kanonika Omie-
cińskiego, przewiezione zostało od franciszka-
nów z Krzemieńca do tutejszego kościoła bry-
gidek ciało błogosławionej Anny Omiecińskiej,
W 1846 r. majątki tego klasztoru przeszły na
własność skarbu, a natomiast rząd naznaczył
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każdej z sióstr tego zgromadzenia po 40 rubli
rocznie, które, przy szczupłych ofiarach okoli-
cznego obywatelstwa, są jedynem ich utrzy-
maniem dzisiaj; nowieyat także w ostatnich la-
tach zniesiony został. W zupełnem więc pra-
wie ubóstwie kilka starych zakonnie, wraz
zstarym swym kapelanem, utrzymują się tu
dotąd. Tutejszy i drugi tejże reguły w Du-
bnie, są jedynemi pozostałemi dziś na Woły-
niu klasztorami żeńskiemi. Dalej nieco po za
dolnym zamkiem, na ulicy Karaimskiej, na
prost wjazdu do zamku górnego, sterczy
wspaniała ruina — kościół i klasztor karmeli-
tów. Obszerne klasztorne mury bez dachu; na
kościele w niektórych miejscach dochował się
on jeszcze; pozostały nawet potrzaskane skle-
pienia, na ścianach i suficie gotyckim w łuki
ocalały piękne freski, pomimo deszczu, który
je opłukuje; na gzemsach w bogatych sztu-
kateryach niezliczona ilość gniazd ptasich,
groby rozwarte sterczą kośćmi, których nie

zadamo sobie trudu chociażby uprzątnąć; cza-
szki i piszezele ludzkie walają się w śmieciach.
Świątynia to nawet niedawna, w 1764 r. fun-
datorem jej był Stanisław Maniecki, podstoli
wołyński, który założył ją pod wez. N. Panny
Szkaplerznej. Ucierpiawszy w pożarze 1798 r.,
kościół ten powtórnie przez ogień zniszczony
został w 1845 r..i już więcej odbudowany nie
został. Karmelici po innych klasztorach roz-
proszyli się, a majątki ich przeszły na wła-
sność rządu. W stronie północnej od kościoła
karmelitańskiego natrafiamy znowu na mury,
znowu na ruinę, to pozostałe szczątki kościoła
i klasztoru bonifratrów, z dawnej cerkwi ś,
Jakóba przerobionego, co jeszcze znać, pomimo
że temu niektórzy zaprzeczają, tak z samej ar-
chitektury tej świątyni, bardzo starożytnej
wschodniej, jak również z ołtarza obróconego
na wschód. Ruinę tę w 1858 r. z licytacyi
rządowej wraz z placem kupił Kraszewski, od-
przedał obywatelowi Grodeckiemu, a ten zno-
wu żydom łuckim, którzy znaczną część ko-
ścioła rozebrali na cegłę, a w murowanym kla-
sztorze porobili mieszkania dla siebie. Pier-
wiastkowy kościół i klasztor bonifratrów tu-
tejszych stał tam, gdzie się krzyżują ulice od
katedry do karmelitów i od sklepów do domi-
nikanów prowadzące, ale tego już śladu nie
pozostało, a w części klasztoru, na dom muro-
wany przerobionej, żyd przedsiębierca szynk
wówczas założył. Otóż tam to początkowo za-
łożył konwent bonifratrów ordinis Beati Joan-
nis Dei, Baltazar Tyszka, kanonik łucki, przy
którym zbudował kościół p. t. ś. Maryi Ma-

gdaleny dla tychże zakonników, co wszystko

aprobowała konstytucya sejmowa 1647 r.,

w jakim zaś mianowicie roku bonifratelli, jak

ich nazywa konstytucya, przybyli do Ł., z pe-

wnością nie wiadomo. Był to najpożyteczniej- 
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szy może ze wszystkich zakonów na Wołyniu.
Bonifratrzy utrzymywali tu szpital na wielką
stopę i dom obłąkanych, na które to instytu-
cye zbierano co piątku skłądki w mieście i na
prowincyą wysyłano w tym celu zakonników.
Zajęci obowiązkami swemi niesienia ulgi cier-
piącej ludzkości, zakonnicy ci nie odprawiali
sami mszy świętej, wyjąwszy przeora i wika-
ryusza ich zgromadzenia. W 1680 r. przeorem
w tym klasztorze był Stefan na Kępnie Kem-
piński, który wielkie zasługi w Ł. położył.
W 1798 r. klasztor i kościół, dzieło Tyszki,
spłonęły od ognia; wtedy to honifratrzy wraz
z całem swem mieniem i zakładami przenieśli
się do opuszczonej już wówczas cerkwi „zaszta-
towej'* ś. Jakóba, przy której nowy klasztor
dobudowano. W 1844 r. znowu pożar dotknął
te zakłady, a bonifratrzy z rozporządzenia rzą-
du rozproszeni zostali. Na przedmieściach Ł.,
opuszczone jak i inne są jeszcze dwa kościoły:
bernardyński i trynitarski. Kościół i klasztor
bernardyński początkowo z drzewa zbudowane

zostały w r. 1648 przez Agnieszkę Staniszew-
ską, małżonkę Horaina, sędziego ziemskiego.

Niesiecki wspomina o tej fundacyi, ślady jej

zresztą spotykaliśmy w starych aktach wielu

beraardyńskich kościołów na Wołyniu; w in-

nem zaś miejscu, mówi Niesiecki, że fundato-
rem tego kościoła w tymże 1643 r. był Stani-

sław Liniewski, łowczy kijowski; prawdopo-=
dobnie jednak ten ostatni musiał się tylko

przyczynić do fundacyi Agnieszki Staniszew-
skiej. To tylko pewna, że pierwotny kościół

ten i klasztor były z drzewa pobudowane; pó-

źniejsze zaś wspaniałe mury, które do dziś

dnia mniej od innych uszkodzone ostały się,

wznieśli w 1754 r., wspólnym kosztem, ks. Ka- -

rol Radziwiłł, wojew. wileński, Stanisław Pru-

szyński, kaszt. żytomierski, i Sobolewski, cho-

rąży wołyński, Musiał być wspaniały i 0b-

szerny gmach tego klasztoru, kiedy go sobie

obrał za rezydencyą i do końca życia w nim

przemieszkał biskup Cieciszowski, z licznym

swym dworem i otaczającymi go duchownymi,

a wiadomo jak wystawne było życie tego

biskupa. Za czasów nowego już rządu cesar-

rze rossyjscy Aleksander I i Mikołaj w prze-

jazdach swych przez Ł. jeszcze za życia Cie-

ciszowskiego i po jego Śmierci, nie w mieście

już podupadłem, ale w tym klasztorze zatrzy-

| mywali się. Pożar 1845 r. zniszczył ten gmach,

poprawiono uszkodzenia, do dawnej jednak

świetności nie wrócił już nigdy. W 1653 r.

konwent tutejszych bernardynów z rozporzą-

dzenia rządu zniesiony został, w kościele je-.

dnak przez lat kilka odprawiało się jeszcze na-

bożeństwo, aż ostatecznie urządzono w nim

cerkiew, najprzód wojskową, obecnie soborną;

w murach zaś klasztornych na wpół zniszczo--

nych mieści się teraz więzienie. (iekawe po-
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zostały jeszcze groby pod tym kościołem, może
niejszych rodzin obywateli okolicznych. W po-
bliżu tego klasztoru, jadąc na przedmieście
Chmielnik, na górze, nad rzeką, jak stare
cmentarzysko, na którem gdzie niegdzie w zie-
mię wrosłe, walają się jeszcze grobowe kamie-
nie z dość czytelnemi napisami słowiańskiemi
z XVII w., sterczą tu i owdzie cząszki i kości
ludzkie. Jest to więc albo pierwotny cmen-
tarz bernardyński, albo miejsce wiecznego spo-
czynku ofiar rzezi kozackiej, Kościół tryni-
tarski z klasztorem zabudowanym w kwadrat,
z obszernym ogrodem, murem opasanym, poło-
żony jest na Chmielniku, nieopodal od rzeki;
z okien klasztornych wspaniały roztacza się
widok na zamek i na miasto. Struktura tego
kościoła i murów zdradza niedawną fundacyą,
bo też i w 1729 r. dopiero założony został
przez Pawła Majkowskiego, skarbnika bracław-
skiego, i dłużej od innych utrzymał się w Ł.;
ostatecznie bowiem dopiero przed laty piętna-
stu ustąpili stąd oo. trynitarze. Sam kościół
dobrze jeszcze dochowany. Ściany jego we-
wnątrz, również jak i kurytarze klasztorne,
pokryte od stropu do dołu wcale udatnemi fre-
skami, przedstawiającemi dzieje zakonu tego
w Polsce i w obeych krajach, Pierwsza supry-
macya tutejszego zakonu trynitarzy miała
miejsce jeszcze w r. 1845; wtedy to majątki
do tego klasztoru należące z zapisu fundatora
Majkowskiego: wsie Jurawica, Boruchów, Wy-szków, Kiwirce przyłączone zostały do dóbr
państwa. Na zachodniej stronie wyspy, na
której Ł. pobudowany, zachowały się dotąd
ruiny starożytnej struktury niewielkiego ko-
ścioła, wymownie o odległej swej przeszłości
świadczące. Są to ruiny kościoła ormiańskie-
go p. t. ś. Stefana, Kiedy mianowicie ormianie
kościół ten założyli i kto był jego fundatorem,
o tem ślady. zaginęły zupełnie. W dawnych
kronikach jednakże, u Długosza nawet, kate-
dra ormiańska w Ł. już jest wspominana za
czasów Witolda. Władyka ormiański łucki,
mając juryzdykcyą sobie właściwą, uznany
był za biskupa i pozostawał pod wyłączną
władzą arcybiskupstwa lwowskiego, Własno-
ścią tej katedry były dwie wsie w pow. łu-
ckim: Ceperów i Wiktorzany — w ostatnich
dopiero latach zeszłego stulecia Katarzyna II
darowała majątki te hr. Esterhazemu— ormią-
nie rozeszli się, a kościół ich, obrócony na skła-
dy wojskowe, zgorzał w którymś z pożarów
łuckich. Tyle właściwie było kościołów kato-
lickich w Ł.; cerkwi obrządku ruskiego było
tu nierównie więcej, zwłaszcza w starożytnym
Ł., stolicy ruskich książąt i udzielnego księ-
stwa w XIII w. Na samym końcu wyspy, przy
starożytnym moście na przedmieście Chmiel-
nik pro wadzącym, tam gdzie się zbiegają rzeki
Głuszec ze Styrem, piętrzą się dziś malownicze 
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ruiny kościoła bazyliańskiego; kościół ten do
połowy rozebrany, klasztoru śladu już nie po-
zostało. Na tem miejscu w XVI w. była cer-
kiewka ś, Łazarza i szpitale 6. Łazarza i ś.
Ducha, pod opieką zakonników ś. Bazylego
Wielkiego, na Wólce i na Chmielniku wów-
czas mieszkających, pózostające, Przy oblęże-
niu zamku łuckiego przez Jagiełłę w 1431 r.
wspomina się, że obóz królewski rozłożony był
niedaleko od drewnianej cerkwi ś. Krzyża, a
że obóz był na dolinie po za bazylianami znaj-
dującej się, należy się więc domyślać, że w o-
wej epoce była tu cerkiew 6. Krzyża, Kiedy
cerkiewka ś. Łazarza, starością pochylona, wa-
lić się poczęła, wówczas szlachta wołyńska, na
mocy przywilejów Zygmunta III zr. 1619,
dozwalających zaprowadzić w Ł. bractwo cer-
kiewne, zbudować cerkiew i urządzić przy
niej szkołę ruską i drukarnię, wzniosła tam
gmach ze składkowych funduszów, przy szcze-
gólniejszem jednak spółdziałaniu trzech moż-
nych rodzin: Czetwertyńskich, Puzynów i Hu-
lewiczów, a te, jak i kilka innych, jako to:
Siemaszków, Steckich i Błędowskich, benefa-
ktorów tej świątyni, dotąd jeszcze w żywych
kolorach na popękanych sklepieniach pozosta-
ły. Ostatecznie najwięcej się przyczynił do
ukończenia bazyliańskich gmachów jeneralny
wikaryusz grek, Aleksander Moselli, który
w 1647 r. ofiarował na ten cel wszystek do-
chód z dziedzicznych swych wiosek: Żabczai
Kołodeżna i testamentem przekazał 3000 złp.
Po ukończeniu tego kościoła p. +. Podwyższe-
nią ś. Krzyża, zakonnicy reguły 4. Bazylegę
objęli go w swe posiadanie i przy pomocy
bractwa zawiadywali szpitalami, zarządzali
szkołą a następnie i drukarnią. W r». 1803
zgorzał dach na kościele po-bazyliańskim—
cerkiew więc soborną przeniesiono stąd, a
gmach powoli zupełnemu uległ zniszczeniu;
Bazylianie tylko pozostali przy swym klaszto-
rze i improwizowanej swojej cerkiewce do
1838 r. t.j. do czasu zwinięcia ich zakonu.
Dziś ruiny bazyliańskie należą do najwięcej
może malowniczych w Ł. Żydzi, nabywszy na
własność sam gmach kościelny, już go rozbie-
rać na cegłę zaczęli, czemu jednak przeszko-
„dzono z rozporządzenia władz rządowych w r.
1864; ogród tylko klasztorny, zajęty przez nich,
zabudowuje się. Po tejże samej stronie, na
drugim rogu miejskiego rynku, stoi do dziś
dnia starożytnej architektury murowana cer-
kiewka Pokrowy, w której dotąd nabożeństwo
się odprawia. Najdawniejszy o niej ślad pi-
śmienny pozostał z r. 1583, drugi z 1625 R,
w którym jest wzmianka, że wówczas już
w skutek starości i zrujnowania, potrzebowała
poprawy. Po odebraniu jej od uniatów, cer-
kiew ta stała pustką do 1803 r., kiedy do niej
ze spalonego wówczas po-bazyliąńskiego kościo-
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ła przeniesiono sobór prawosławny. Z zabyt-
ków starożytnych mają się tu dotąd znajdo-
wać: bardzo stary obraz M. Boskiej, malowidło
bizantyńskiej szkoły, ewangelia wileńskiego
druku z 1644 r. i indulgencya papieża Piusa
VI na nadane tej cerkwi odpusty za czasów,
kiedy była unicką, Najstarożytniejszą z łu-
ckich cerkwi, nierównie starszą nawet od by-
łej ruskiej katedry tutejszej, była przed kilką
laty dopiero rozebrana cerkiew ś. Dymitra,
w dolnym czyli okólnym zamku tuż przy kla-
sztorze pp. brygidek położona. Zbudowana
przez księcia Mścisława (7 1132 r.), syna Wło
dzimierza Monomacha, który ją uposażył grun-
tem i osadą Demianów. Do tej cerkwi przy-
wiązane jest ustne podanie okolicznego ludu,
jakoby po zniszczeniu przez ogień czy przez
Tatarów cerkiewkę tę odbudowano nanowo

na pamiątkę jakiegoś krwawego zajścia Siema-
szków z Hulewiczami. Dziś z tej cerkwi pozo-
stały zaledwie fundamenta, nieco nad ziemią
wyniesione, a niedawno jeszcze stała zupełnie
cała, choć budowla, którą za naszych już cza-
sów, z powodu zarysowania rozebrano, zdawała
się być tylko presbyteryalną częścią staroży-
tnej obszerniejszej świątyni, tak przynajmniej
wnosić byłó można z jej struktury i z orna-
mentyki, która ocalała była powyżej jej skle-
pienia. Oprócz tych cerkwi w starożytnym
Ł.,jak z podań w kronikach pozostałych wi-
dzimy, najodleglejszych czasów sięgające były
na przedmieściach dwa monastery: bazyliań-
ski męski z cerkwią ś. Jerzego, nieopodal dzi-
siejszego klasztoru bernardyńskiego; tego fun-
datorem był także ks. Mścisław, syn Włodzi-
mierza Monomacha; i bazyliański żeński z cer-
kwią Wniebowzięcia N. Panny, fundacyi ks,
Wasyła Romanowicza (F 1269 r.), niedaleko
teraźniejszego trynitarskiego kościoła, na tak
zwanej w aktach Świętej górze w Ł. położony.
W tej miejscowości dotąd jeszcze mają się
znajdować ślady grobów zakonnic. Fundacyą
obu tych monasterów i ich przywileje potwier-
dził Świdrygiełło, Obydwa te monastery prze-
trwały aż do początku XVII w., t.j. do zało-
żenia wspomnionego już przez nas wyżej bazy-
liańskiego kościoła, W XV już i w XVI w.,
oprócz wymienionych, natrafiamy w kronikach
na wspomnienia o następujących jeszcze cer-
kwiach ruskich w Ł.: 1) ś. Jana Chrzciciela,
2) Zmartwychwstania Pańskiego, 3) $, Miko-
łaja patrona miasta, 4) ś. Piotra, 5) ś, Trój-
cy, 6) Narodzenia N. Panny, 7) 6. Michała,
8)ś. Katarzyny, 9) $. Jakóba, 10) 6. Alekse-
go, 11) Przemienienia Pańskiego, 12) Wnie-
bowstąpienia, 13) Ś. Pryski czyli Piatnieka,
14) ś. Łazarza z szpitalem i 15) ś.Ducha. Ze
wszystkich zaś cerkwi w Ł., o ile z kronik
wnosić można, murowane były tylko następu-
jące: katedra 6. Jana Ewangelisty i cerkwie:| 
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ś Dymitra, ś. Michała, ś. Katarzyny i ś. Ja-
kóba; wszystkie zaś inne z drzewa były pobu-
dowane i dla tego znikły tak prędko. Cerkwie
ś. Michała i Narodzenia N. Panny, znajdowały
się, jak to widać z kronik, na gruncie zajętym
później przez klasztor i ogród trynitarski.
Cerkiew Zmartwychwst, Pańskiego na miej-
seu, gdzie później był ogród jezuicki. Cerkiew
ś. Trójcy około dzisiejszego dominikańskiego
kościoła, skąd i ulica ta w lustracyach prze-
szłego wieku Troicką bywa nazywana, Cer-
kiew ś. Mikołaja stała na rogu ulicy Troickiej
i prowadzącej do karmelitów, naprzeciw mu-
rowanego budynku, w którym za naszych już
cząsów urządzał się teatr. Cerkiew $. Jakóba,
gdzie klasztor bonifratrów. Cerkiew 4. Pryski,
na górze naprzeciw miejsca zwanego Świętą
Górą, a za nią były cerkwie: ś. Atanazego i
Wniebowstąpienia. Cerkiew zaś Ś$, Łazarza
znajdowała się na tem miejseu, gdzie dziś ster-
czą ruiny bazyliańskich gmachów. Nie godzi
się pominąć bez wspomnienia łuckiej żydow-
skiej synagogi. Stoi ona na wyspie, zewnątrz
dolnego zamku, i przedstawia kształtem swym
mikroskopijną forteczkę. Do kwadratowej dwu-
piętrowej baszty, opatrzonej strzelnicami i am-
brazurami, przypiera na lewo wysoka wyfłore-
sowana Ściana prześliczna, o którą opiera się
niższa od niej piętrowa budowla z połamanym
dachem, z sufitem wewnątrz w łuki sklepio-
nym; cała architektara tej dziwnej budowli
nosi na sobie wyraźne cechy przed Witoldo-
wych czasów, XIII stulecia. Jakie było pier-
wotne przeznaczenie tego budynku, kto go
wzniósł, kiedy żydzi założyli w nim swoją -
bóżnicę, nie z tego wszystkiego niewiadomo, a
w starych aktach, ani w lustracyach łuckich,
nie pozostało zgoła żadnej o tem wzmianki,
Dokładny rysunek tego budynku zamieściły
„Kłosy* w Nr. 377 z r. 1872,
W ostatnich czasach, od r. 1870, Ł. otrzy-

mał fortyfikacye, które urzędownie noszą na-
zwę Michajłogradu, a są niezbyt silne i nie-
wielkie. O mieście tem najważniejszą jest
w literaturze naszej monografiaT, J. Steckiego
(Kraków, 1876), którą głównie się posiłkowa-
liśmy. Czyt. też „Tyg. illustr.* z r. 1865, str.
124 i zr. 1872 NM 388. W literaturze rossyj-
skiej monografie: Kowalnickiego, Sendulskiego,
Uwodskiego. Bibliografią też podaje „Ukaza-
tiel k izd. wrem. komisii (Kijów 1888), t. EL,
str. 449—460. W mieście Ł, urodził się 1771.
r. Aloizy Feliński, 5

Powiat łucki gramiczy na płn. z pow. piń-
skim, na wsch, i płd.-wsch.z pow. rowieńskim
i dubieńskim, na zach. z pow. włodzimierskim
i kowelskim. Rozległość powiatu wynosi 6626
w. kw. czyli 580,880 dzies., z których było
w 1872 r.: pod zabudowaniami, ogrodami, dro-
gami, wygonami 9,045, dz., pod rolą 241,000
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dz., pod lasem 232,900 dz., pod błotami i sta-
wami 57,225 dz. Powiat posiada pokłady ru--
dy żelaznej, dobrego gatunku, ale ta dotąd
wyzyskiwaną nie była. Przemysł fabryczny
mało rozwinięty i z wyjątkiem gorzelnictwa,
do drobniejszego winien być zaliczony; trudni
się nim wyłącznie prawie ludność starozakon-
na, z wyjątkiem sukiennictwa, którem się zaj-
mują emigranci Niemcy w m, Rożyszczach
osiedli. Przemysł fabryczny pow. łuckiego
w 1880 r. przedstawiał się jak następuje: go-
rzelni 10, rob. 77, prod. 158,700 rs.; browarów
5, rob. 25, prod. 15,600 rs.; olejarni 2, rob. 2,
prod. 900 rs.; świec łojowych 3, rob. 4, prod.
1,500 rs.; smoły i terpentyny 7, rob. 26, prod.
10,400 rs.; garbarni 38, rob. 36, prod. 6,140
rs.; tytuniu 2, rob. 12, prod. 12,000 rs.; sukna
37, rob. 180, prod. 880,000 rs.; cegielni 5,
rob. 15, prod. 1,200; wapna 4, rob. 4, prod.
350 rs.; farbiernia |, rob. 1, prod. 150; fabr.
posądzki drewnianej |, robotn. i prod. niewia-
doma; razem fabryk 105, robotn. 382, pro-
dukcya 587,040 rs. Mieszkańców było 1866
r. 107,1382, w 1881 zaś 159,860 (w Łuckn
11,464); w r. 1879 było 15,945 żydów. Dzieli
się powiat na 4 okręgi policyjne (stany): Koł-
ki, Różyszcze (dawn. Karasino), Torczyn i
Włodzimierzec, gmin 16, miejscowości osia-
dłych 344. Główne dorzecza: Horynia, Stocho-
du i Styru. Marszałkami powiatu byli w epo-
ce 1807—1825 Kossowski, Majewski, Lipski,
Podhorodeński. F. $.
Łuck al. Zucka 1.) wś włośc, nad rz. Pli-

sówką, pow. dzisieński, o 54 w. od Dzisny, 2
okr. adm,, 24 dm., 214 mk. 2.) £., wś włośc.,
pow. dzisieński, o 59 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 14 dm., 123 mk. katol. (1866). Gmina
Ł. ma ludn. 3870, t. j. męż. 1925, kob. 1945.
(Ł. wieś wraz z Kozłowskiem, własność ksią-
żąt Lubeckich). Gmina składa się z 4 okrę-
gów wiejskich: Kozłowsk, Zelązowszczyzna
(i Paryż), Boreyki (Lubeckich), oraz Bukii
Mosarz hr. Barbary Brzostowskiej. Okrąg łu-
cki obejmuje wsie: Łuck, Szczotki, Łotuki, Ko-
wale Kunickie i Wiercińskie; zarząd gminny

jest w Osinogródku, do okręgu żelazowskiego
należącym.
Łuckowe, ob. Kamionka Wołoska.
Łuekowo, wś w pow. newelskim, z kaplicą

katolicką parafii Newel.
Łuemajża, po łotew. Zudzmujża, wśwpow.

lucyńskim, parafii ewersmujskiej, własność
Karnickich.
Łućo, niem. Merzdorf, wś serbska, na pru-

skich górnych Łużycach, w pow. wojereckim,
nad strumieniem Wolszynką, który niedaleko
stąd wpada do Małej Szprewji. Kościół para-
fialny ewangielicki z nabożeństwem serbskiem.
Szkoła elementarna. Serbów w r. 1840: 144,
w 1860: 192, w 1880: 213. Rodzinne miejsce  
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znakomitego patryoty łużyckiego Jana Ernesta
Smolera, urodz. 3 marca 1816 r., zmarłego
1884 r. 4,J. P
Łucyanówka, rz., ob. Kościelnicki potok.
Łucyanowo, wś, ob. Zucynowo, Lucyanowo.
Łucyanowo, folw., pow. szamotulski, 2

dm., 49 mk,, należy do dom. Wróblewa.
Łucyki, przys. Kamionki Wołoskiej, pow.

Rawa Ruska.
Łucyn, ob. Zucyn.
Łucz, mały zaścianek i karczma przy da-

wnym gościńcu pocztowym ihumeńsko-bobruj-
skim, na pół odległości pomiędzy Ihumeniem
istacyą Lady, nad rzeczułką wpadającą do
rzeki Qzerniawki, dopływu Bołoczy, ma osadę
jednę; miejscowość poleska, okr. polic. bere-
zyński, grunta piaszczyste. Al. Jel.
Łucza (także Zucza, po rusku Ziucza), Łui-

cza, wś w pow. kołomyjskim, 21: kil. na płd.
zach. od Kołomyi, 16 na płd. od sądu powiat.
w Peczeniżynie, tuż na zach. od urzędu poczt.
w Jabłonowie. Na płn. zach. leżą Rungury,
na płn. wsch. Kluczów Wielki, ną wsch. Btop-
czatów i Jabłonów, na płd. wsch. Szeszory, na
płd. Prokurowa, na płd. zach, Akreszory, na
zach. Berezów niżny. Środkiem obszaru pły-
nie dopływ Prutu Łuczka od zach, z Berezowa
niżnego na wsch. do Jabłonowa i przyjmuje
w obrębie wsi liczne dopływy, z których naj-
znaczniejsze od praw. brz.: Akryn, Pekura,
Ruszor z Ruszorcem (od praw. brz.), od lew.
zaś: Askunzo, Miedźwiedza, Serata. Na praw.
brz. Łuczki wznoszą się od płn. ku płd, Ki-
czera (514 m.), Kamień (604 m., znak trian-
gul.), Ruszor (588 m.), Federowy (617 m.),
Magura na granicy płd. zach. (751 m.), a na
płd. wsch. rogu Kalmatura ze szczytem Tarni-
cą na granicy płd. (801 m.). Na lew. brz.
Łuczki wznoszą się od płd. ku płn, Runok (480
m.), dalej las Szczyt (511 m.), a na płn. naj-
wyższe wzgórze do 581 m. Przez wieś idzie
droga z Jabłonowa do Delatyna. Włas. więk.
(rządowa) ma łąk i ogr. 10, pastw. 571, lasu
3828; włas. mniej. roli orn. 298, łąk i ogr.
1767, pastw. 180, lasu 58 mr. W r. 1880 by-
ło 1007 mk. w gminie (obrz. gr.-katol., z wy-
jątkiem 16 rzym.-katol.). Par. rzym.-katol.
w Jabłonowie, gr.-katol. w miejscu (dek. pi-
styński, archidyec. lwowska), We wsi jest
cerkiew. Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych (w sstwie kołomyjskiem a zie-
mi halickiej), W lustracyi z r. 1765 (Rkp.
Ossol. Ne 1892, str. 54155) czytamy: „„Wieś
ta wraz z Debesławicami i Zamulińcami miałą
być w posesyi JW. Jabłonowskiego wojewody
nowogródzkiego. My lustratorowie, zjechąw-
szy do Kołomyi na lustracyą, posłaliśmy
umyślnym do Jabłonowa, dóbr dziedzicznych
JW. Jabłonowskiego, in contiguitate wsi Łuczy
zostających, spodziewając się tam zastać komi-
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sarza lub dyspozytora tych dóbr z doniesie-
niem o naszem zbliżeniu się do dóbr Debesła-
wiec, Zamuliniec i Łuczy dla lustracyi, za któ-
rem oznajmieniem JWP. Wincenty Malkonie-
cki przyjechał do Kołomyi do nas, allegując,
że lubo sam w tych czasiech zjechał do Jabło-
nowa, z tych dóbr królewskich, dla pewnych
interesów, będąc tylko uproszonym, komisu,
ani żadnej dyspozycyi, niemając, twierdził, że
inwentarzów do lustracyi niema, ktoby poda-
wał i zaprzysiągł, ileże JW. wojewoda do
Gdańska odjechał, nie zostawiwszy dyspozycyi
nikomu do sprawienia się według teraźniej-
szego prawa i attentowania tej lustracyi. My
ząś na fundamencie konstytucyi do Debesła-
wiec i Zamuliniec na grunt zjechaliśmy, gdzie,
nie zastawszy dyspozytora, w Debesławcach
powtórnie od nas za daniem znać zjechał tenże
JWP. Makoniecki, powtarzając pierwszą swą
allegacyą, że tak podawać inwentarzów jako
i zaprzysięgać intratę żadnego niemasz delego-
wanego. Dlaczego nie mogąc dosięgnąć wia-
domości z przeszłych lat trzech o intratach
tych dóbr, a nie mając po co już i do Łuczy
na grunt z podobnych przyczyn trudzić się, te
wsie nie lustrowane zostawiliśmy." Z wyka-
zu kwarty na r. 1770 dowiadujemy się, że wś
ta była w posiad. kś. Józefa Jabłonowskiego,
wojewody nowogrodzkiego, z prow. 3247 złp.
gr. 8, z czego kwarta 811 złp. 23 gr., później
w posiad. Wiktoryi ks. Jabłonowskiej; w sku-
tek uchwały sądu apelacyjnego z r. 1785
przyznano własność wsi kamerze, zajęto ją
r.1787 i przyłączono do dóbr Peczeniżyna.
We wsi Ł. urodził się hetman Stan. Jabłonow-
ski. O nafcie w Łuczy czyt. Jahrb. der geo-
log. Reichsanst., 1881, str. 160. Lu. Dz.

Łuczaj, mko, pow. wilejski, od Wilejki 80
w., od Duniłowicz 6 w., dwór, zarząd gminny.
Dwór Łuczaj z folwarkami: Oleszyn, Skwar-
ców, Starydwór i z trzydziestu zaściankami,
ma 2200 mr. ziemi orn., łąk 2000 mr., lasu
5800 mr., w ogóle 10000 mr. ziemi. Gleba
mierna, żytnia, We dworze pałace piętrowy,
murowany, wewnątrz z gustem utrzymany,
śród rozległego parku; leży nad brzegiem jezio-
ra, parę wiorst obwodu, zwanego Łuczajskiem.
Paraf. kościół katol. ś. Tadeusza Ap., z muru
1776 wzniesiony przez Tad. Ogińskiego i Pu-
zynę. Parafia katol. dekanatu nadwilejskiego:
dusz 5222. Kaplice w Ł. i Hrozdowie. W r.
1558 dziedzictwo Melchiora Szemiota. D. 18
sierp. r. 1617 Szemiot przedaje Andrzejowi
Rmdominie Soc. Jesu; ten przedaje Piotrowi
Rudominie. R. 1662 Jan Rudomina, dziedzie
na Łuczaju i Połowie. W r. 1788 Franciszka
z Chaleckich Rudominowa, 2-do voto Pociejo-
wa, przedaje £Ł. Antoniemu i Elżbiecie z Ogiń-
skich Puzynom. W r. 1755 Elżbieta Puzyno-
wa darowuje Ł. Tadeuszowi Ogińskiemu, któ-  
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ry 1786 zbywa Ł. Tadeuszowi i Annie z Świę-
torzeckich Wankowiczom, a ci ustępują go sy- .
nowi swemu Antoniemu Wankowiczowi, od
którego przechodzi do córek jego rodzących się
z Anny. Sołtanówny, Klementyny, Wandy
i Waleryi Wańkowiczówien, lecz w dziale
dostały się Klementynie hrabinie Mostowskiej,
od której przechodzi do jej syna hr. Bohdana
Mostowskiego. Dziś własność synajego Edwar-
da. Gm. Ł. składa się z 4 okręgów, 51 wsi,
304 chat, ludn. 4436. R. 1866 mko £Ł. miało
58 mk. kat. | |

" £uczaj, jez., ob. Dzisna, rz.
Łuczaje, wś gub. grodz. w b. ziemi biel-

skiej. i
Łuczajka 1.) wś rząd., pow. dzisieński, 037

w. od Dzisny, 2 okr. adm., 9 dm., 99 mk. 2.)
Ł.,wŚ pryw., pow. dzisieński, o 42 w. od
Dzisny, 1 okr. adm., 18 dm., 207 mk. 8.) Ł.-
Wielka, wś pryw. nad rz. Łuczajką, pow. dzi-
sieński, o 48 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 11
dm., 124 mk, prawosł. 4.) £.-Mała, wś pryw.
nad rz, Łuczajką, pow. dzisieński, o 44 w. od
Dzisny, 1 okr. adm., 8 dm., 98 mk. (1866).
Łuczajka al, Tuźbina, rz., dopływ Miadzioł-

ki (Podzisny ?), prawego dopływu Dzisny,
wpadającej z lewej strony do Dźwiny. Źrodła
w błotach koło wsi Hruzdowa. Por. Dzietkowo,
Dzisna, Gogowo, Juńki, Kościele, Kuropole, Lasu-
nowo, | |
Łuczanka, wś, pow. dzisieński, gm. Łużki;

dusz 87.
Łuczanowice, wś w pow. krakowskim, le-

ży w równinie, w kącie między gościńcami
z Krakowa do Proszowice i z Krakowa do No-
wego Brzeska w Królestwie Polskiem, 277 m.
npm. Od strony północnej otacza wieś ob-
szerny przeważnie szpilkowy las, a przez śro-
dek przecina droga gminna z Luboczy do
Krzysztoforzyc. Ta dawna osada (Długosz, L.
B. I, 617) liczy teraz230 mk, rzym.-kat., przy-
łączonych do parafii w Ruszczy; była od XVI
w, własnością Zieleńskich de Zelanka, którzy
przyjęli wyznanie helweckie i gorliwie je roz-
szerzali. Pamiątką tego jest grobowiec tej ro-
dziny, stojący śród łanów zboża na pięknej
kępie utworzonej z lip, akacyj i wierzb pła-
czących. Na pagórku ręką sypanym jest uło-
żone wysokie podmurowanie z płyt piasko-
wych, pokrywające piwnicę, w której się
mieszczą trumny. Po nad nią wznosi się obe-

lisk z piaskowca, 8 łokci wysoki a łokieć sze-
roki. Bredetzky w opisie swych podróży po
Galicyi powiada, że, korzystając ze znajomości
ówczesnego właściciela tej wsi Zieleńskiego,
oficera austryackiego, często napawał się z te-
go wzgórza widokiem Krakowa i pięknej oko-
licy. Przypisuje on zbudowanie tego pomnika
swemu przyjacielowi i opisuje jak rodzaj alta-
ny. Ostatnie trumny pochodzą z r. 1843. Po-
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wyższy opis umieścił prof. Józef Łepkowski
w Roczniku Tow. naukow. krak. zr. 1861, str.
168. Według Węgierskiego, Historya Zboru
krak., str. 46—73, odbywało się w £Ł, nabo-
żeństwo helweckie od r. 1591. W r. 1636 od-
prawiono tam zjazd augsburskiej konfesyi i
deputowanych zboru krakowskiego i zawarto
unią podpisaną przez Stanisława z Zelanki Zie-

_ leńskiego, który się podpisał Senior Districtus
Cracov. Eques, Synodu deputowany. W r.
1626 zniszczyli fanatycy przygotowany w Ł.
materyał na zbór helwecki; zdaje się jednak, że
go później postawiono, gdyż Łukaszewicz w Hi-
stóryi wyżnania helweckiego w Polsce, st.
371 pisze, że istniał do r. 1687, Obecnie pos.
więk. należy do H. Caetani i ma obszaru 236
mr. roli, 22 mr. łąk i ogr., 12 mr. past. i 129
mr, lasu; pos, mniej, 72 mr. roli i 9 mr. ogr.
Ł.graniczą na północ z Prusami i Dojazdo-
wem, na południe z Luboczą i Wadowem, na
wschód z Krzysztoforzycami, a na zach. z Grę-
bałowem. m Milde.
Łuczański potok, potok górski, wytryska

w Beskidach spiskich, przepływa wieś Łucz-
kę, Jabłonów i w Podegrodziu. (Kirchdrauf)
łączy się z lew. brz. z Margeczanem pot., two-
rząc rz. Rybniczek, dopływ Hornadu. Do Ł.
p. wpada Młyński pot, i Hermanów pot. Dłu-
gość biegu 5 kil. Br. G.
Łuczański staw, ob. Zuczany i Kukerów.
Łuczańskie cieplice, ob. Zuczki, w hr.

liptowskiem (Węgry).
Łuczany 1.) wś w pow. bobreckim, 21 kil. na

płd, od Bóbrki, 9 kil. na płn. od sądu powiat.
i urzędu poczt.w Chodorowie. Na płn. zach.
leżą Hołdowice, na płn. wsch, Oryszkowce
(a mianowicie część wsi Kalinówka), na wsch.
Leszczyn i Duliby, na płd. Horodyszcze ce-
tnarskie, na płd. zach. i zach. Ostrów. Przez
wieś płynie Boberka. Wchodzi ona tu z Hoł-
dowie od płn. zach., a po 500-metrowym biegu
płd. wsch. rozlewa się w staw Łuczański, oko-
ło 1500 m. długi a 100 do 500 m. szeroki.
Ze stawu wypływa Boberka w kierunku płd.
do Horodyszcza cetnarskiego, gdzie zaraz na
granicy Łuczan tworzy staw Kukerów (ob.).
W obrębie wsi wpada do stawu Łuczańskiego
pot. Hupalówka, płynący z Leszczyna od wsch.
na zach. Wzdłuż granicy płd. wsch. płynie
pot. Bezodny od płn. wsch. na płd, zach, do
stawu Kukerowa; od praw. zaś boku wpada do
Boberki w otrębie Łuczan mały potok nad-
pływający z Ostrowa od płn. zach. a przepły-
wający płd. zach. część obszaru, Na płd, zach.
wybrzeżu stawu Łuczańskiego leżą zabudowa-
nia wiejskie, Włas. więk. ma roli orn. 220,
łąk i ogr, 205, pastw. 8 mr.; włas, mniej, roli
orn. 299, łąk i ogr. 45, pastw. 28 mr. Wr.
1880 było 270 mk. w gminie, 7 na obzs, dwor.
(obrz. gr.-kat., z wyjątkiem kilkunastu rzym.-  
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katol.). Par. rzym.-katol. w Chodorowie. gr.-
katol. w Hołdowicach, We wsi jest cerkiew,
W Akt. grodz. i ziem. (t. 5, str. 200) jest do-
kument z 22 czerwca r. 1457, w którym Gun-
ter z Sieniawy sędzia i Piotr Grołąbek z Zi-
mnej wody, podsędek ziemscy lwowscey, po-
świadczają, że za urzędowania Ścibora z Wisz-
ni sędziego i Jana z Wysokiego podsędka ziem-
skich lwowskich zapisał Jan Chodorowski -
z Brzozdowie 3 wsie: Bolszow (Bołszowce ?),
Mohyłyszcze (dziś zwie się Nahorzyńce we-
dług Raspa ,,Beschreibung der Stiftungen des
Birgerspitals St. Lazar, Wien, 1870, str. 8%)
i Łuczany na szpital lwowski.* W Akt. t. 6,
str. 65, jest dokument z 17 sierpnia 1461 r.,
podający rozgraniczenie wsi Ostrowa i Łuczan,
dokonane przez Jerzego Strumiłę z Dymorzy-
na, podkomorzego lwowskiego, W Akt, t. 7,
str. 167, jest dokument Kazimierza Jagielloń-
czyka, zatwierdzający dokonaną przez rajców
lwowskich zamianę wsi Łuczan, Nahorzan i
Bolszowa do szpitala ś. Ducha należący na Ma-
lechów. Dokument ten wydany 15 kwietnia
r. 1489. 2.) Ł., przys. Kąmionki Wołoskiej
(część Bobroid), pow. Rawa Ruska. Zu. Dz.

Łuczenki, wś, pow. owrucki, o 23 w. od
Sławeczna.
Łuczesa, Zuczosa |.) rz., poczyna się w gub.

mohilewskiej, pow. orszańskim, koło wsi Zale-
sia i Wieleszkowicz; o 50 w. od źródła wpada
do niej z lewej strony potok Obruczówka, od-
dzielujący gub. mohilewską od witebskiej; po
tej granicy Ł. płynie wiorst 22 i pół i uchodzi
do Dźwiny o I wiorstę od Witebska. Ma do

100 w. długości, 7—15 saż. szer., do 14 stóp
głęb.  Poczyna się p. n. Wierchity, przepły-
wa jez, Babinowicze. Dopływy jej wymie-
niają: Czernica, Olsza, Drukowa, Nierejsza,
Obol, Sudorówka, Obruczówka, Łososina, Cho-
temla, Suchodrewka i wiele innych. 2.) Ł.,
rz., lewy dopływ Meży w pow. bielskim gub.
smoleńskiej, wypływa z błot pod futorem Ba-
ranowem, płynie 78 w. ku zachodowi, od Du-
browki wiosną spławna, SB

Łuczesk, ob. Zuch.
Łuczka, wś w pow. tarnopolskim, 18 kil.

na płd. od Tarnopola, 3 kil. na płn. od sądu
powiat, i urzędu poczt. w Mikulińcach. Na
zach. leży Nastasów, na płn. Ozartoryai Mysz-
kowice, na płn. wsch. Proszowa, na wsch. Sko-
morochy, na płd. Wola Mazowiecka, Przez
wieś płynie Seret od płn. na płd. W dolinie
jego (294 m.) leżą zabudowania wiejskie.
Wsch. obszar jest lesisty: Wielki las (szczyt,
384 m.). Równolegle z Seretem, w nieznacz-
nem od niego oddaleniu na zach., idzie gości-
niec z Tarnopola na Mikulińce do Trembowli,
Własn. więk. ma roli orn. 49, łąk i ogr. 50,
pastw. 3, lasu 1088 mr.; włas. mniej. roli orn,
159, łąki ogr. 75, pastw. 93 mr. W r. 1880
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było 658 mk. w gminie, 34 na obsz. dwor. (205
obrz. rzym.-katol., reszta gr.-katol.). Parafie
rzym. i gr.-katol, w Mikulińcach. We wsi
jestcerkiew, szkoła filialna i kasa pożyczkowa
gminna z kapit. 1438 zł. Lu. Dz.

Łuczka, węg. Zucska, niem. Wieschen, wio-
ska w hr. spiskiem (Węgry), w pow. lewo-
ckim, nad potokiem Łuczańskim, na północ od
Jabłonowa, od Lewoczy na wschód 9 kil. a od
Podegrodzia na północny zachód 3 kil. odległa.
Dm. 43, mk. 205, a 688 kwadr. sążni katastr.
(1880 r.). Ludność słowacka. Należydo par.
łać. w Spiskiej Kapitule (Scepnsium, Kapla-
łan-szepósi), ma atoli kościół filialny pod wez.
Najśw. Panny Maryi. Według szem. dyeec.
spiskiej z r. 1878 liczy ta wieś dusz rz.-katol.
205, gr.-katol. 4, szyzm. 14, żyd. 4; razem
227. Należy do sądu pow. w Podegrodziu, do
urzędu podatk. w Lewoczy; st, poczt. Podegro-
dzie. Br. G.

Łuczka, mała rzeczka w pow. uszyckim,
lewy dopływ Studzienicy, wypływa z krynic
na Dobrotowem, płynie przez lasy Przylaski
i Czerniczyn. = X. M. O.

Łuczka, rzeka górska, powstaje z połącze-
nia się dwóch górskich potoków, Łuczki małej
1 wielkiej. Ł. mała ma źródła na obsz. gm,
Bani berezowskiej, w pow. kołomyjskim; Ł.
zaś wielka w obr. gm. Łuczek, w pow. koło-
myjskim, ze źródeł leśnych; oba potoki łączą
się na obszarze Berezowa wyźniego. Od tego
połączenia się płynie Ł. na południowy wschód
przez Berezów wyźni i niźni, a przyjąwszy
pot. Akryn od praw. brz., zwraca sięna wschód,
przepływa Łuczę i Jabłonów, gdzie przeciąw-
szy gościniec Kosów-Kołomyja, zmienia bieg
swój na północny; mija Stopczatów, Kowalów-
kę, Myszyn, Werbiąż wyźni i niźni i na gra-
nicy Werbiąża niźniego z Kołomyją uchodzi
z praw. brz. do Prutu. Z praw, brz, przyjmu-
je Ratunciewę, Lungę al. Hliboki, Akryn, To-
doryk, Pekurę, Ruszor, Korzelówkę al, Utoro-
piec, Pleszatkę, Kołodny, Zornę; z lew. zaś
brzegu Łaskunkę al. Askunzo, Medwedzę, Med-
wedzicę al, Saratę, Dubowy, Kraśnik, Czerki-
ski pot., Wyźni pot, i Sopówkę al. Sopinkę, Por.
Łucza, Dłg. biegu 39 kil. Spad wód: 445 m. (po-
łączenie się źródlanych potoków); 388 m. (uj-
ście Akrynu); 321 m. (ujście Korzelówki); 299
m. (pod Myszynem); 284 m. (ujście), W gór-
nym biegu ma dno przeważnie żw.rowate;
przedstawia aż po ujście Korzelówki krainę
pstrąga. Miano Łuezki nadają także rzece
Sopówce (ob.), dopływowi tejże Łuczki, Br. G.
Łuczka, pot., por. Zaszki (t. V, 94).
Łuczki |.) wś włośc, pow. lidzki, | okr.

adm., o 28 w. od Lidy, 3 dm., 43 mk, 2.) b.,
o8., własność rzym,-katol. kościoła pohoskie-
go, pow. dzisieński, 3 okr. adm., 058 w. od
Dzisny, 2 dm., 12 mk, katol. (1866).  
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Łuczki 1.) mały zaściauek na południowym
krańcu pow. borysowskiego, tuż przy granicy
pow. ihumeńskiego, nad rzeczką Wieczerynką,
lewym dopływem Brusiaty; ma osad 3, okr.
police. chołopienicki |, miejscowość odludna,
nizinna, poleska, grunta lekkie, łąk dostatek;
tędy licha drożyna z Dymitrowicz do Korczyc.
2.) Ł., folw., pow. bobrujski, przeszło 13 włók
rozl., od 1871 własność Czarneckich, 4ł, Jel.
Łuczki (al. Zuczki, po rusku Zżuczkż) 1.)

wś w pow. kołomyjskim, 26 kil. na płd. zach.
od Kołomyi, 15 kil. na płd. zach. od sądu po-
wiat. w Peczeniżynie, 18 na płn. zach, od
urzędu poczt, w Jabłonowie. Na wsch. leży
Berezów wyżny, na płd. wsch. Bania Berezow-
ska, na płd. zach. Mikuliczyn, na zach. Osław
Biały, na płn. zach. Osław Czarny (3 ostatnie
miejscowości w pow. nadwórniańskim). W płd.
zach. narożniku wsi nastaje pot. Łuczka Wiel-
ka, jednoz ramion Łuezki, dopływu Prutui
płyniena płn. wsch., a potem na wsch. do Ba-
ni Berezowskiej; wzdłuż granicy płd. zach. zaś
płynie od zach. na wsch. na małej przestrzeni
pot. Łuczka Mała, drugie ramię Łuezki, ró-

wnież do Bani Berezowskiej. W dolinie Łucz-
ki Wielkiej, w środku obszaru, leżą zabudo-
wania wiejskie. Przez wieś idzie gościniec
z Jabłonowa do Delatyna. Włas, więk. (rzą-
dowa) ma łąk i ogr. 72, pastw. 8, lasu 1384;
włas.mniej. roli orn. 351, łąk i ogr. 1127,
pastw. 344, lasu 4 mr. W r. 1880 było 261
mk. w gminie (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem
kilku rzym.-katol.). „Par. rzym.-katol. w Ja-
błonowie, gr.-katol. w Bani Berezowskiej. We
wsi jest cerkiew pod wezw, ś. Michała, Za
czasów polskich należała wieś do dóbr koron-
nych (w sstwie kołomyjskim w ziemi hali-
ckiej), do klucza berezowskiego a dóbr na-
awórniańskich. 2.) B., przys, Hruszowa w pow. -
jaworowskim. Lu. Dz.

Łuczki, także Zuczka, węg. Lucski, Lucsky,
wieś i miejsce kąpielowe w hr. liptowskiem
(Węgry), w pow. rożeńskim, w dystr. niźnio-
liptowskim, na południowym stoku zachodnich
odnóg Tatr, zwłaszcza w dziale Chocza, w do-
linie pot. Roztocznej czyli Łuczanki, który
przepływa tak zakład kąpielowy, jak wieś,
poniżej której, na obszarze wsi Kalai.menów, łą-
czy się z Kalamiezanką, tworząc Teplańską
wodę, Północna granica obszaru wsi, i po czę-
ści zachodnia od szczytu Wielkiego Chocza
(1613 m.) przez Holicę (1089 m.) aż poza
Ostroń (1105 m.) jest zarazem granicą hrab-
stwa liptowskiego od hr. orawskiego. Od
wschodu przytyka do obsz. gm.. Kalamenów,
od południa do Madoczan, a od zach. do Tury-
ka. Na północnym obszarze tej wsi wznosi
się dział górski Magóra (1168 m.) z grzbietem -
Hawrańcem. Na południowo-zach, granicy
wsi wznosi się Turańska Magóra (1088 m.).



796 Łuc

Wzniesienie wsi: 616 m. (szt. gen.). Ma ko-
ściół pod wezw. ś, Krzyża. W r. 1787 utwo-
rzono miejscową kapelanią, a r. 1818 parafią.
Metryki pochodzą od r. 1790. W miejscu dusz
rz.-kat. 1016, prot. 38, szyzm. 119, żyd. 10,
razem 1183. Do par. tutejszej należy wieś
Kalameny. (ała par. liczy dusz rz.-kat. 1335,
prot, 75, szyzm.. 151, żyd. 22, razem 1583
(według szem. dyec. spiskiej z r. 1878). We-
dług obliczenia zr. 1880 było dm. 114, mk.
1016; obszar zaś ma 4115 kwadr.sążni katastr.
Poczta w miejscu. Należy do sądu pow.i urzę-
du podatk, w Rożeniu. Zakład kąpielowy le-
ży na północ od wsi, u ludu zowie się Zuczań-
skie ciepliće; należy do eraryjnego państwa Li-
kawy (ob.). Odkąd te cieplice są znane, tru-
dno oznaczyć. Wspomina o nich już Maciej
Bel w dziele swojem „Notitia regni Hunga-
riae* (1785 r., t. 2, str. 536). Pisze 0 nich:
„Zdrój podwójny nakrytyizpokoikami (cellu-
lis, czy łazienkami?), lecz woda ciepła zmię-
szaną z zimną. Używano ich na ból w ezłon-
kach. Agrestes pagani invisas habent thermas,
eredo, quod lavantium concursus molestus iis
nonnunquan existit. Hinc eas ad vastitatem
redegerunt, subinde hominum  ingratissimi.*
Właściciele tych cieplic bardzo często się zmie-
niali, już to byli nimi panowie na Likawce,
już też zamku orawskim. Kiedy i jak obszar
tych zdrojów stał się własnością kilku panów,
gdyżjeszcze dzisiaj wraz ze skarbem spólnie
dzierży je kilku, nie jest zupełnie pewnóm,
Zdaje się atoli, że to pochodziz lat 1587——1609,
gdy hr. Stefan Illóshazy, jako nadżupan hrab-
stwa liptowskiego, poczynił tutaj różne dota-
cye, w skutek których przeszły zdroje w po-
siądanie kilku rodzin. W ten sposób dostały
się one w ręce rodzin Farkas i Potoczki; po
Farkasach rodzinie Kecskemótich, następnie
Thuranszky'ch, a w końcu rodzinie Mattya-
sowszky ch, którzy jeszcze do dziś dnia są po-
siadaczami obszaru zdrojów, aczkolwiek same
zdroje należą. wyłącznie do skarbu, a raczej
należały, bo r. 1872 skarb sprzedał kąpiele i
obszar zdrojów raz na zawsze pachciarzowi Ja-
nowi Tholdtowi za 22000 złr. w.a. Odr.
1798—1810 dzierżawił je Adam Thuranszky.
W tym czasie w jednym murowanym domu
znajdowały się trzy odosobnione izby łaziebne
„dla panów, żydów i chłopów*; jako też jeden
budynek ,,Babilon* zwany służył na pomiesz-
kanie dla gości. Budynek ten znięsiono r.
1855, aw r. 1857 postawiono nowy piękny
dom kąpielowy i drugi dom mieszkalny
w szwajcarskim stylu z 12 izbami. Przed do-
mem kąpielowym i mieszkaniami jest piękny
ogród, urządzony odpowiednio dla gości. Cie-
plice tutejsze wytryskują z ziemi na przestrze-
ni 6—7 sążni kwadr. Ich ciepłota i zawartość
kwasu węglowego w nich prawie jednakowa. 
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Oprócz tego są jeszcze indziej podo bne źródła,
zajmujące niespełna 1000 sążni kwadr.; atoli
ich ciepłota, zawartość kwasu węgl. i żelaza
są bardzo różne. Przeciętna ciepłota wynosi
25” R, czyli 31/4 0. Na północ od źródeł
przy łazienkach, po przeciwnej stronie drogi
komitatowej, w odległości 300 sążni, jest dru-
gie źródło o ciepłocie 199 R. czyli 23*,9 O;
woda tego zdroju służy tylko do picia, Kitai-
bel w dziele: „Hydrographia Hungariae* (t.
I, str. 12) powiada o innych zdrojach: „aliqu rt
centenis supra balneum passibus aliae scatu-
riunt aquae thermales temperaturae 15—199R.,
minus acidi carbonici ferrique vehentes, imo
suprema illarum nec saporis est aciduli, nec
ochram deponit ferri.* Woda zdroju mineral-
nego jest czysta, przejrzysta i]bez woni; wpraw-
dzie wydobywający się kwas węglowy daje
się poczuć; smaku kwaśnego, nieco ostregoi
słono-cierpkiego. Jeżeli z flaszek źle zakor-
kowanych wydobędzie się kwas węglowy, osa-

dzają się w nich różne solne części składowe,
zwłaszcza wapń, magnez i żelazo; ten osad
powleka przedmioty, na których się osadza,
powłoką żółtawo-czerwoną. Ze źródeł odpły-
wająca woda dostarcza w minucie 180 mas
wied., więc około 24000 stóp sześć. w 24 go-
dzinach i tworzy dość znaczny strumień, Tem-
peratura, ilość wody i kwasu węglowego
w zdrojach nie zależy weale od zmian powie-
trza i pogody; atoli w r. 1858 po spostrzeżonem
tutaj trzęsieniu ziemi ciepłota zdrojów cokol-
wiek spadła, bo o 8 do 47 R., co trwało do 9
dni, Wspomina o tem prof, Jeiteles wswojej
pracy umieszczonej w Verhandlungeu des Ve-
reines fiir Naturkunde, Presburg, 1859. Pod
względem jakościowym rozbierali wodę tutej-
szą Schuster, Tognio, Dr. Flittner, a w naj-

nowszym czasie Vietor i Karol Hauer, Po-
dług rozbioru Hauera zdroje Łuczki należą ze
względu na wielką zawartość żelaza i wyso-
kiej temperatury do żelezistych ciepłych zdro-

jów. Wzniesienie; 602 m. (Wahlenberg); 620.7
m. (Oesfeld); 604 m. (Kreil); dom zajezdny
613 m, (Zejszner). Czytaj: Hauer GC. Die Quel-
len von Korytnica i Lucsky (Verhandl. d. k.
k, geol. Reichsanstalt, 1858, p. 81 i1860 p.
279): Idem, Mineralwasserquellen von Tren-
chin-Teplitz, Korytnica und Lueski im Lip-
tauer u. Bartfeld im Saroser Comitate (Vrhl.
d. k. k, g. R. 1858, p. 182); Mojsisovie Dr. E.
Umgebungen von Luscky und Szielnitz im Lipt.
Com. (tamże, 1867, p. 259); Niessl G. Topogr.
Beschreilung des warmen FKisenbades Lueski
in der Kammeralherrschaft Lickawa in der Lip-
tauer Grespannschaft. W ,„Schedius Zeitschrift
1864, 238—240. Sefranka Dr. G. A. Mono-
graphie von Korytnica und Luesky (Verh. des
Ver. f. Naturkunde, Presbg., 18638). Br.Q.-
Łuczkowo, folw., pow. maryampolski, gm,
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Pogiermoń, par. Pokojnie, odl. 55 w. od Ma-
ryampola. Ma 2 dm., 12 mk.; w 1827 r. było
tu 8 dm., 115 mk.
Łuczkowy, część Lublińca Nowego, pow.

cieszanowski.
Łucznica, wś, pow. garwoliński, gm. i par.

Osieck. Ma 21 dm., 201 mk., 223 mr. W 1827
r. 8 dm., 44 mk.

Łuczniki, Zuszniki, wś, pow. królewiecki
gub. czernihowskiej, nad rz. Osotą, o 20 w. na
płn,-zachód od Królewca; 181 dm., 568 mk.,
cerkiew, cukrownia (własność Zabiełły).

Łuczniki, duża piękna wieś, o 4 w. na za-
chód od Słucka, nieopodal gościńca kopylskie-
go, w gm. słuckiej, w miejscowości żyznej, ma
około 100 osad. Sama nazwa wskaznje sta-
rożytność osądy, w której zamieszkiwaliw cza-
sach kiedy nie używano jeszcze palnej broni
łucznicy. W r. 1659 podczas wojny cara
Aleksieja z Janem Kazimierzem, Trubecki pod-
stąpiwszy pod Słuck rozlokował swą 20000
armią w Baranowiczach, Myśliwszczyźnie,
Trojczanach i Łucznikach, a odchodząc wszyst-
kie te miejsca oprócz Trojczan wypalił do
szczętu, Al. Jel.

Łuczniki, wś wymieniona w XVII wieku
jako należąca do klucza antonowskiego na
Ukrainie.
Łuczno 1.) al. Sżeliba, wś poleska w pow.

ihumeńskim, o 2 mile na południe od Ihume-
nia, przy drodze wiodącej z Palczyka do Ugolca,
w odludnej niskiej miejscowości położona, ma
osąd włócznych 20, łąk błotnych dostatek. 2.)
Ł., folw., pow. ihumeński, około 3 włók rozl.,
od 1858 własność Rudzkich. Al. Jel.
Łuczny Most, folw., pow. ihumeński, 3 wł.

rozl., własność Petrusewiczów.
Łuczesa, rz., ob. Zuczesa.
kŁuczuny, wś, pow. rossieński, par. ejra-

golska.
Łuczyca, folw. na obszarze dworskim Sta-

rzyska, pow. jaworowski.
Łuczyce, wś i folw., pow. miechowski, gm,

_ipar. Luborzyca. Leży w pobliżu drogi z Kra-
kowa do Proszowice. W 1827 r. 47 dm., 264
mk.; folw. £. (z wsiami: £Ł., Załuski i Radwa-
ny), od rz. Wisły w. 11, rozległy mr. 855:
grunta orne i ogr. mr. 619, łąk mr. 51, pastw,
mr. 12, wody mr. 2, lasu mr. 141, zarośli mr.
4, nieuż. i place mr. 26, bud. mur. 6, z drzewa|
8; płodozmian 6 i 18-polowy. Wieś Ł, osad
41, z grun. mr. 270; wś Załuski os, 8, z grun,
mr. 58; wś Radwany os. 6, z grun. mr. 34.
Por. Koniusza. Br. Ch.
Łuczyce 1.) wieś z zarządem gminnym i ob-

szerne dobra w pow. mozyrskim, z prawej
strony rzeki Ptycza, ku granicom stykającym
się powiatów bobrujskiego i rzeczyckiego,
w miejscowości poleskiej, dość obfitej we
wszystkie dary natury, w okr. police, 2 pe-  
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trykowskim. Od wieków były to dobra len-
ne, a od początku XVIII stulecia trzymane
przez możną rodzinę Jeleńskich. Konstytucya
zr. 1768, za szczególne zasługi dygnitarzy
ziemskich: Rafała, Gredeona i Konstantego Je-
leńskich, potwierdziła im prawo wieczystego
lennego władania Łuczycami, wraz z Rzeszo-
wem, Chojnem, Kosiejskiem i Kopatkiewicza-
mi (ob. Vol. Leg. VII, str. 399). Konstytu-
cya zaś z r. 17/5 powtórzyła to nadanie uro-
czyście (ob. Vol. Leg. VIII, str, 520—521).
W późniejszych czasach lenność ustała i Łu-
czyce z attynencyami przeszły na bezwzglę-
dną własność wzmiankowanej rodziny. Przed
dwudziestu laty odznaczył się tu enotami oby-
watelskiemi i dobrocią dla ludu Napoleon Je-
leński, lecz straciwszy prawo do władania, mu-
siał zamieszkać po za krajem i umierając w Te-
plitz, w r. 1883, zapisał 23000 złr., w połowie
na stypendyaw szkole rolniczej w Czernichowie
w krakowskiem, wynoszące po 200 złr. z tym
warunkiem, że pierwszeństwo przed innymi kan-
dydatami mają mieć dzieci byłych poddanych
testatora ze wsi Łuczyc, Kosiejska i Chojna;
druga zaś połowa legowanego kapitału prze-
znacza się na założenie szkoły wiejskiej w Ł,,
jeśli okoliczności pozwolą. Wykonanie te-
stamentu testator powierzył pp. Janowi Wań-
kowiczowi i Abłamowiczowi adwokatowi z Kra-
kowa (ob. „„Kraj* petersburski z r, 1883 M 20,
str. 18).  Wś Ł. ma 45 osad włócznych, cer-
kiew. Gm, łuczycka składa się z 5 starostw
wiejskich, 7 wsi i około 600 włościan płci mę-
skiej. Par. katol. kopatkowicka. W r. 1868
dobra Łuczyce nabył niejaki Szachow, lecz -
w r. 1879 wykupili je Oskierkowie; obszar
tych dóbr około 1000 włóklitewskich, łąki
bardzo obfite, ryb i lasów dostatek wielki;
młyny, propinacye i smolarnie podnoszą do-
chody stałe. 2.) KŁ. al. Zuczyczy z rusińska,
wś w pow. bobrujskim, gm. zamoskiej, nad
rzeczułką dopływającą do Binicy, ma osad 18,
grunta piaszczyste, łąki dostateczne, miejsco-
wość lesista i dość odludna. 3.) £., wś w pow.
mińskim, o milę na północ od mezka Rubieże-
wicz, nieopodal źródeł rzeki Rudzicy, w miej-
scowości dość górzystej i mało leśnej położo-
na; ma osad włócznych 15, gleba ścisła, glin-
kowata; niegdyś Radziwiłłów. Al. Jelski.
Łuczyce, wś nad Słuczą, pow. nowograd-

wołyński, gm. horodnicka, włościan dusz 117,
ziemi włośc. 513 dzies, Należy do dóbr ho-
rodnickich, własność niegdyś ks. Czartory-
skich Koreckich, Lubomirskich, Rulikowskich,
obeenie banku połtawskiego. Por. Horodnica,

Łuczyce, wś, pow. dubieński, ma kaplicę
katol. parafii Złoczówka, dawniej parafii Tar-
gowica. Bęn
Łuczyce (po rusku Zuczyci, Zuczyczi) 1.)

wś w pow. przemyskim, 6 kil, na płd. wsch,
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od sądu powiat, i urzędu poczt. w Przemyślu,
Na płn. leżą Krówniki, na wsch. Jaksmanice,
na płd. Rożubowice, na zach, Nehrybka.
Wzdłuż granicy zach. a po części i przez zach.
krawędź obszaru płynie Wiar od płd. na płn.
krętym biegiem. Na praw. jego boku leżą za-
budowania wiejskie. Najwyższe wzniesienie
na płn. wsch., 261 m. Dolina Wiaru 211 m.
na granicy płd., 207 m. na granicy płn. Włas.
więk. ma roli orn. 151, łąk i ogr. 5, past. 32,
lasu 7; włas, mniej, roli orn. 200, łąk i ogr. 2,
pastw. Il m. W r. 1880 było 209 mk.
w gm., 40 na obsz. dwor, (obrz. gr.-kat., z wy-
jątkiem 30 rzym.-katol.). Par. rzym.-katol,
w Przemyślu, gr.-katol. w Krównikach. We
wsi jest cerkiew fil. drewniana, zbudowana
W r. 1866 ze składek, do których przyczynił
się także cesarz Ferdynand [. * 2.) Ł. z Buja-
wą, wś w pow. sokalskim, 21 kil. na płn.
wsch. od sądu powiat. w Sokalu, 13 kil. na
płn. wsch, od urzędu poczt, w Tartakowie, Na
płn. leżą Szarpańce, na zach. Bobiatyn, na płd,
Leszezatów. Płd, wsch. i wsch. częśś wsi przy-
piera do granicy rosyjskiej, do pow. włodzi-
mierskiego, Wzdłuż granicy wsch. płynie do-
pływ Ługi, wpadającej do Bugu, pot. Stib,
od płd. na płn.i zabiera małe strugi, płynące
od zach. na wsch. Zabudowania wiejskie leżą
na lew. brz. pótoku w pobliżu granicy. (zęść
wsi zwie się Bujawą. Na płn. zach. od nich
w pobliżu granicy Szarpaniec leży folw. An-
nówka (Anniwka), założony około r. 1830
przez Erazma. Ciołka Komorowskiego, byłego
generała wojsk polskich, a nazwany na pa-
miątkę jego żony Anny z baronów Horochów.
Zach. część obszaru jest lesista (las Dąbrowa
na płn. ze szczytem „Za Aniwką* 261 m. wys,
(triangul. znak); na płd. ze szezytem „, Hora-
wec* 258 m. (znak triangul.). Dolina Stibu
220 m. Na płd. od wsi leży cegielnia, Włas.
więk. ma roli orn. 934, łąk i ogr. 90, past. 9,
lasu 1512; własn, mniej. roli orn. 1829, łąk
iogr. 214, pastw. 15 mr. Wr. 1880 było
938 mk. w gminie (359 w Bujowej, 579 wŁ.)
a 254 na obsz, dwor. (154 w £Ł. z Bujawami,
100 w Annówce), obrz. gr.-katol., z wyjątkiem
kilku rzym.-katol. Par. rzym.-kat. w Tarta-
kowie, gr.-kat, w miejscu, (dek, sokalski, dyeec.
przemyska). Do tej parafii należą Szarpańce.
We wsi jest cerkiew (zaczęto ja budować kosz-
tem kolatora hr. Komorowskiego w r. 1842,
a skończono i konsekrowano w r. 1846), szk.
etąt. jednokl., kasa pożyczk. gm. z kapit. 236
zł. i gorzelnia, W Rkp. Siarczyńskiego (Bibl.
Ossol. M 1825) czytamy 0 sławnym wiatraku
postawionym przez Holendra, murowanym,
wysokim na 8 pięter, roboty i sztuki godnej
widzenia. Kosztował on w 1792 r. 12000 du-
katów. W Ł. jest także kaplica prywatna,
w której się czasem mszę odprawia. We wsi 
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Ł. umarł 1873 r. Kajetan Suffczyński (Bodzan-
towicz). o. Lu, Dz,
Łuczychy, część Wereszycy, powiat gro-

decki,

Łuczycki majdan, pow. krasnostawski, gm.
Rudnik.

Łuczyczi (rus.), ob. Łuczyce.
Kuczyło, znaczne jezioro w północno-wscho-

dnim krańcu pow. borysowskiego, ku granicy
pow. lepelskiego; brzegi onego zasiedlone
szlachtą zagonową; tu znajdujemy zaścianki:
Zawiść, Łauren, Mokryny, Równopole, Tartak
iinne, Jezioro to łączy się z innemi nagro-
madzonemi w tej okoliey i obfituje w ryby.
Kilkanaście rzeczułek wpływa lub wypływa
z tego zbiornika wód jeziornych, tworzących
rozlewy i moczary; do grupy tej oprócz Łu-
czyła należą jeziora: Zamosze, Głębokie, Zu-
biel, Linowe, Bisina, Połozna. Al. Jel. -
Łuczyn (w starych dókumentach: Zutczyn),

wś, pow. skwirski, nad strugą Turbówką
(u Pochilewicza: Kamionką), wlewającą się dó

rz, Irpienia. Wieś ta obejmuje mieszkańców
obojej płci 1240; obszar gruntów, wraz z Fe-
dorówką, wynosi 3500 dzies. Ziemia glinia-
stą, miejscami piaskowata. . Jestto brzeg Po-
lesia, dziś z lasów ogołocony, ale snać dawniej
całą tę krawędź same kompleksy leśne zapeł-
niały. Starożytna to osada i własność przez
długie wieki rodziny Jelców. Już Jacko Je-
lec, żyjący w XV w., posiadał ją. Niesiecki
powiada, że temuż Jackowi czyli Jacynie, król
Kazimierz wrócił miasto Ludezyce (oczywiście
myłka, zamiast: Łutczyn, Łuczyn), Sieliszcze
i Turbów, jako własne Jelców dziedzictwo,
które Włodzimierz książę (zapewne Olgierdo-
wicz) odjął im był i do Kijowa przyłączył,
Ten Jacko Jelec nie mieszkał atoli w Ł., ale
miał rezydencyą swoję w horodyszczu, nie-
daleko tegoż Ł., nad rz. Irpieniem, w głuszy
leśnej położonem. Ciągła obawa przed napa-
dami nieprzyjaciół Tatar zmusiła go zapewne
do szukania obronnej pozycyi śród głębi puszcz
i lasów, w których nie tylko zasieki i zaręby,
ale i rzeki, trudne do przebycia, były niemałą
dla tychże nieprzyjaciół zaporą. Lud miej-
scowy pokazuje dotąd owo horodyszcze;—na-
zywa go „Jelcowskiem i oprócz tego zna jesz-
cze inne obok niego leżące uroczyszcze, które
zowie „„sieliszczem.* Opowiada, że kiedyś
przed wieki tak horodyszcze to, jak i sieliszcze
było przez Tatary doszczętnie zniszczone. Snać
wjazd do tegoż horodyszcza był wybrukowa-
ny, bo dotąd wykopują tu włościanie bruk,
a także kościotrupy i oręż. Jacko czyli Ja-

cyna Jelec miał dwóch synów: Fedora i Jacka,
Ztych Jacka król Zygmunt I hojniewspie-
rał; dał mu Kozarowicze w województwie ki-
jow., a w 1511 r. puścił mu w dzierżawę za-
mek czarnobylski i nadał cywuństwo propoj-
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skie i czeczerskie na jeden rok (metr. lit. ks,
17, fol. 516). Już w tę porę ród Jelców, za
odwagę i ciężkie prace wzbogacony na daninie
królów, wydobył się był na wierzch i zakwitł
był też mieniem i znaczeniem, Możni odtąd
Jelcowie sięgali teź po rękę córek książęcych.
Jakoż tenże Jącko Jelec miał już za sobą Ma-
rynę księżniczkę Hlińską, córkę Jerzego, któ-
ry, gdy do Moskwy przeszedł wraz z Micha-
łem Hlińskim, głośnym zdrajcą Litwy, król
Zygmunt I Półtawę nad rz. Worsklą, tejże
Marynie Jackowej Jelcowej, jako dziedzictwo,
przywrócił (Niesiecki). "Ten tedy Jacek miał
syna Fedora, który założył obok Ł. wś Fedo-
rówkę. Fedor dwa razy się żenił; z pierwszą

żoną Skołkówną, dziedziczką znacznych posia-
dłości nad rz. Rosią, miał syna Iwana, ożenio-
nego z Wnuczkiewiczówną (porów. Korun);
z drugą Chrynowską miał zaś synów: Andrze-
ja, sędziego ziemsk. owruckiego, ożenionego
z Hoscką, i Dymitra, pisarza ziems. kijow., oże-
nionego z Maryą Olizarówną, z Niemierzanki,
wojewodzianki kijowskiej urodzoną. Dymitr
Jelec, oprócz Ł. i Turbówki, które stanowiły
jądro dziedzicznych posiadłości rodu, jeszcze
miał sobie nadane Litwinowicze, na których
potem miasto Ksawerów fundowane.  Wszela-
ko wziął on był po ojcu dobra łuczyńskie,
znacznie obcięte i poobrywane na granicach
przez sąsiadów, którzy, skorzystawszy z pu-
stek, jakie zapanowały w tych dobrach z przy-
czyny Tatarów, wiele gruntów £Ł. poprzy-
właszczali byli sobie. Owe zaś „tatarszczy-
zny,” co zniszczyły były tak Ł. jak i całą oko-
licę przypierający pod Kijów, miały jeszcze
miejsce podczas panowanią króla Aleksandra,
gdyż wtedy, jak powiada pewien stary doku-
ment „co roku był welikij wpad od pogan
Tatar.* Odtąd też i znane nam już „„horo-
dyszcze* Jelcowskie nad Irpieniem, zniszczone,
jak chce podanie podczas tychże tatarszczyzn,
i oderwane następnie od Chwastowszczyzny

niesłusznie, przestało na zawsze do dóbr Ł. na-
leżeć (por. Chwastów), Dymitr Jelec był do-
brodziejem Ławry Pieczarskiej w Kijowie.
W wielkiej cerkwi uspeńskiej była osobna ka-
plica fundacyi Jelców,—gdzie w grobach ro-
dzinnych spoczęły zwłoki tak Dymitra Jelca
iżony jego, jak iojca jego Fedora i dziada
Jacka (Maksymowicz: Kiewl.). Tenże Dymitr
Jelec zostawił synów: Filipa, Fedora, Kon-
stantego i Jana. Ten ostatni zmarł młodo, bo
w 24 roku życia. W Ławrze Pieczarskiej był
jego nagrobek (Kalnofojski). Dymitr Jelec
zaś zszedł z tego świata w 1608 r. i synowie
jego, zjechawszy się do Turbówki, tegoż jesz-
cze roku uczynili pomiędzy sobą dział dóbr,
pozostałych po ojcu, Mocą tego działu dosta-
ła się Nowa i Stara Turbówka Konstantemu
i Fedorowi po połowie; wieś zaś Holaczki, wś 
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Malin na Polesiu z dworem; folw. Horodysz-
cze, wś Hołowki, wś Suchary, wś Sławowo i
dwór w m. Owruczu Fedorowi; Konstanty zaś
wziął Sielce, Narodycze i połowę wsi Reme-
zów w pow. mozyrskim, z dworzyszczem, czyli
placem w Owruczu, a Filip najstarszy również
wziął: Łuczyn, Horodyszcze. Fedorówkę, Kra-
snosiółkę, Dołhobór, Ostalewszczyznę, Belto-
wicze, a w pow. mozyrskim połowę wsi Re-
mezów, wś Dzwiżki; prócz tego pod Owruczem
bojary Newchody, bojary Kizyły, bojary dru-
gie Kizyły; w samym zaś mieście Owruczu
bojary Klepiec albo Sewruk, z gruntami i
wszelkiemi przynależytościami. Do podziału
tego jednak między braćmi nie weszły były
dobra Połtawa (za Dnieprem), jako puste
w większej części i nieurządzone. Z tych Fi-
lip najstarszy był ożeniony z Reginą Łożków-
ną, córką Stefana Łożki, marszałka mozyrskie-
go i Heleny Hulewiczównej, i miał z nią syna:
Aleksandra Ignacego i dwie córki: Bogumiłę
Mężyńską i Annę za Fedorem Hrybunowiczem
Bajbuzą. Drugi zaś z rzędu syn Dymitra,
Konstanty (a nie Iwan czyli Jan, jak u Nie-
sieckiego) był ożeniony z Krystyną 'Tyszkie-
wiczówną, siostrąJanusza Tyszkiewicza, wo-
jew. kijow., dziedzica Berdyczowa. Ten, nie-
zostawiwszy potomstwa, umarł przed 1628 r.,
albowiem pod tym rokiem konstytucya każe
żonie jego pozostałej płacić to 20 ze swojej
własnej szkatuły wydał mąż jej na potrzeby
ojczyzny (Const. fol. 42). Trzeci nareszcie
syn Dymitra, Teodor, chorąży kijowski, z Ba-
ranowskiej, miał syna Remigiana, chor. kijow.,
który z Bylwestry Zamoyskiej, siostry cio- .
tecznej króla Michała Wiszniowieckiego, miał
potomstwo: Zofią za Wojakowskim, Dorotę za
Kurdwanowskim, i synów dwóch: Michała-
Fedora, dziedzica Nowaków i Pawłowicz, zmar-
łego bezpotomnie i Jana Wacława, który ze
Sławskiej miał córki: Anielę za Finkiem, Ma-
gdalenę za Rojewskim, i Maryannę za Jerzym
Starzechowskim stoln. żydacz., z której córka
Anna była żoną Jana Karola Krasickiego,
kaszt, chełm., a matką Ignacego, bisk. war-
mińskiego, sławnego wliteraturze naszej poety
i pisarza, i Marcina, Karola Ksawerego i An-
toniego hr. Krasiekich, Ale niewyprzedzajmy
porządku lat i wróćmy do wspomnionego wy-
żej Aleksandra Jelca, syna Filipa. Ten, w mło-
dym wieku, został jezuitą i w r. 1632 d. 15
wrześ,, aktem spisanym w Turbówce, zapisał
dobra Łuczyn z Holaczkami i Fedorówką ko-
legium jezuitów chwastowskiemu, a Litwino-
wicze i Bazar owruckiemu, z tem żeby w tych
ostatnich dobrach nowe trzecie kolegium ufun-
dowane zostało (pod nazwą Ksawerowskie-
go) iluboć potem tenże Jelec opuścił zakon
i zostął świeckim księdzem, jednakże zapisów
swoich nie naruszył, owszem w 1634 r. sam



800 Łuc

prosił króla Władysława, gdy ten był na wy-
prawie moskiewskiej, aby fundacyę jego wziął
pod obronę i opiekę swoję (por. Ksawerów).
W £Ł, było w 1640, jak to zexcerptu taryfy wo-
jewództwa kijow. okazuje się, dymów 40,
a w Fedorówce 13. "Tymczasem w 1648 r.
nastaje bunt Chmielnickiego i obejmuje jakby
siecią całe województwo kijowskie, Kozacy
wichrzą ogniem i mieczem. Toć Fedor Jelec,
stryj kś, Aleks, Ignacego, ginie we własnym
domu z rąk własnych poddanych (ob. Jerlicza:
Latopisiec et.), ginie w ten sposób i wielu in-
nych. Kto z dziedziców i szlachty uszedł mie-
„cza, uciekał w głąb kraju za Bug lub Wisłę.
KŚ. Aleks, Ign. Jelec, wyzuty z mienia i sie-
dziby, wraz z siostrą swą Bajbuziną, aż w głę-
bokim Wołyniu szukał schronienia. Atoli
niedługo zmienia się postać rzeczy. Wojny.
ustają, i oto dziedzice iszlachta przez bunt nie-

dawno zdmuchnięci z tej ziemi, wracają na-
powrót do niej; a kozacy i lud—ten sam lud,
co wymiótł stąd szlachtę, jakoby za dziwną
ironią losu, tpraz w obłędzie strachu, sam się
„„rozchodzi,** rozpierzcha się, gromadnem wy-
chodźtwem na drugi brzeg Dniepru się przeno-
si i tylko pustkę pozostawia po sobie. Do
pustek więc (bo i Łuczyn „rozszedł się był
wtedy),z całym zastępem szlachty i dziedziców
powracających wrócił był nareszcie i kś. Jelec
Ale zaledwie po trwogach i niepewnościach
długo wstrząsanego bytu myślał się on osie-
dlić w ścianach domu własnego, gdy w 1665
r. śmierć mu przerwała pasmo życia. Umarł
oficyałem kijowskim. Po jego zejściu, jezuici
toż owruecy (bo już wtedy w Ohwastowie ich
nie było), na mocy zapisu objęli Ł. w swoje
posiadanie. Ale zaledwie z kilka lat dziesiąt-
ków upłynęło po tak zwanym „,przegonie* lu-
du (zhin), gdy szczególniej w częściach pole-
skich wojew. kijowskiego na nowo rozpoczyna
się kolonizacya, i jezuici też, tak w Ł. jaki
innych dobrach jelcowskich, które posiedli,
stają się odnowicielami zaludnienia budową

wsi, ściąganiem osad. Jednakże najzupełniej
zawichrzone stosunki właścicielstwa, podczas
całego ciągu wojen kozackich, dały powód
ciężkim zawikłaniom w niedalekiej przyszłości.
Turbówka (stara i nowa) od najdawniejszych
czasów z Ł. składała jeden kompleks dóbr.
Ale, jak to już widzieliśmy w 1608 r., na mo-
cy działu dopełnionego pomiędzy braćmi Jel-
cami, na schedę dwóch młodszych przypadła
taż Turbówka po połowie, na schedę zaś naj-
starszego Filipa— £Ł. Tymczasem Konstanty
Jelec, jak też o tem było wyżej, umarł bezpo-
tomnie i połowa jego Turbówki spadła znowu
po połowie na dwóch braci jego pozostałych:
Fedora i Filipa, a następnie na ich potom-
stwo. Atoli wkrótce potem wojny kozackie się
wszczynają, i' tak kś, Aleks, Ign.-Jelec (syn  

Łuc

Filipa) jak i brat jego stryjeczny Remigian
(syn Fedora), przez długie lata życie tułacze
w dali od domów swych pędzić musieli; aż na-

reszcie po uspokojeniu się Ukrainy kś, Aleks,
Ignacy powrócił, ale zastawszy pustą zupełnie
Turbówkę, wcielił ją do swego Ł., a następnie
po jego Śmierci już jezuici posiedli Ł. wraz
z Turbówką. Wszelako i Remigian Jelec za
życia swego, jako też i syn jego Jan Wacław
i córki jego, może dla tego, że od czasów wo-
jen kozackich rozproszeni byli po różnycha
dalekich kątach kraju, ani odzywali się, ani
protestowali przeciwko pokrzywdzeniu swemu,
aż dopiero Jan Karol Krasicki kaszt. chełmski
(o którym także było wyżej), ożeniony z Anną
Starzechowską, praprawnuczką Fedora Jelca,
zaczął praw swoich do Turbówki dochodzić —
ma się rozumieć, że jezuici proces przegrali.
Toć Ignacy Krasicki bisk. warmiński (syn Ja-
na Karola) w zapiskach swoich] heraldyeznych
(u Bobrowicza) o tej sprawie z pewnego rodza-
ju goryczą i przekąsem nawet napisał: „,z oka-
zyi Jelców fundacyi, genealogia ta (Jelców
w Niesieckim) źle napisana, i jest z krzywdą
dziedziczce z Jelcównej urodzonej uczynioną,
Annie Krasickiej, kasztelanowej chełmskiej,
matce mojej; wyprowadziwszy albowiem kś,
Niesiecki genealogią Jelców, na księdzu sufra-
ganie (nie był sufraganem ale oficiałem) fun-
datorze Collegium owruckiego dom kończy,
procedencyą: brata jego (brata stryjecznego
Remigiusza, bo kś, Jelec rodzonego brata nie
miał) pisząc pod osóbnym artykułem Jelców
h. Róż. Podobno tej pomyłki okazyą proces
o sukcesyą Jelcowską z jezuitami, który mimo
herbu wsparty dowodami autentycznymi oj-
ciec mój w trybunale kor. wygrał i wsie Tur-
bował (Turbówkę), Lisówkę, Holaczki, od je
zuitów niesprawiedliwie trzymane, windyko-
wał. (Niesiecki wyd. Bobrowicza pod art.
Jelec). Ale na tem nie skończyło się jeszcze.
Po tym procesie nastąpił niebawem i drugi,
ale tym razem już szło ni mniej, ni więcej jak
o sam Ł., Litwinowicze i Bazar, przed 144 laty
jezuitom przez kś, Jelca zapisane. Proces ten
wszakże sukcesorowie Jelcowscy, nie jezuitom
już, ale po ich kasacie w 1773 r., komisyi są-
dowej edukacyjnej, która, jak wiadomo, obję-
ła była w zarząd swój wszystkie dobra znie-
sionego zakonu, wytoczyli byli. Procesem tym
usiłowano wprost obalić już sam zapis kś, Jel-
ca, jakoby bezprawny, ale była to rzecz ocze-
wiście naciągana, dowody wymuszone i zawi-
kłane, tak że sprawa została przegraną, a Ł.,
Litwinowicze i Bazar nie przestały też należeć
do kontyngensu dóbr pojeznickich, Mamy pod
ręką, jako źródło do tej sprawy, obronę na pi-
śmie przez patrona podaną, p. t. „Osnowa spra-
wy WJM. Adama Stockiego, Cześnika Mozyr-
skiego, Ferdynanda Wołynieckiego Śsty: Ste-



Łuc

pankowskiego, Antoniego Kamieńskiego Cze-
śniką Żytom., Jana Kościuszki, Leonarda Aza-
rycza, Jana Milewskiego i innych, z głowy
Filipa Jelca, oraz Ignacego Biskupa Warmiń-
skiego, Antoniego Chor. nadw. W. Ks. Lit.,
Ksawerego koadiutora biskupstwa Chełmskie-
go, Marcina kanonika Warmińskiego, hr. Kra-
sickich, Rościszewskich, Pagowskich, Pieńkow-
skich i innych z głowy Fedora Jelca Chor.
Kijow. sukcessorów o dobra w Wdztwie Ki-
jow. i p. Mozyrskim W. Ks, Lit. leżące, po
zniesionym zakonie ks, Jezuitów Collegium
Owrtckiego, na nich prawem natury spadłe
w Komissyi Sądowej Rzplitej*, R. 1775 ko-
misya ustanowiona od rzplitej, tak nazwana
„rozdawnicza', oddała £. sposobem dziedzic-
twa na prawach służących dobrom po-jezuic-
kim Adamowi Kwileckiemu, staroście lędzkie-
mu, (Vol. Leg. VIII, str. 365). Szereg zaś
dalszych posiadaczy tegoż £. następny: Fer-
dynand Wołyniecki st. Stepankowiecki, To-
masz Bydłowski i Łopatyński, Milewski, zno-
wu Wołyniecki, a nareszcie Rafał Pruszyński,
którego syn Stanisław, spłaciwszy dług po-je-
zuicki, ciążący na majątku tym, sumą indemni-

zacyjną, odprzedał go p. Pęcherzewskiemu.
R. 1775 na sejmie była naznaczona osobna ko-
misya dla rozgraniczenia Ł, z dobrami w spo-
rach będącemi. Jezuici mieli tu swoję kaplicę
(ecelesia seu capella). Dawniej tu była cerkiew
unicka troicka, niewiadomo kiedy zbudowa-
na, ale że się chyliła ze starości ku upadkowi,
w 1764 na jej miejscu zbudowano nową, dziś
jeszcze istniejącą. Edwarda Rulikowski,

KŁuczyna, ruska nazwa wsi Liteni na Bu-
kowinie. |
Łuczyna, ob. Zuczywna.
KŁuczyna, węg. Ziteny, wś w hr. szaryskiem

(Węgry), 582 mk.
Łuczyna al. Zucina, góra i szczyt w Karpa-

tach bukowińskich, na obszarze gminy Szypo-
tu kameralnego, w pow. radowieckim, pod
429 50” wsch. dłg. g. F., a 47*41'25” płn. sz.
g.; wzdłuż grzbietu tej góry w kierunku od
zach. ku wsch. rozpościerają się obszerne poło-
niny z szałasami i zabudowaniami gospodar-
skiemi. Stoki płn. i wsch. pokrywają lasy
szpilkowe. Wznosi się 1590 m. (szt. gen.). Na
wsch. od tego szczytu wznosi się szczyt lesisty
Kamienka, wys. 1484 m. npm. Od płn, oble-
wa podnóże tych dwu gór Hroby potok albo
Smidestie, a od płd, i wsch. Łukawa pot., do-
pływ Mołdawy. Na płd. stoku tej góry legły
rządowe stajnie dla hodowli koni, a mianowicie
stajnie Łuczyna, Kamienka, Hosternie, Gajna
1 Mała Kilka. Br G,
Łuczyńce, właśc. Zuczyniec (0b.).
Łuczyńce (po rus. Zuczyńci), wś w pow. ro-

hatyńskim, 8 kil. na płd, od sądu powiat, i u-
rzędu poczt. w Rohatynie, przy gościńcu roha-

Słownik geograficzny. Tom V.— Zeszyt 59.
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tyńsko-bursztyńskim. Na płn. i płn.-wsch,
leżą Putiatyńce, na wsch. Ujazd, na płd, Ju-
naszków i Obelnica, na zach. Koniuszki i Ba-
buchów. Wzdłuż granicy zach. płynie Gniła
Lipa od płn. na płd. i zabiera z obszaru wiej-
skiego małe strugi. Na lew. brzegu Lipy leżą
zabudowania wiejskie: na płd. od nich wznosi
się Kamienna góra (312 m.), na płn. wsch.
las Gaj (316 m.) a we wsch. części wsi, blisko
granicy, wzgórze „„Nad rajem* (362 m., znak
triang,). W £Ł, rozwinęły się po obu stronach
potoku żółtawo-szare gipsy, przykryte gliną
dyluwialną (ob. „„Kosmos* Lwów 1880, V, str.
126). Własn. więk. ma roli or. 364, łąk i ogr.
151, past. 25, lasu 194 mr.; własn. mniej. roli
or. 1140, łąk i ogr. 371, past. 132 mr. W r.
1880 było 931 mk. w gminie, 16 na obszarze
dwors. (obrz. gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym.-
kat.) Par. rzym.-kat. w Rohatynie, gr.-kat,
w miejscu (dek rohatyński, archidyec. lwow-
ska). We wsi jest cerkiew p. wez, ś. Mikoła-
ja, szkoła etat. |-klas. i kasa pożyczk. gminna
z kapitałem 483 zł. Lu. Dz.

Łuczyńczyk, duża wś, pow. mohylowski,
gm., par. i okr. polic. w Łuczyńcu, 1500 mk.,
ziemi włośc. 2053, dwors. 1236 dzies,, cerkiew.
47 dzies., dm. 345. Cerkiew p. wez, ś. Michała;
część wsi zaludniona katolikami nazywa się
Mazurówką, Własność dawniej Uruskich, dziś
Bieleckiej. Od Mohylowa w. 35, od Jaro-
szynki 50. Dr. M.

Łuczyniec, małe mczko, pow. mohylowski,
nad rz. Niemyja, w pięknem położeniu, od Ka-
mieńca Podols. odległe o 12.5 w., od Mohylo-
wa 30, od Zmerynki st. kol. odesko-kijow. w.
50; ziemi włośc. z przedmieś. Wiatrówką, Jó-
ziną i Gromówką 1685 dz., dwors. 1229 dz.,
cerkiewnej 48 dz. Kościół paraf. dek, mohy-
lowskiego p. wez. Wniebowzięcia N. P., wymu-
rowany przez Uruskich w miejsce drewniane-
go, przez Michała Rzewuskiego, wojew. podol-
skiego, postawionego w 1764 r. Kościół ten
uległ pożarowi po 1840 r.; wyrestaurowany
przez Melanią z Uruskich Sobańską i jej sy-
nów Aleksandra i Izydora, poświęcony w 1860
r. przez prałata hawłowskiego; wsi należących
do parafii 12, w ogóle parafian 1563. Kaplica
w Winożu. Cerkiew p. wez, N. P. Rożańcowej
z 1020 paraf., synagoga, urząd gminny do któ-
rego należą: m. Łuczyniec; wsie: Łuczyńczyk,
Młynówka, Płoska i Goraj; w ogóle osad 918, -
mk. męż. 2761, kob. 2821; ziemi włościan
w gm. 5808 dz., w tej ilości ornej 3587 dz.,
wypada więc na I duszę 1*04 dz. ziemi. Pry-
watnej ziemi w gm. 4808 dz., w tem ornej

3374 dz., w ogóle ziemi 10616. Urząd polie.
(stan), dm. 628, gorzelnia, młyn o 6 kamie-
niach z groblą murowaną, kamień wapienny,
ziemia pszenna— czarnoziem z gliną, a także

obok grobli pokład gleju zielonego, zwanego

51
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ziemnem mydłem, mogącego być używanym do
prania bielizny. Majątek ten był początkowo
własnością możnej rodziny Czuryłów, od niej
przeszedł do Rzewuskich, a w 2-giej połowie
XVIII w. nabył go Tomasz Uruski; po śmierci
jego odziedziczył Ł. brat jego Łukasz Uruski
(7 1817), znakomity gospodarz i przemysło-
wiec. On to pobudował austeryą, domy, go-
rzelnie, młyny, zaprowadził uprawę chmielu,
założył browar, sprowadził tkaczy z Saksonii
do wyrabiania stołowej bielizny i wielu zdol-
nych rzemieślników, a także poprawną rasę
krów holenderskich. Do Ł. za jego czasów na-
leżały wsie: Groraj ze śladami dawnego zamku
jeszcze Czuryłów, Hromówka, Młynówka, Pło-
ska, Suhaki, Łuczyńczyk, Józina i Berlińce la-
sowe. Po śmierci ŁukaszaUruskiego majętność
ta dostała się dwu jego córkom. Julia Sula-
tycka 2-do voto Bielecka odziedziczyła Suhaki,
Łuczyńczyk i Berlińce lasowe; Melania zaś
Sobańska: Ł., Hromówkę, Goraj, Józinę, Mły-
nówkę i Płoskę. W 1868 r. Ł. z przyległo-
ściami został z rozporządzenia rządu sprzedany;
od synów Melanii Aleksandra i Izydora So0-
bańskich za sumę zaledwie 132,500 rs. nabył
Laszkiewicz, teraźniejszy właściciel. Dr. M.
Łuczynów 1.) wś włośc., pow. kozienicki,

gm. Policzna, par. Zwoleń, odl. od Kozienie w.
20, gruntu 276 mr., 26 dm., 169 mk. 2.) Ł.,
wś, i os. Łuczyn Nowy, pow. kozienicki, gm.i
par. Świerze Górne, odl. od Kozienic 4 w.;
gruntu włośc. 480 mr., dm. 27, mk. 128; osada
3 dm., 7 mk., 15 mr. ziemi, Br. Ch.

Łuczyszcze, wś w pow. ihumeńskim, w gm.
pereżyrskiej, o wiorstę na południe od wsi Pe-
reżyry i w pobliżu kol. żel. libawsko-romeńs,,
rozrzucona nad obszernem bagnem, ma osad
około 20. Dziwna rzecz, że na najdokładniej-
szych mapach wojennych opuszczoną jest ta
wieś dość znaczna; gleba dobra, jak w ogóle
w całej okolicy, Al. Jel.

Łuczytki, wś włośc, i rząd., pow. wilejski,
o 45 w. od m, Wilejki, 1 okr, adm., 6 dm,,
26 mk. (1866). :
Łuczywna, niem, Zautschóurg, węg. Lucsi-

vna, wŚ i miejsce kąpielowe, w hr. spiskiem
(Węgry), w pow. tatrzańskim, w dolinie Po-
pradu, na zachodnim krańcu Spiżu, na granicy
z Liptowem, ma od płn. Mięguszowce, od zach.
Szczyrbę (w hr. liptowskiem) i Szuniawę ni-
żnią, od wsch. Teplicę i Batyżowce. Obszar
Ł., obejmujący 3385 kw. sążni kat. (1880 r.),
przerzyna od wsch. ku zach. rzeczka Mały Po-
prad, dopływ Popradu; z płn, zachodu ku płd.-
wschodowi płynie pot. Bakoweca, nad którym
leży zakład kąpielowy i który odgranicza po
części obszar ł. od obszaru Mięguszowiec.

Wtym samym kierunku, na zach. granicy wsi,
płynie Czerwony pot. Oba te potoki uchodzą
do Małego Popradu. Płd, obszar zrasza Łopu- 
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szna z pot, Jaśkową. Na płn. granicy, w stro nie
wsch., wznosi się góra Smolnik (Kienberg, 922
m.); na płd.-zachodniej zaś Swimbarg (994 m.);
między Łopuszną a wsch. granicą Baba (979
m.), Kowaczowa (909 m.) i Czerna (1091 m.).
Na zach. wznosi się Walterowa góra (918 m.).
Wzniesienie wsi 767 m, (szt. gen.). Jest to wś
mająca z wszystkich wsi spiskich najpiękniej-
sze położenie, dokoła otoczona wapiennemi gó-
rami lesistemi, legła w dość obszernej a ró-
wnej kotlinie, W płn. stronie wsi, tuż przy
drodze żelaznej koszycko-bogumińskiej, leży
zakład zimnych i parowych kąpieli (o 118 kil.
od Koszyce), założony i otworzony r. 1872
przez właściela Donata Szakmaryego. Jest 50
pokojów dla gości, w cenie od 50 zł, do 1 złr.

20 et.: stawki i liczne przechadzki. Powietrze
świeże i zdrowe. W r. 1872 było gości 20,
1873 r. 60, 1874r. 150, 1875 r. 380 1 t. d.
Lekarz w miejscu. Stacya kolei żel., urząd

poczt. i telegr. w miejscu. Liczba mk, 627,
dm. 74 (1880 r.). Ma kościół rzym.-kat. pod

wez. $. Marcina bisk. Rok erekcyi niewia-
domy. Metryki od r. 1742. W miejscu jest
dusz rzym.-kat. 93, protest. 439, szyzm. 16,
żyd. 4, razem 552 (według szem. dyec, spi-
skiej r. 1878). Do par. należy Szuniawa wyź-
nia i niźnia, tak iż cała parafia według tego
szemat. dyec. sp. liczy dusz rzym.-kat. 1374,
gr.-kat. 1, prot. 441, szyzm. 188, żydów 14,
razem 2013. Jest tu takze kościół filialny pro-
testancki (wyzn. augsb.), zbudowany r. 1815,
należący do par. prot. w Batyzowcach. Br. G.
Łuczywno, wś, pow. kolski, gm. Sompolno,

par. Lubstówek (w XV w. Racięcice, Łaski,
Lib. ben. I, 24), odl. od Koła w. 15; dm, 19,
mk. 148. W 1827 r. 22 dm., 195 mk.

Łudeńka, zaśc. mieszcz., pow. święciański,

3 okr, adm., o 30 w. od Święcian, 1 dm., 6 mk.
katol. (1866).

Łudnia, mały folw. w pow. borysowskim,
nad dużem jez. Łuczyło (ob.), w okr. police. do-
kszyckim; miejscowość dogodna, obfituje w łą-
ki, lasy i ryby. A. Jelski.
Łudwy, wś włośc., pow. oszmiański, I okr.

adm., o 15 w. od Oszmiany, 5 dm., 55 mk.
katol. (1866).

Łudź, Zódź, las w płn.-zach. stronie Witko-
wa Nowego, pow. Kamionka Strumiłowa, z płn.
strony przypiera do doliny moczarzystej,
Łudza, ob. Zucyn.
Łudza al. Zuza, rzeczka wypływająca z kil-

ku jeziór niedaleko Lucyna, wpada do rzeki
Wielkiej w gub. pskowskiej. W dawnych kro-
nikach zwana Luno,
Łudzmujża, ob. Zucmujża.
Ług, ob. Zuk i Łęg.
Ług 1.) os. nad rz. Prosną, pow. wieluński,

gm. i par. Skomlin, odl, od Wielunia w. 16,
dm. J, mk. 10. 2.) K.-Zawadzki, błoto, pow.
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wieluński, gm. Skrzynki, na gruntach wsi Za-
wady i przy wsi Kraszewice. 3.) £.-Dqódrów-
ka, folw., pow. siedlecki, gm. i par. Skurzec.
Według Tow. Kred. Ziems. ma rozl. mr. 254:
grunta orne i ogr. mr. 157, łąk mr. 15, lasu
mr. 18, zarośli mr. 45, nieuż. i place mr. 20.
Wś Ł.-Dąbrówka os. 11, z gruntem mr. 153.
Por. Kobylawólka, A. Pal,
Ług, zaśc. pryw., pow. wilejski, o 41 w. od

m. Wilejki, 1 okr. adm., przy byłej drodze
pocztowej z m. Ilii do m. Radoszkowicz; 1 dm.,
11 mk. (1866).
Ług, ob. Kniaża-Krynica,
Ług Wielki wś, pow. nowogradwołyński,

gm. kurneńska, włościan dusz 92, ziemi włośc.
1088 dz., należała niegdyś do dóbr sokołow-
skich Ilińskich, obecnie kolonia niemiecka.
Ług 1.) al. Walków Terebiż, gajówka na

obsz. dwor. Opłucko, pow. Kamionka Strumił-
łowa. 2.) Ł. Jazowy, rus. Jaziw łuk, grupa
domów w Białej, pow. kawa Ruska. 3.) Ł.,
ob. Łęg i Zuh.
Ług 1.) al. Kania, młyn w Sierosławicach,

nad Prosną, pow. kluczborski. 2.) Ł., niem,
Lug, folw. dóbr Uszyce, powiat olesiński,
Por. Łęg.

Ług, prawy dopływ Bugu, płynie od Strzel-
czy za Poryckiem do Uściługa.
Ług. Jest to nazwa dolnego biegu rz. Bo-

berki, lew, dopływu Dniestru. Ob. t. I, 256.
W uzupełnieniu opisu tam podanego dodaje-
my, że Boberka, od Horodyszcza cetnerskiego
począwszy, wraz z prawym swym dopływem
Krywulą (ob.), przedstawia krainę leszcza.
W Boberce żyją następujące ryby: jazgar,
karaś, karp, kleń, kózka, leszcz, lin, miętus,
okoń, piskorz, płotka biała i czerwona, podle-
szczyk, szczupak, szweją i ukleja. Br. G.
Ługa, miasto pow. w gub. petersburskiej,

nad rz. Ługą, o 128 w. od miasta gubern, od-
ległe, 3000 mk., st. poczt, i st. kol. żel.

kŁuganie, ob. Zygiowie.
Ługańsk, miasto górnicze i powiat. gub.

ekaterynosławskiej, przy ujściu rzeczki Oleho-
wy do rz. Ługania, 11,000 mk., 4 cerkwie,
przemysł i handel bardzo znaczny, st. poczt,
o 194 w. odległa od st. kol. żel. donieckiej te-
goż nazwiska. W £Ł. znajduje się zarząd okrę-
gu górniczego t. n., składający się z hut żela-
za i kopalni węgla kamiennego, otwartych za

panowania Piotra W. Pow. ługański ma 92
m. kw. powierzchni równej, grunt urodzajny,
lasów nie wiele, bogate pokłady węgli kamien-
nych, 111,000 mk. trudniących się głównie
rolnietwem; rzeki: Doniec północny, Ługan,
Łozowa, Bieła, Olchowa i wiele innych. W po-
Wiecie znajduje się osada Krasny Kut z fabry-
kami sukna i kaszmiru, produkującemi rocznie
za sumę około 60,000 rs. Zenon Bartoszewicz.
Ługasza, część Nakwaszy, pow. brodzki,
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Ługawka, pow. grójecki, gm. Kąty, par,
Sobików.
"Ługi 1.) folw., pow. kolski, gm. Piotrkowi-

ce, par. Wąsosze, odl. od Koła w. 26, dm. 2,
mk, 12. Por. Leśnictwo. 2.) Ł., 0s., pow. ko-
niński, gm. Brzeźno, par. Konin, leży na wsch.
płd. Konina odległa o 8 w., od rz, Warty w.
1'/ę, ma powierzchni 17 mr., 41 mk., grunt
żytni piaszczysty; pomimo bliskości rzeki zale-
wom nie podlega, 3., Ł., kol. przy szose,
pow. kozienicki, gm. Grabów nad Wisłą, par.
Zwoleń, odl. od Kozienic w. 38; gruntu 335
mr., 10 dm., 46 mk, 4.) £., folw., pow. opa-
towski, gm. Wojeiechowice, par. Gierczyce,
od Opatowa 15 w., gruntu 805 mr., 1 dm.,
6mk, 5.) £., wś, pow. stopnicki, gm. Male-
szowa, par. Lisów. W 1827 r. 10 dm., 38 mk.
6.) Ł., wś, pow. sierpecki, gm. Stawiszyn,
par. Szreńsk, odl. o 82 w. od Sierpca, ma 21
dm., 206 mk., 513 mr. gruntu, 102 nieużyt-
ków, wiatrak, W 1827 r. 13 dm., 71 mk,
T.) K.-Budki, wś, pow. garwoliński, gm. Tro-
janów, par. Brzeziny. Ma 2 dm., 19 mk., 58
mr. ziemi. 8.) k.-Radły, kol. i os. młyn. nad
rz, Liszwartą, pow. częstochowski, gm. i par.
Przystajń; kol. ma 79 dm., 610 mk., 1809 mr.
(615 mr. ornej ziemi); os, młyn, 1 dm., 10 mk.,
30 mr.; os. karcz, rząd. | dm., 1 mr.; posteru-
nek straży pogranicznej, Por. Krzepice. 9.) £.-
Rętkie, wś, pow. siedlecki, gm. Jasionka, par.
Zbuczyn. Ma 15 dm., 100 mk., 397 mr. ziemi,
W 1827 r. 12 dm., 59 mk. 10.) Ł. Wielkie,
wś, pow. siedlecki, gm. Czuryły, par. Zbu-
czyn. Ma 16 dm., 158 mk., 963 mr. W 1827
r. 26 dm., 122 mk, W spisie z 1827 r. podane
są jeszcze £.-Gołasze (par. Zbuczyn), mające
7 dm., 34 mk. Br. Ch.

Ługi 1.) wś rząd., pow, wilejski, o 75 w.
od Wilejki, 3 okr. adm., gm. duniłowicka, 7
dm., 57 mk, kat. 2.) Ł., pow. dzisieński, gm.
Łużki, dusz 36. 3.) Ł., zaśc. pryw., pow.
lidzki, 5 okr, adm., o 13 w. od Szczuczyna, 6
mk, 4.) Ł., zaśc. mieszcz., pow. Święciański,
3 okr. adm., o 34 w. od Święcian, 1 dm., 16
mk. staroobr. (1866).

Ługi, por. Zuh, Zuka.

Ługi, wś, pow. rosławski, gub, smoleńskiej,
nad rz. łużajką, o 25 w. od Rosławla, 37 dm.,
315 mk.; słynąca z cudów cerkiew $. Mikołaja.
Ługi k.) al. Zęgi, os. w Hubiniu, pow. bu-

czacki. 2.) Ł., gajówka na obsz. dwor. Potok
Złoty, pow. buczacki. 3.) Ł. nad Strypą, część
wsi Znibrody, pow. buczacki. 4.) Ł., por. Zę-
gi, Łohi, Łuhy,

Ługi 1.) niem. Zugi, wś, pow. śremski; 26
dm., 527 mk.; 62 ew., 265 kat.; 162 analf.
Poczta w Rusocinie o 8 kil.; tel. w Jaraczewie
o 10 kil., st. kol. żel. w Jarocinie o 28 kil.
2.) Ł., os., pow. gnieźnieński, 3 dm., 54 mk.;
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1 ew., 538 kat.; 31 analf. Poczta i tel. w Powi-
dzu; st, kol. żel. w Gnieźnie o 26 kil. M. St,
Ługi 1.) niem. Zugi a od r. 1874 Lugau,

król. leśnietwo, pow. toruński, niedaleko msta
Podgórza, przy granicy w. ks. poznań. Obszar
lasu 14,586 mr., 1 dm., 10 ew. Par, i szkoła
Podgórze, poczta Toruń-dworzec. 2.) £., niem.
Luggewiese, wś w pow. lęborskim, ziemi po-
morskiej. KA F:

Ługi, niem. Zugi-Bruch, bagno, ob. Głąbsk
al. Głomsk.

Ługi, niem. Zugen, pustkowie do Warłowa,
pow. lubliniecki,

Ługi, pot., powstaje z połączenia się dwóch
strug łącznych, płynących z pod Dublowej Mo-
giły (368 m. szt. gen.), wznoszącej się na ob-
szarze Uścieczka, w pow. zaleszczyckim. Stru-.
gi te łączą się we wsi Torskiem. Tak powsta-
ły potok płynie przez Torskie, między domo-
stwami, na płd. zach., potem na płd. doliną,
nad którą od wsch. wznosi się wzgórze Hlu-
szka (317 m.), a od zach. wzgórze lesiste z la-
sem Maraszczówką (288 m.), oddzielające do-
linę tego potoku od doliny Dniestru. W końcu
przerzyna obszar wsi Iwania, i między domo-
stwami tejże uchodzi do Dniestru z lew. brz.
Długość biegu 12 kil. (począwszy od Dublowej
Mogiły). Pędzi kika młynów tak w Torskiem,
jak w Iwaniu. WW

Ługiele, folw., pow. suwalski, gm. i par.
Wiżajny, odl. 23 w. od Suwałk; ma 2 dm.,
8 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw. łŁ.
rozległy mr. 552: grunta orne i ogr. mr. 368,
"łąk mr. 55, pastw. mr. 4, lasu mr. 118, nieuż.
i place mr. 17; folw. ten w r. 1870 oddzielony
od dóbr Hańcza (ob.).

Ługinie, wieś, pow. maryampolski, gmina
Szumsk, par. Maryampol, odl. 4 w. od Ma-
ryampola, ma 9 dm., 104 mk.
Ługiny, ob. Zuhiny,
Ługomowicze, folw. należący do Milew-

skiego i wś włośc., pow. oszmiański, 3 okr.
adm., od Oszmiany 0 w. 62, od Dziewieniszek
w. 46; folw. £. mk. katol. 92; wś Ł. dm. 22,
mk. katol. 123, prawosł. 1, staroz. 6 (1866).
Ługów, wś, pow. lubelski, gm. Jastków,

par. Bochotnica, W 1827 r. (par. Garbów) ma
17 dm., 107 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. Ł. rozległy mr. 600: grunta orne i ogr.
mr. 487, łąk mr. 26, past. mr. 42, wody mr.2,
lasu mr. 90, nieuż. i place mr. 3, bud. z drze-
wa 14. WŚ Ł. os, 18, z grun. mr. 262.
Kugowa, wś włośc., pow. wilejski, o 38 w.

od m. Wilejki, | okr, adm., przy byłej drodze
pocztowej z m. Ilii do m. Radoszkowicz, 4 dm.,
47 mk. (1866).
Ługowa, ros. Zugowaja, wś, pow. lipowie-

eki, nad Sobkiem, o 1 w. niżej wsi Iwańki, ma
328 n.k., 582 dzies, ziemi, cerkiew Uspeńską
z r. 1856; własność Łobaczewskiego,  
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Ługowa, u Marczyńskiego Zuhowata, wś,
pow. olhopolski, przy ujściu rz. Dochny do
Bohu, gm. Ujście, par. Czeczelnik, od Olhopola
w. 30, od Kodymy 35, mk. 588, dm. 162, zie-
mi włośc. 847, dwors. 595 dzies. Należała
do Moszyńskich, Szembeków, dziś Łopandina.
Cerkiew p. wez. ś. Dymitra, do której należy
914 parafian i 32 dzies, ziemi. Por. Łuka,
Ługowa. Tak Lib. ben. Łaskiego (I, 613)

zwie też rzekę Czarnę. Por. Zukawka.

Ługowa Wola 1.) wś, pow. grójecki, gm.
i par. Promna. W 1827 r. 10 dm. 121 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. £. Wola roz-
legły mr. 851: grunta orne i ogrody mr. 524,
past, mr. 1, lasu mr. 307, nieuż. i place mr. 19,
bud. mur, 3, z drzewa 7, płodozmian 9-polowy.
Wś Ł. Wola os, 11, z grun. mr. 12. 2.) Ł.
W., wś, powiat kozienicki, gm. i par. Policzna,
ód Kozienie 18 w., gruntu dwors. 286 mr.,
włośc. 296 mr., 18 dm., 134 mk.
Ługowe, jez.; przez nie przechodzi Batowy

kanał (ob.).
Ługówek, Zugówka, ob. Czaplinek,
Ługowice, wś nied. Pilicy, pow. grójecki,

gm. Borowe, par. Michałowice (Łaski, Lib.
ben. II, 309). W 1827 r. 12 dm., 92 mk. We-
dług Tow. Kred. Ziems, folw, Ł. lit. A. rozle-

gły mr. 482: grunta orne i ogr. mr. 364, łąk
mr, 35, past. mr. 68, wody mr, 2, lasu mr. 8,
nieuż. i place mr. 5, bud. mur. 1, z drzewa 8,
cegielnia, pokłady torfu; folw. ten w r. 1867
oddzielony został od dóbr Tomezyce. Folw. Ł.
lit. B. rozległy mr. 900: ogr. mr. 1, łąk mr.
108, lasu mr. 784, nieuż. i place mr. 7, bud.
z drzewa 4, smolarnia, pokłady torfu z eksplo-
atacyą na większą skalę, Folw. ten w r. 1871
oddzielony od dóbr Ł. lit. A. A. Pał,
Ługowiec, folw., pow. borysowski, 5 włók

rozl., już od roku 1700 własność Owłoczyń-
skich. Al. Jel.
Ługowiki i Słoboda Zugowicka, wsie, pow.

radomyski, na praw. brz. rz. Usz i nad strugą
Rahówką, w par. prawosł. Chabne (o 6 w.).
Ługowiny, folw., pow. średzki, 872 mr.

rozl., 3 dm., 54 mk.; należy do gm.i dom. Klo-
ny. Poczta w Węgierskiem o 1 kil.; st, kol.
żel. w Środzie o 11 kil.
Ługowiska, folw., pow. włocławski, gm.

Pyszkowo, par. Choceń, 08 w. od Kowala.
W 1827 r. (par. Lubień) 2 dm., 12 mk. We-
dług Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy mr.
248: grunta orne i ogr. mr. 161, łąk mr. 7,
wody mr. 76, nieuż, i place mr. 4, bud. mur.
3, z drzewa 3; płodozmian 10-polowy. Folw.
ten w r. 1877 oddzielony od dóbr Szezytno.
Ługówka, ob. Zukówka.
Ługówka, ob. Czaplinek.
Ługowo, zaśc. pryw. nad rz. Dziśnienką,

pow. dziśnieński, 08 w. od Dzisny, 1 okr.
adm., 1 dm., 6 mk. katol. (1866).
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Ługowo, niem. Zugowen (ob.), pow. wy-
strueki.
Ługwałd, jedna z nazw wsi

Hochwalde, pow. olsztyński.
Łuh, ob. Zuch.
Łuh, ob. Zuka i Zugowa.
Łuh al. Zug, wś, pow. gorlicki, leży przy

gościńcu murowanym z Gorlie (20.8 kil.) przez
Konieczną na Węgry, w okolicy górskiej i le-
sistej, 490) m. npm., nad potok. Konieczną, ucho-
dzącym do Popradu, i graniczy na zachód
z Rzegiestowem niższym, na północ ze Smre-
kowcami i Jasionką a na południe i wschód
ze Zdynią, Mała osada ma 272 mk. gr.-katol.
wyznania, zaliczonych do parafii w Zdyni.
Pos. więk. (Skrzyński) ma obszaru 112 mr.
lasu szpilkowego; pos. mniej. 582 mr. roli, 118
mr. łąk, 115 mr. pastw. i nieuż. na zboczach
górskich i 107 mr. lasu. Gleba jest zimna
owsiana. Mac.
Łuh 1.) (al. Zuky), wś w pow. nadwórniań-

skim, 14 kil. na płd. od Nadwórny, tuż na
płd.-zach. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Delatynie. Na płn. leżą Pasieczna i Dela-
tyn, na wsch. Delatyn, na płd. Dora, na zach.
Zielona. Wody z całego obszaru uchodzą do
Prutu za pośrednictwem pot. Przemyska. Na-
staje on w zach. stronie wsi, płynie zrazu na
płn. wsch. a potem na wsch. do Delatyna. Od
praw. i lew. brz. zasilają go liczne strugi,
z których najznaczniejsza Mała Rzeka od praw.
brz, Zabudowania wiejskie leżą w dolinie po-
toku, nad jego średnim biegiem, bliżej granicy
wsch. (cerkiew 524 m.). (Cały obszar prze-
ważnie lesisty. Najwyżej wznosi się Czerno-
horzec (1402 m.) na granicy płd. zach. (znak
triangul.). Na płn. od niego wznosi się Czor-
na Klewa (1081 m.), następnie Jabłonica i in-
ne, znacznie niższe wzgórza. Własn, więk.
(rządowa) ma pastw. 14, lasu 5441; własn.
mniej. roli orn. 71, łąk i ogr. 882, past. 388,
lasu 50 mr. W r. 1880 było 643 mk. w gm,,
4 na obsz, dwors, (obrz. gr.-kat., górskiego ro-
du Hueułów, z wyjątkiem kilku obrz. rzym.-
kat.). . Parafie rzym. i gr.-katol, w Delatynie.
We wsi jest cerkiew pod wezw. ś. Jana Apo-
stoła. Za czasów polskich należała wś do
dóbr koronnych, do klucza delatyńskiego
w sstwie kołomyjskiem, W lustr. z r. 1765
zwie się ona Łuką, 2.) Ł. (al. Młynki), przy-
siołek Wolicy w pow. dobromilskim. 5.) b.,
poszczególne domy w Różance niżnej w pow.
stryjskim. 4.) Ł., część Winiatyniec w pow.
zaleszczyckim. 5.) Ł., ob. Krzywy Zuh. 6.)
Ł-Jaziw, ob. Zug Jazoówy. T.) K.-Krasny,
przys. i leśniczówka w Zabiu w pow. kosow-
skim, Lu. Dz.

„ Łuh 1.) grupa chat włościańskich w obrę-
bie gminy Piedykowiec (Piedekoutz), w pow.
kocmańskim, 2.) Ł., przys. wsi Szypiniee,

po niem,
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w pow. kocmańskim. 5.) Ł., przys.
pasa, w pow. wyżniekim. ;

Łuh 1.) Dużowy, albo odwrotnie, mały za-

ścianek poleski w pow. borysowskim, w okr.

polie. 1 chołopienieckim, przy drogach wiodą-

cych z Chołeholie i Ostrowia do Kracewicz;

osada jedna; są to południowe okolice jeziora

Pelik, z rozlewu Berezyny uformowanego. 2.)

Ł.-Horeły al. odwrotnie, wś i dobra w pow.

borysowskim, w gm. korsakowickiej, w okr.

polic. łohojskim, nieopodal rzeki Cny, osad

włócznych 22, łąki obfite. Zauważyć należy,

iż cała okolica, w kierunku od południa na

północ, na przestrzeni mniej więcej mil dzie-

sięciu, począwszy od mka Żiembina aż po za

Dziedziłowicze, tworząc znaczną podniosłość

pomiędzy kotlinami Berezyny i ny, szeroką

od 2—4 mil, stanowi wodorozdział, z którego

wypływa dużo żywych wód, wlewających się

do obu wzmiankowanych rzek; zwłaszcza Be-

rezyna mocno się zasila wodami tego górzy-

stego pasma, i tu znajdujemy następne jej po-

średnie lub bezpośrednie dorzecza: Ziembinkę,

Kiszkurnię, Chytrą, Lisicę, Smolankę,Moszkę,

Sosnę, Pustomieciszkę, Studzienkę, Trościan-

kę, Mraj, Możnicę, Nidalkę, Lipkę, Derażynę

i Berozkę. Do Cny stąd wypływają: Piadyn-

kai Gniuta. Mybyśmy gotowi nazwać ten

wodorozdział w borysowszczyźnie ziembińsko-

dziedziłowiekim, w środku którego leży Łuh-

Horeły i Mściż, Dobra, dziedzictwo Jeśma-

nów, mają obszaru 122% wł. Al. Jel.

Łuh vel Zuk, 3 wsie tego nazwiska na Łu-

życach. 1.) niem. uga, na saskich Łużycach,
w pow. budyszyńskim. W r. 1875 dm. 66,

mk. 328, w tem Serbów 288; szkoła elemen-

tarna. 2) Ł., maleńka osada pod Swjeczkeca-

mi, w pow. kamjeneckim. W r. 1875 ludno-

Ści serbskiej 8. 3.) £., niem. Lug V. Sagarlug,

na pruskich górnych Łużycach, w pow. roz-

wsi Is-

z .

bórskim. W r. 1871 domów 65, mieszkań-

ców 478. A.J. P.

Łuh 1.) potok górski, bierze początek na

północno-zachodnim obszarze gm. Stebnika,

w pow. dobromilskim; wkrótee dostaje Się na

obszar Berehów dolnych (pow. Lisko) i tutaj,

przerżnąwszy drogę kolei żel. łupkowskiej, ko-

ło kolonii Siegental uchodzi z praw. brz. do

Strwiąża. Długość biegu 4 kil. Kierunek bie-
gu płn.-zachodni. Nad prawym (wschodnim)

brzegiem wznosi się góra Kuszmień (624 m.).
2.) Ł., potok górski, wypływa ze źródeł le-

śnych, na zachodnim stoku góry Kamienia

Ławorta (769 m.), w obr. gm, Stefkowy,WPOW.

Lisko; płynie lasem na zachód, potem na po-

łudn.-zachód, i przerżnąwszy droge kolei żel.

łupkowskiej, uchodzi do Starego potoku. Dłu-

gość biegu 6 kil. 3.) Ł., potok, biorący po-

czątek w Lipowcu, w pow. cieszanowskim, po

zachodniej stronie wsi, płynie na południowy-
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wschód i pod Mielnikami uchodzi do Lipowca
z praw. brz, Długość biegu 5 kil. 4.) £.
Tak się zowie część górnego biegu rzeki Sere-
tu, dopływu Dniestru, od wsi Zarków po Pie-
niaki. Por. Grabarkai Wolica. Ob. Seret.
Łubinka, wś, pow. owrucki, na zachód od

mka Łuhiny. ,
Łuhińska Rudnia, pow. owrucki, nad Ze-

rewem, poniżej m. Łuhiny.
Łuhiny, mko, pow. owrucki, gm. Ł., okr.

polie. Iskorość, o 24 w. od Noryńska, o 23 od
Iskorości, nad rz. Zerewem, daleko powyżej
Wiazówki, Była tu kaplica katol. parafii Wie-
ledniki. Jest tu gorzelnia, własność M. Za-
leskiego, przerabia 40000 p. zboża na 11000
wiader spirytusu (1881).
Łuhowe, ob. Zęgowe.
Łuhowego młyn na obsz. dwor. Bolechów,

pow. doliński.
Łuhowiec, potok, ob. Zukowiec,
Łuhy 1.) (al. Zęgi), poszczególne domy

w ŻZyznomierzu w pow. buczackim. 2.) Ł.,
młyny na obsz, dwor. Kościelniki w pow. bu-
czackim. 8.) Ł., wś w pow. dolińskim, 16
kil. na płd, od urzędu poczt. w Dolinie, 16 na
płd. zach. od sądu powiat. w Rożniatowis. Na
płn. wsch. leży Spas, do wsch. narożnika przy-
piera Lecówka, na płd. leżą Lipowice i Sucho-
dół, na zach. Ilemnia. Zach. część obszaru
przepływa pot. Czeczwa od płd. zach. zSucho-
dołu na płn. wsch. do Spasa, Od praw. brz.
wpada do niej Mełecinka, płynąca od płd,
wsch, na płn. zach. wzdłuż granicy płd. zach.,
do Mełecinki zaś wpada pot. Powolny, płyną-
cy od płn. wsch. na płd. zach, wzdłuż granicy
płd. wsch. Od lew. brz, wpada do Czeczwy
w obrębie wsi Ilemka, płynąca od zach. na
wsch. Zabudowania wiejskie leżą na lew.
brz. Czeczwy. Na zach. od nich wznosi się na
granicy wzgórze Złób do 676 m. W stronie
wsch., lesistej, wznoszą sią: Brusne, Zerużny
(813 m.) a na narożniku wsch. Łuhy do 823
m. (znak triangul.). Włas. więk. (probostwa
łacińskiego w Dolinie) ma pastw. 2, lasu 1081
mr.; włas. mniej, roli ornej 87, łąk i ogr. 249,
pastw. 32, lasu 9 mr. W r. 1880 było 232
mk. w gminie (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem
kilku rzym.-katol.). Par. rzym.-katol, w Do-
linie, gr.-katol. w Spasie. We wsi jest cer-
kiew pod wezw. ś. Stefana. 4.) KŁ., młyni
karczma na obsz. dwor, Manasterzec w pow.
drohobyckim. 5.) £., młyny na obsz. dwor.
Kunisowce w pow. horodenekim. 6.) £Ł., młyn
i karczma na obsz. dwor. Werchrata, pow. Ra-
wa ruska. 7.) K., ob. Zęgii Zuh. Lu, Dz.
Łuhy, ob. Zużyczyna,
Łuhy, szczyt i góra lesista, wznosząca się

na granicy gmin Spasa, Dubszary, Lecówkii
Łuh (w pow. dolińskim), pod 41944 30” wsch.
dłg. g. F.,a 48050 płn. sz. g.; od wschodu  

Łuk

opływa ją Dubszarka; ze stoku północnego
spływają wody do Czeczwy, a z południowego
do Melecinki, dopływu Qzeczwy. Na połu-
dnie wznosi się szczyt (zerteż (758 m.), na
płn. zach. szczyt Zerużny (8138 m.). Wznie-
sienie Ł. 823 m. szt. gen. Br. G.
Kujcewszezyzna, folw. szlach., pow. osz-

miański, 2 okr. adm., 68 w. od Oszmiany,I
dom, 10 mk. katol. (1866).

Łujnie, wś, pow. szawelski, gm. kurszań-
ska, śród obszernych lasów  starościńskich,
par. rawdziańska; 9 osad, 1568 dzies. ziemi.
Sady owocowe, J. G.

Łujsze, wś, pow. wyłkowyski, gm. Zielon-
ka, par. Wyłkowyszki; odl. 8 w. od Wyłko-
wyszek. Ma 10 dm., 67 mk. W 1827 r. (par.
Olwita) $ dm., 79 mk. Por. Dydwiże.

Łujże, wś, pow. rossieński, par. szweksz-
niańska.
Łuk, część Potylicza, pow. Rawa Ruska.
Łuk, Żyk, rus. nazwa m. Ełk w Prusach

Wschod.
Łuk, niem. Zuck, wś, pow. bilowiecki na

Szląsku Austr., ma szk. ludową, 555 mk.

Łuk, pot., ob. Jacyny.
Łuka, ob. Ząka.
Łuka, dwa małe w pobliżu siebie zaścianki

w pow. ihumeńskim, w okr. police. uździeńskim,
w całkiem odludnej, bagnistej, pomiędzy Sza-
ckiem, Werkałami i Ohotlanami miejscowości,
do koła otoczonej olbrzymiemi moczarami i
omszarami zwanemi: Gniłe, Jaźwiny, Korytno,
Bobowe i Aleksina, Trudno o dziksze, zapa-
dlejsze zakątki, o których mówią, że „ani Bo-
ga, ani: ludzi.'* Osad 4. Al. Jelski,
Łuka 1.) po rusku Zuh, wielka wieś rządo-

wa, pow. olhopolski, nad rz. Sawranką; od
Olhopola w. 27, od st, Popieluch D,Z. 0. K. 12
w. Rzeka Sawranka (QCzeczelniczka) rozdzie- .
la wieś tę na Starą łukę i Słobodę łukę
(Staryj łuh i Słobodn. łuh), mk. razem 3774,
dm. 352, ziemi 3614 dz. Par. katol. w Kody-
mie; 2 cerkwie: św. Mikoła i N. P. Rożańco-
wej, ze 151 dz. ziemi. Urząd policyjny 2 sta-
nu, urząd gminny do którego należą Ł., Ho-
rodyszcze, Rudnica, Qzarnomin, Kozłówka,
Rybki i Homorówka; mk. 6451 męż. i 6354
kob., razem 12605. Ziemi w obrębie gminy
9021 dz. włośc., dw. 1870. Włościanie zaj-
mują,się wyrobami z drzewa, osobliwie robią
koła, wozy, które sprzedają na okolicznych
jarmarkach; wartość tych wyrobów dochodzi
do 5000 rs. Majątek ten należał do Lubomir-
skich, do klucza czeczelnickiego, następnie do
Rzewuskich, skonfiskowany Wacławowi Rze-
wuskiemu po 1831 r. Jest tu fabryka óćwie-
ków drewnianych, własność K. Graupego,
5000 rs. produkeyi. 2.) Ł.-Mołczańska, wś,
pow. jampolski, nad rzeką Moraszką, gmi-
na Pieńkówka, par. Mołczany, mk. 861, zie”



Łuk

mi włośc, 732, dwor. 872 dz. Należała do

Lubomirskich, do klucza szarogródzkiego, dziś

Poletyłły i Olszewskiej. Cerkiew podwyż-
szenia ś. Krzyża 39 dz. ziemi; osad 139. 8.)
Ł.-Mieleszkowska, wś, pow. winnicki, nad rz.
Czaplą, wpadającą do Bohu, gm. Hawryszów-

ka, par. Winnica; dm. 160, mk. 861, ziemi
włośc. 8/2, dwor. 732 dz. Należała do Za-
górskich, Dydyńskich, dziś Ralli. Grunta gó-
rzyste, ziemia częścią glinkowata, las zwany
Strusów, stawy, sady owocowe, młyny przy

Winnicy. Według podań Zaporożcy mieli tu

swoje kryjówki. Obecnie niema ich śladu

(Marczyński). 4.) £.-Michałpolska, z Janówką,
wś, pow. latyczowski, parafia, gmina i okrąg
policyjny Michałpol; 270 mk., 355 dz, ziemi
włośc., 408 dwor., należała do Wisłockich,
Wejdlichów, Przyłuskich, dziś Sobolewskich.
5.) Ł.-Barska, wś, pow. lityński, nad rz. Te-
sówką (Dumką?), gm. Owsianiki, od Lityna w.
38, w bliskości kolei odes.-wołocz., między
stacyami Wołkowińcami i Sewerynówką; dm.

127, mk. 670, ziemi włośc. 994; należy do
wielu właścicieli, obszar których wynosi 1500

dz, Największa część Krauzów (4/7), Brzo-
zowskich (340), Lewickiego i innych. Ziemia

glinkowata, lasu mało. Odlewnia żelaza G.

Frenklowej o 20 robotnikach produkuje 40000

pud. odlewów na sumę 7000 rs. Kotlarnia

Gertehnera o 3 rob. produkuje na 1500 rs.

rocznie. Cerkiew pod wezw. N. P. Różańc.

z 49 dz. ziemi, Par. katol. do Baru. 6.) Ł--
Nowokonstańtynowska, wś, pow. lityński, gm.
Chmielnik, o w. 22 od m, Lityna, par. Nowy

Konstantynów, dm. 84, mk. 280, ziemi 328

dz. należącej do Włos (z Rosochową). Dawniej

dziedzictwo Rzewuskich; hetmanowa Rzewu-

ska sprzedała ją, wraz z kluczem nowo-kon-

stantynowskim, ks, Adamowi Qzartoryskie-

mu, a od tego nabyli Jaroszyńscy; po 1863 r.

z rozporządzenia rządu przymusową sprzedażą

cały ten majątek przeszedł do Koczubeja. Zie-

mi dwor. w całym majątku 9171 dz. Por.

Hołowczyńce. 1.) Ł.-Zabokrzycka, wieś, pow.

bracławski, nad Sielnicą, gm. Szpików, 83 dm.,

420 mk., ziemi włośc. 778 dz. Należała do

Potockich; obecnie sprzedana Udiełom. 8.) .,

wieś, pow. bracławski, zwana  Czepielowską,

par. Niemirów, mk. 740, ziemi włośc. 882 dz.,

dwor. 542 (4 Czepielówką), dm. 668; urząd

gminny do którego należą: Łuka, Sieliszcze,

Berezówka, Strzelczyńce, Kanawa, Nikiforow-

ce, Iwanowce, Zachnówka, Oszytkowce, Dzwo-

nicha, Sokolińce, Koluchy, Potuszna, Szende-

rówka, Federówka, Markówka, Trościaniec,

Lataniec, Komarów, M. Woronowica i inne;
w ogóle wsi 22, dm. 1870, mk. męż. 6106,

kob. 5638, razem mk. 11744; ziemi włośc.
12588 dz., w tej ilości orn. 9021 dz., wypada

więc na 1] mk. 1.01 dz. Własność dawniej 
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Bukojemskich, dziś PRutkowskich. Jest tu

cerkiew pod wezw. ś. Michała z 1800 parafian

i48 dz. 9.) Ł.-Wróbłowiecka, ob. Łąka Wró-

blowiecka, Dr. M.

Łuka i Tulin, dobra, pow. żytomierski,

własność Jana Dobrowolskiego, wzorowe go-
spodarstwo rolne. Por. Hornostajpol,
Łuka 1.) wś, pow. kijowski, na lew. brz.

rz. Irpień, o 5 w. powyżej Biłhorodki, o 4 w.

od Muzycz. Rozrzucona po wzgórzach i ni-

skiej łące, ma 250 mk. Są ślady, że była nie-

gdyś rozleglejszą. Ma to być owa „„Łuczska

wołost,* którą w. ks. Jaropełk w XII w. po-

darował ławrze pieczarskiej. Wprost Ł. za

rzeką leży wś Bobryca. We wsi Ł. jest cer-

kiew paraf, $, Mikołaja z r. 1798, do której się

zalicza także wś Horbowicze, Por. Jasnoko-

rodka, 2.) K., wś, pow. taraszczański, o 17 w.

od Taraszczy, o 22 od Olszanicy, o 2 od Ko-

szowatej. Mk. 1410, cerkiew z r. 1742. (u-

krownia od r. 1860, własność Młodeckiej, ma

1 bateryą dyfuzyjną, 8 kotłów parowych o si-

le 400 koni, zatrudnia 400 ludzi, r. 1882 prze-

robiła 87700 berkowców buraków na 71000
pudów mączki, wartości 355000 rs. Cegielnia

o 6 robotnikach produkuje 100000 sztuk cegły

za 800 rs. Por. Koszowata. 3.) £., wś, pow.

czerkaski, par. prawosł, Worobijówka, nad

rz. Rosią, 04w. powyżej mka Meżyrycza (ob.),

555 mk. 4.) K.-Stawidlańska, futor, pow. cze-

hryński, par. prawosł. Erazmówka, 0 2 w. od

Erazmówki ku Krymkom, 2924 dz. ziemi, utwo-

rzony 1831 r. przez kupców Bondarewych,

którzy tu 1844 założyli fabrykę cukru i osadę

robotniczą wielkorosyjską. 5.) Ł.-Glińskiego,

por. Lisianka, F. S.

Łuka, wś w pobliżu m. Sienno, gub.witeb-

ska, nad jez., zktórego Krywinka wypływa.

Łuka (Wielka i Pułkownicza), wś,pow. łoch-

wicki gub. połtawskiej, na lew. brz. rz. Suły,

o 12 w. na płn. od Łochwiey, 424 dm., 2552

mieszk.
Łuka 1.) wś w pow. buczackim, 32 kil. na

płd. zach, zach. od Buczacza, 16 kil. na płd.

zach. od sądu powiat. w Monasterzyskach, tuż

na wsch. od urzędu poczt. w Uściu zielonem.

Na płn. leży Uście, na wsch. Niskołyzy, na

płd. Petryłów, na zach. Petryłów (dwie ostat.

miejscowości w pow. tłumackim), Wzdłuż

zach. granicy płynie, na małej przestrzeni, je-

dno ramię Horożanki, dopływu Duiestru, od

płn. na płd.; gramieę płd. zach. tworzy Dniestr,

płynący w tym samym kierunku. Zabudowa-

nia wiejskie leżą w zach, stronie. Jedna część

wsi wraz z dworem i folwarkiem zwie się Sen-

kowem (al, Synkowem). W r. 1880 było 985

mk. w gminie, 25 na obsz. dwor. (a mianowi-

cie 9 na obsz. dwor. Łuki, 16 na obsz. dwor.
Senkowa), obrz. gr.-kat., z wyjątkiem 30 obrz.

rzym.-kat. Parafie rzym. i gr.-katol. w Uściu
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zielonem. We wsi jest cerkiew pod wezw. $,
Mikołaja. O roli ornej i t. d. ob. Uście zielone,
2.) KŁ. z Monasterem, wś w pow. buczackim
(dawniej w pow. horodenckim), 34 kil. na płd.
płd. zach. od Buczacza, 16 na płd. płd. zach,
od sądu powiat. w Potoku złotym, tuż na płn.
od urzędu poczt. w Niezwiskach. WŚ tę oble-
wa Dniestr ze wszystkich prawie stron i od-
dziela od pow. horodenckiego, a mianowicie na
płn. od Piotrowa, na płn. zach. od Isakowa,
na zach. od Podwerbiec, na płd. od Niezwisk,
ua wsch. od Rakowca. Na płn. wsch. tylko
zwęża się obszar do 1 kil. szerokości i łączy
się z obszarem Uniża, leżącego również w pow.
buczackim. W płd, części obszaru leżą zabu-
dowania wiejskie Łuki, tuż nad Dniestrem;
w stronie płn., również nad Dniestrem, przy-
siołek Monaster. Na płn. wsch. leżą lasy,
Najwyższe wzniesienie w środku obszaru wy-
nosi 27] m. Własn. więk. ma roli orn. 598,
łąk i ogr. 21, pastw. 35, lasu 1319; własn.
mniej. roli orn. 898, łąk i ogr, 20, pastw. 12,
lasu 40 mr. W r. 1880 było 919 mk. w gmi-
nie (7388 w Łuce, 181 w Monasterze) a 61 na
obsz, dwor. (47 w Łuce, 14 wMonasterze)
obrz. gr.-kat., z wyjątkiem kilkunastu rzym.-
kat. Par. rzym.-kat, w Potoku Złotym, gr.-
kat. w miejscu, dek, żukowski, archidyecezya
Iwowska. Do parafii należy Uniż. We wsi
jest cerkiew pod wezw. 6, Michała (w Mona-
sterze druga cerkiew) i kasa pożyczk. gminna
z kapit. 778 zł. Rozbiór chemiczny tosforytu
znajdującego się tutaj podał Wąsowicz w Ko-
smosie, t, 6, r. 1881, str. 203204. Nazwa
przysiołka Monaster stąd pochodzi, że da wniej
był tu monaster bazyliański, Około r. 1600
kupił Ławro Churczkowiez, poddany Poto-
ckich, dwa grunta, i założył na nich monaster.
W r. 1617 potwierdzili Stefan Potocki i żona
jego Marya Mohilanka, córka Jeremiego, ho-
spodara multańskiego, fundacyą Churczkowi-
cza, dodając temu monasterowi ze swej strony
grunt nad samym Dniestrem, koło „„brodu isa-
kowskiego.* Przełożony klasztoru, o. Maka-
ry, był na soborze w Uniowie w r. 1711. Re-
wizya igumenów z r. 1724 tak się wyraża:
„„Monastyr Łucki ma od JM. Wdy Bełzkiego
prawa; w katedrze lwowskiej zostają. Stroitel
O. Makaryj Andruchowicz ma błahosłowenie
od JW. O. Szumlańskiego. Zakonników tylko
2.* Monaster ten zniesiono w r. 1789, a fun-dacyą sprzedano w r. 1801 Józefowi Cieńskie-
mu za 25000 złr. Cerkiewka monasteru ma-
ła, pod wezw. Oczyszczenia P. Maryi, istnieje
dotąd. W Łuce przeprawiał się Sobieski z woj-
skiem przez Dniestr podczas wyprawy cho-
cimskiej w r. 1678, d. 21 października (czyt.
Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Sobieskie-
go t. I, cz. II, str. 1818, list króla pisany stąd
do podkanelerzego Olszowskiego, i Grabowski  
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„Ojczyste Spominki* t. II, str. 352), W. czą-
sie tej przeprawy miał Sobieski dwa przypad-
ki: „Naprzód, przewiózszy się przez Dniestr,
gdy z promu wysiadł, albo raczej wychodził,
wpadł w wodę na brzegu tak, że aż i głowę
umoczył; w kilka dni zaś potem, polując, >
czął biegać na koniu, który pod nim padł i
zrucił pana, szczęście, że na trawę. W tem
padnięciu otarł sobie brew, «ko i nos z prawej
strony; zresztą nie ma ani gorączki, ani czuje
wielkiego bólu, ina łóżku nie leży; już dzi-
siaj, t, j. 80 października, znaki tylko sine na
twarzy zostają” (Kluczycki 1. e., str. 1314).
W polu zwanem ,„Mohyłki* opodal leśniczów-
ki, a także w polu zwanem „,Werch łanu i
„Na Gaju” znachodziły się dawniej mogiłki,
a w nich kościotrupy, narzędzia kamienne i
ozdoby bronzowe. 9.) Ł. z Kuliszówkąi Stopami,
wś w pow. kałuskim, 26 kil. na płn. płn. wsch.
od Kałusza, 11 kil. na płn. od sądu powiat.
w Wojniłowie, tuż na płd, od urzędu poczt.
w Bukączowcach. Na wsch. leży Siwka Woj-
niłowska, na płd. Dołżka, na płd, zach. Dąbro-
wa, na zach. Kotoryny (w pow. żydaczowskim)
i Owitowa (w pow. kałuskim), na płn, Buka-
czowce i Tenetniki (w pow. rohatyńskim).
Wzdłuż granicy płn. płynie Dniestr od zach,
ną wsch. nader krętym biegiem, dzieląc się
kilkakrotnie na ramiona, i zabiera wodę z całe-
go obszaru za pośrednictwem małych prawo-
bocznych dopływów. W dolinie Dniestru le-
żą zabudowania wiejskie nad samą rzeką (283
m.) i część wsi Przewóz, a w części płd. przy-siołek i folw. Kuliszówka, Tu wznosi się znak
triangul, (241 m.), a stąd aż ku granicy płd.
zach. sięga las. Włas, więk, ma toli orn. 306,
łąk i ogr. 274, pastw. 192, lasu 355 mr.; włas.
mniej. roli orn, 404, łąk i ogr. 190, pastw. 77
mr. Wr. 1880 było 485 mk. w gminie, 82
na obsz, dwor, (70 obrz, rzym,-kat,, reszta gr.-
kat,), Par. rzym.-kat, w Wojniłowie, gr.-kat.
w miejscu, dek. żurawnieński, archidyecezya
lwowska. Do par. należy Ćwitowa, We wsi”
jest cerkiew pod wezw. ś. Jana Chryzostoma.
4.) £., wś w pow. złoczowskim, 8 kil. na płd.
wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt, w Zło-
czowie. Na płn. leżą Zazule, na płn. wsch.
Trościaniec mały, na płd. wsch. Podlipce, na
płd. Zarwanica, na zach. Strutyń i Zazule.
Płd. granicy dotyka na małej przestrzeni pot.
Złoczówka, płynący od wsch. na zach. Płd.
wsch. część wsi przepływa mały dopływ Zło-
czówki, płynący z Trościańca od płn. wsch. na
płd. zach, W dolinie tego potoku leżą zabu-
dowania wiejskie, na płd. od nich cześć wsi
Brzeg. W stronie płn., przeważnie lesistej,
wznosi się góra Bochenkowa do 405 m. (znak
triangul.). Na płn. od niej leży niwa Mona-
sterskie, zajmująca także zach. część Trościań-
ca małego, z widocznemi śladami dawnego
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monasteru. Stąd piękny przedstawia się wi-

dok ku stronie płd. na całą okolicę. Jest tu
także mały wodospad, nazwany przez Sobie-
skiego „„Niedowiarką.* Miejsce to lubił bar-
dzo dziedzic Złoczowa Aleksander hr. Komar-
nicki i kazał się tu pochować. Na grobie stoi
obelisk, obecnie już nadpsuty. Dalej na płn.
od tej niwy wznosi się góra Krucza do 434 m.
a ma granicy płn. leży część wsi Zazule. „„W po-
bliżu góry Bochenkowej znaleziono przy od-
kopywaniu kamieniołomu fajeczkę turecką,
skamieliny ryb, kości ssaków, a także całą
jaszczurkę (Pterodactylus)* (Rkp. Schneidera
w Muz. Ossol.). "Tuż na płd. od wsi idzie go-
ściniec i kolej (stacya Płuchów). Na Łosko-
towie, wzgórzu od granicy strutyńskiej, są śla-
dy ementarzysk. Znachodzono tam dawnemi
czasy narzędzia krzemienne i piłki, noże, mło-
tki, siekierki i t. d. Na szczycie tego wzgórza
leży ogromny kamień, oznaczający dawny
grób. Własn. więk, ma roli orn. 504, łąki
ogr. 104, pastw. 85, lasu 581 mr.; włas, mniej.
roli orn. 348, łąk i ogr. 109, pastw. 28, lasu
21 mr. W r. 1880 było 283 mk. w gminie,
42 na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat., z wyjątkiem
20 rzym.-kat.). Par. rzym.-kat. w Złoczowie,
gr.-kat. w Trościańcu małym. We wsi jest
cerkiew i szkoła filialna. 5.) Ł., nazywano
tak dawniej wś Łuh w pow. nadwórniańskim
(ob.). 6.) Ł-Mała, wś w pow. skałackim, 21
kil. na płd. wsch. od Skałatu, 18 kil. na płn.
wsch. od sądu powiat, w Grzymałowie, 5 kil.
na płd. od urzędu poczt. w Tarnorudzie, Na
płn. leżą Faszczówka i Turówka, na zach.
Ostąpie, na płd. Kokoszyńce, na wsch. przy-
piera wieś do granicy rosyjskiej, do pow. pro-
skurowskiego. Wzdłuż granicy wsch. płynie
Zbrucz krętym biegiem od płn. na płd. Do
Zbrucza wpada mały potok, nastający w zach.
stronie obszaru, a płynący na wsch. i zasilony
mniejszemi strugami. Zabudowania wiejskie
leżą nad Zbruczem w płn. wsch. stronie (279
m.). Na granicy płn. wznosi się wzgórze Ł.-
Mała do 347 m. (znak triangul.). W stronie
zach. dochodzi jedno wzgórze 380 m. wys.
Własn. więk. ma roli orn. 753, łąk i ogr. 87,
pastw. 62, lasu 870 mr.; własn. mniej, roli
1985, łąk i ogr. 99, pastw. 30 mr. W r. 1880
było 1136 mk. w gminie, 62 na obsz. dwor.
(220 obrz. rzym.-kat., 863 gr.-kat.). Par. rz.-
katol. w Tarnorudzie, gr.-kat. w miejscu (dek.
skałacki, archidyec. lwowska), Do parafii na-
leży Faszczówka. We wsi jest cerkiew, szk.
fil., kasa pożyczk. gminna z kapit. 2919 zł.,
leśniczówka, folw. izałyn. O geologicznych
stosunkach Łuki małej, a zwłaszcza o skamie-
linach tu znalezionych, pisał Olszewski w Jahrb.
dr. geol. Reich. t. 25, str. 91. 7.) K.- Wielka
(Ł.- Wełyka), wś w pow. tarnopolskim, 14 kil.
na płd. od Tarnopola, 8 kil. na płn. od sądu

805 zł.,
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powiat. i urzędu poczt. w Mikulińcach, Na
zach. leży Chodaczków, na płn. Chodaczków
i Buczniów, na wsch. Myszkowice, na płd.
wsch, Qzartoryja, na płd. zach. Nastasów.
Wzdłuż granicy wsch, płynie Seret od płn. na
płd., środkiem obszaru zaś płynie pot, Gniła,
dopływ Seretu, zrazu od płn. na płd. krętym
biegiem, a potem na małej przestrzeni wzdłuż
granicy płd, zach. na płd. wsch. do Czartoryi,
W dolinie Seretu leżą zabudowania wiejskie;
na płn. zach. od nich, na praw. brz. Gniłej,
grupa domów „Chatki.* Najwyższy punkt
w zach. stronie wsi wznosi się do 352 m.,
w płd. stronie Łysa góra do 342 m. Własn.
więk. ma roli orn. 943, łąk i ogr. 42, pastw.
101 mr.; włas. mniej, roli orn. 1899, łąk i ogr.
85, pastw. 122 mr. W r. 1880 było 1594
mk. w gminie, 55 na obsz. dwor. (232 obrz.
rzym.-kat., reszta gr.-kat.), Par. rzym.-kat.
w Mikulińcach, gr.-kat. w Myszkowicach.
We wsi jest cerkiew pod wezw. ś. Michała,
szk, etat. jednokl., kasa pożyczk. gm. z kapit.

folwark i gorzelnia. 8.) K., ob.
Łąka, Lu. Dz.

Łuka al. Zuca, wieś parafialna, w pow. koe-
mańskim, na prawym brzegu Dniestru, należy
do sądu powiat. w Zastawnej, liczy na obsz.
dwors. 40, na obsz. zaś chłopskim 588 mk.,
razem 628 mk. (1880 r.). St. p. w Zaleszczy-
kach w Galicyi. Ob. Zuch. Br. G
Łuka, niem. Zucka al. Zukka, wś nad gra-

nicą pol., pow. szczycieński, st. poczt. Lipo-
wiec; areał wynosi 25 włók; 1857 r. 231 mk.;
paraf, kat. Wielbark. Osada ta założoną zo-
stała dopiero po r. 1763, w którym stanął po-
kój hubertsburski między Prusami a Austryą,

(Ob. Tóppen: Gresch. Masurens, str. 386). Por.
Galindya. Kś, Fr.
Łuka (Nowa), wś, pow. wojerecki, Miała

1840 r. 263, 1860—277, 1880—249 Serbów.
Łuka, rz., ob. Kraśniany, pow. wilejski,
Łuka (dok. Zryp), lewy dopływ rzeczki

Omulew, wpadającej do Narwi.
Łuka, jedno z grupy jeziór, położonych

przy ujściu Wiźnicy, nad lewym brzegiem
Prypeci. Jez. £Ł. w pow. włodzimierskim gub.
wołyńskiej (?) ma według Strelbickiego 6 w.
kw. rozl.
Łuka, wsch. część jeziora Galwe,
Łukacz, przys. i folw. w Brzeźeu, pow. ru-

decki.
Łukacz, czyli Zokacze, niem. Zukatz, wśi

gm. nad Drawą i blisko Noteci, pow. czarn-
kowski, 8 miejsc.: a) Ł., wś; b) Krzyż (Kreuz),
dworzec kolei żelaznej; c) Marks, leśnictwo;
w r. 1881 miał 1750 mk., w roku zaś 1871:
144 dm., 1917 mk., 1726 ew., 147 kat., 44
żydów. Szkoła elementarna kilkoklasowa, 167
analf, Poczta, gośc., tel., st. kol. żel, w Krzy-
żu. Por. Czarnków, M. Si.
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Łukacz 1.) rzeczka, bierze początek na ob-
szarze gm. ,,Pohorce,* w pow. rudeckim: pły-
nie łączkami na północ; w Ostrowie pohore-
ckim, będącym częścią wsi Pohorzec, zwraca
się na południowy wschód i płynie przez Ko-
niuszki tuligłowskie, następnie Tuligłowy,
gdzię dawniej przepływała wielki staw, dziś
spuszczony i na łąkę zamieniony, i we wsi
Brzeźcu, na południowym jej krańcu, uchodzi
do Wereszycy, dopływu Dniestru. Długość
biegu 13 kil. Zródło leży 290 m., ujście 270
m. npm. 2.) Ł., strumień, wypływa na połu-
dniowo-wschodnim obszarze Trofanówki, przy-
siołka Baliniec, w pow. kołomyjskim; wkrótce
przechodzi na obszar Zebranówki, w pow. śnia-
tyńskim, i podążając na południe, na granicy
gmin Kilichowa i Wołczkowiec uchodzi z lew.
brz. do Czerniawy (ob.), dopływu Prutu, Dłu-
gość biegu 8 kil. i pół., Br. ©.

Łukaczów, lesiste pasmo górskie w zach.
stronie Dołhołuki, pow. stryjski, między poto-
kami Kamiennym a Glinnym, dopływami pot.
Szypilskiego. W tejże wsi w płd, stronie le-
ży las Ł. a wody jego zabiera pot. Niedź-
wiadek.
Łukajcie wś, pow. rossieński, par. i gm.

Szydłów, przy drodze rossieńsko-szydłowskiej,
o 1l w. od Rossień, o 7 od Szydłowa.
Łukamie, jez., niem, Zoeckman-See, por.

Luemir i Charzykowskie (t. l, 866).

Łukana, ob. Święta.
Łukańcze, wieś rząd., pow. trocki, 1 okr,

adm., 18 w. od Trok, 2 dm., 18 mk. katol.
(1866).

Łukanowice z Zsepem i Zarudziem, wieś
w pow. brzeskim, leży na lewym brzegu Du-
najca, przy gościńeu rządowym z Wojnicza do
Tarnowa. Obadwa przysiołki leżą na samym
brzegu rzeki. Ta wieś, położona w ziemi uro-
dzajnej, należy do parafii rzym.-kat,, sądu pow.
i urzędu poczt. w odległym o 2.2 kil. Wojni-
czu i liczy 521 mk. rzym.-kat., z których 41
przebywa stale na obszarze więk. pos. p. Ad.
Jordana, mającej obszaru 261 mr. roli, 15 mr.
łąk i ogr., 95 podmokłych pastwisk i 68 mr.
lasu sosnowego; pos. mniej. 184 mr. roli, 9
mr. łąk i 76mr. pastw. Kasa pożyczk. gmin-
na liczy 1146 zł. w. a. kapitału. Ł. leżą w ró-
wninie 207 m. npm., mają obszerne zabudowa-
nia dworskie i graniczą na zachód z Wojni-
czem, na północ z Zakrzowem, na południe
z Naklem, na wschód za Dunajcem z Bło-
niem. Mac.
Łukanówka, wś rząd, w pow. bałckim nad

rz. Kodymą, gm. Wielka Meczetna, par. Krzy-
we jezioro, 132 dm., mk. 879, ziemi włośc.
1993 dz. Należała do dóbr królewskich, w r.
1810 nadana na 12 lat ks. Oboleńskiemu,
a obecnie generałowi Wojewódzkiemu. Ziemi  
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dwor. 2567 dz. Cerkiew Podwyższenia Ś.
Krzyża z 102 dz. ziemi. Dr. M,
Łukasina, ob. Zucasine.
Łukaszcze, las w płd. stronie Sałaszowa,

pow. Rawa Ruska.
Łukasze, attyn., ob. Godlewo.
Łukasze 1.) albo z rusińska Zukaszy, trzy

w pobliżu siebie leżące zaścianki, w pow. miń-
skim, w okr. polic, 3 kojdanowskim, w pobliżu
rzeczki Łapcianki, lewego dopływu Usy, wszy-
stkie razem mają osad 24; tędy droga z Sza-
buniewszczyzny do Zabłoty; miejscowość wzgór-
kowata, bezleśna, grunta dobre. Por. Kamienny
Ugoł, 1.) Ł., mały zaśc. w pow. mińskim,
o mil 2 na północ od mka Rakowa, w okolicy
Borzdynia; parafia katol. rakowska, okr. polie.
2 rakowski, miejscowość wzgórkowata, grunta
mierne, osada 1. 3.) Ł., wś w pow. nowo-
gródzkim, w gm. rajcząńskiej, nad rzeką New-
dą, osad 12, miejscowość wzgórkowata, bezle-
śna, grunta dobre. Al. Jel.
Łukaszew, ob. Głuchów.
Łukaszewicze, wś rząd., pow. święciański,

4 okr, adm., o 46 w. od Święcian, 138 dm., 105
mk, katol. (1866).
Łukaszewko, osada, pow. gnieźnieński, 4

dm., 43 mk,, 26 ew., 17 kat., Ló analf. Poczta,
tel., i st, kol. żel.wTrzemesznie. M, St.
Łukaszewo, wś włośc. nad rz, Ruziec, pow.

rypiński, gm. Sokołowo, par. Ruże, odl. o 22
w. od Rypina; ma 35 dm., 278 mk. 7/37 mr.
gruntu, 37 nieuż. Ze wsią tą łączy się kol.
Imbierkowo. W 1827 r. Ł. wś rząd. ma 25
dm., 163 mk.

Łukaszewo, wś włośc., pow. wilejski, 3-ci
okr. adm., gm, Hruzdowo, o 71 w. od Wilejki,
6 dm., 82 mk., z tego 54 prawosł., 28 katol.
(1866).
Łukaszewo 1.) dom., pow. śremski; 757

mr. rozl., 6 dm., 76 mk.; 1 ew., 75 kat.; 17
analf. Poczta i tel. w Jaraczewie o 2 kil.; st.
kol. żel. w Chociczy o 15 kil. 2.) Ł., dom.,
pow. krotoszyński; 810 mr. rozl., 3 dm, 72
mk; należy do gm. Głuchowa. Poczta i tel.
w Pogorzeli o 3 kil.; st, kol. żel. w Koźminie
o 14 kil. Własność Stanisława Chosłowskie-
go. 8.) Ł., wś, pow. inowrocławski; 5 dm.,
42 mk.; 12 ew., 30 kat.; 18 analf, Poczta, tel.
i st. kol. żel. w Gniewkowie. 4.) %., folw.,
pow. gnieźnieński; 1 dm., 9 mk.; należy do
dom. Strzyżewo-Smykowo. M. St.

Kukaszewszczyzna 1.) zaśc. szlach., pow.
święciański, 3 okr. adm., par. Komaje, o 21 w.
od Swięcian, I dm., 4 mk, kat. 2.) K., zaśc.
pryw., pow. dziśnieński, o 15 w. od Dzisny,
1 okr. adm., przy byłej drodze pocztowej z Wi-
lejki do Dzisny, 1 dm., 4 mk. prawosł, (1866).

Łukaszów, wś, pow. radomski, gm. Potwo-
rów, par. Bukowno, odl. od Radomia 30 w.,
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gruntu 22] mr., 14 dm., 133 mk. Powstała
z rożkolonizowania gruntów dóbr Ocieść.
Łukasżów, pot. górski, wytryska po płn.

stronie góry Mohiły al. Ilsy (1066 m.), na gra-
nicy gmin Tarnawki i Sławska, w pow. stryj-
skim; płynie na płn. i po 8 kil. biegu wpada
do Oporu z prawego brzegu. Br. G.
Łukaszowa, wś, pow. lipowiecki, u źró-

dlisk strugi Skakunki, o 10 w. na płn. zach.
od Lipowca; 214 mk., 480 dzies. ziemi. Wła-
sność Stan. Zelichowskiego.
Łukaszowiee (r. 1306 Zucaschowitz), tak się

zwała niegdyś wś Domslau, pow. wrocławski,
Łukaszówka, wś, pow. krasnostawski, gm.

Czajki, par. Surchów. W 1827 r. 11 dm,,
57 mk. ]
Łukaszówka 1.) wś, pow. lityński, nad

rz, Wisznia, gm. Sosny, o 13 w. od m. Lityna,
przy trakcie poczt, z Lityna do Winnicy, par.
Lityn, 46 dm., 268 mk., 322 dz. ziemi włośc.,
655 dz. dwor.; należała do Dydyńskich, dziś
Kotlarewskiego. 2.) Ł., wś, pow. hajsyński,
gm. i par. Ładyżyn, nad rz. Bielnicą, mk. 890,
ziemi włośc. 1095 dz., dwor. 1539 dz., dm. 120
(z Biełousówką i Mańkówką). Cerkiew p. wez.
N. P. Różańcowej, 916 par., 59 dzies. ziemi,
Własność Sobańskich. Tu się urodził Wojciech
Sowiński muzyk. 3.) KŁ., przys., pow. bra-
cławski, ob. Niemirów. 4.) £. al. Chainka, wś,
pow. bałcki, gm. Bohopol, par. Krzywe Jezio-
ro, nad rz. Suchym-Taszłykiem, dm. 72, mk.
300, ziemi włośc. z Łaszczówką 1085 dz., dwor.
690 dzies. Należała do Potockich, do klucza
bohopolskiego, dzis Janikowskiego. 5.) b.,
przys. Raczyniec, pow. uszycki, gm. Rachnów-
ka, par. rzym.-katol. Źwańczyk a prawosł. Ho-
łozubińce; ma 6 dm., należy do klucza hołozu-
binieckiego Wiktora Skibniewskiego. Dr. M.
Łukaszówka, mko, pow. lipowiecki, nad

rz. Juszką, o 30 w. od Daszowa, o 100 od Win-
nicy, o 58 od Lipowca, o 180) od Kijowa, ma
2478 mk., w tem 812 izr., 3522 dzies. ziemi,
cerkiew z r. 1740, stare zamkowe fundamenta
po warowni 1768 r. zniesionej przez kolijów.
Była własność Worcellów, Dulskich, Radzi-
wiłłów, Marceliny Czartoryskiej, od 1854 r.
w ręce Honoraty Dachowskiej przeszła. (e-
rzelnia, własność Macniowej, o 12 robotnikach,
ma kociół parowy, dystylator Pistoryusza, r.
1881 przerobiła 24,660 pud. zboża na 10,458
wiad. spirytusu wartości 27,177 rs. (We wsi
Ł. dek. berdyczowskiego była kaplica katol.
par. Oratów). Por. Bałabanówka.
Łukaszówka, gajówka na obszarze dwors.

Raźniów, pow. brodzki,
Łukaszuny, folw. szlach., pow. wileński, 3

okr. adm., o 55 w. od Wilna, 1 dm,, 8 mk.
katol. (1866).

' Łukaszyszki, folw., pow. rossieński, par.
Szydłów (o 12 w.), własność Ostrowskich.  
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Łukaszyszki, wś, pow. rzeżycki, w pobli-
żu Rybiniszek.
Łukawa 1.) wś i folw., pow. sandomierski,

gm. Wilczyce, par. Łukawa, odl. 7 w. od San-
domierza; ma 41 dm., 317 mk., 570 mr. ziemi
dwor. i 694 mr. włośc. Ł. poduchowna, folw.
ma l dm., 120 mr. Jest to majorat senatora
Markusa. W 1827 r. wś rząd., 40 dm., 199
mk. Ł. posiada kościół paraf, mur. z XVIII
w. Parafia Ł. dek. sandomierski, 320) dusz.
2.) Ł. wsi Zukawska Wola, wś, pow. kozieni-
eki, gm. Bobrowniki, par. Głowaczów, odl. 25
w. od Kozienic, Ł. ma 28 dm., 26 os., 152 mk,,
544 mr. ziemi włośc. Ł. Wola 15 dm., 117 mk,,
350 mr. ziemi włośc. 8.) Ł., os. młyn., pow.
kielecki, gm. i par. Cisów. Br. Ch.
Łukawa, dawna nazwa rzeczki Opatówki

(ob.). Czyt. Kod. dypl. Małop. 166; Lib. ben.
Łaskiego I, 671. :
Łukawa, nazwa dwóch potoków górskich

bukowińskich, płynących do siebie równolegle
i uchodzących do rz. Mołdawy, w Mołdawie,
przysiołku Szypotu Kameralnego. Północna Ł.
wytryska na płd. stoku góry Łuczyny, na ob-
szarze Szypotu Kameralnego w pow. radowie-
ckim, płynie leśnym parowem na płd, wsch. i
płn., opłukując podnóża gór Łuczyny (1596
m.) i Kamienki (1484 m.). Przyjmuje z lew.
brz. pot. Śmidestie al. Hroby. Długość biegu
8 kil. Drugi pot. Łukawa południowa, wypły-
wa z lasu Kilki, również na obszarza Szypotu
Kameralnego i płynie na płn. wsch., wzdłuż
gościńca wiodącego z rządowego zakładu sta-
dniczego Łuczyny przez przysiołek Mołdawę
do Szypotu Kameralnego. Długość biegu 8 kil.
Łukawce albo z rusińska Zukawcy, wieś

w pow. słuckim, o milę ku zach. od mka Klec-
ka, nad kotliną rz. Łani i rzeczułką do niej
wpadającą, w gm. kleckiej, osad dawnych 25,
grunta wyborne, miejscowość bezleśna.
Łukaweć 1.) ob. Zukawiec. 2.) K., karcz-

ma na obszarze dwors. Choronów, pow. Rawa
Ruska.
Łukawica 1.) wś, pow. nowoaleksandryj-

ski, gm, Baranów, par. Michów. W 1827 r.
17 dm., 140 mk. Według Tow. Kred, Ziems.
folw. Ł. (z nomenklaturą młyn. Zabór, z wsia-
mi: Miaskówek, Meszno, Węgielce i Budzyń)
rozległy (po oddzieleniu w r. 1877 częściowym

nabywcom mr. 935) mr. 582: grunta orne i
ogr. mr. 368, łąk mr. 98, past. mr, 38, wody
mr, 5, lasu mr, 60, nieuż. i place mr. 13, bud.
mur. 17, z drzewa 2, płodozmian 10-polowy,
pokłady torfu, młyn wodny. WŚ Miaskówek
os. 28, z grun. mr. 401; wś Meszno os. ŻI,
z grun. mr. 872; wś Węgielce os. 2, z grun.
mr. 28; wś Budzyń os. 8, z grun. mr. 108.
2.) Ł., wśios., pow. sandomierski, gm. Gór-
ki, par. Szczeglice, od Sandomierza 30 w. Ł.
lit, A, ma 3 dm., 5 mk., 190 mr. ziemi dwor.
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i 8 mr. włośc.; lit. B. ma 9 dm., 25 mk., 350
mr. dwor. i 54 mr. włośc. Według Tow. Kred.
Ziems. folw. Ł. Pęcławska lit. A. rozległy mr.
194: grunta orne i ogr. mr. 120, łąk mr. 10,
lasu mr. 49, nieuż. i place mr. 4, bud, z drze-
wa 9. Folw. Ł. lit. B. rozległy mr. 354: grun-
ta orne i ogr. mr. 177, łąk mr. 11, past. mr. 3,
lasu mr. 159, nieuż, i place mr. 4, bud. z drze-
wa 6. | | Br. Ch,
Łukawica, wś w gub. grodzieńskiej, w b.

ziemi bielskiej,
Łukawica, wś nad Niemnem w pow. gro-

dzieńskim,
Łukawica, wś, pow. kaniowski, par. Rzy-

szczów. Należy do Władysława Jankowskie-
go. Por. Łukowica i Hermanówka,
Łukawica 1.) także Zukowica, z Roztoką i

Zawadą, wś w pow. limanowskim, w okolicy
górzystej i lesistej. Ta wś, 17:4 kil. od Lima-
nowy odległa, ma par. rzym.-kat. i kasę po-
życzkową gm. z kapit. 523 zł. w. a.; liczy po-
dług spisu ludności z 1880 r. 815 mk., z któ-
rych 98 przebywa stale na obsz. więk. własn.,
podzielonej między trzech spółwłaścicieli; po-
dług szemat. duch. wypada 1004 mk. rzym.-
kat., mianowicie w Ł. 137, w Roztoce 678 a
w Zawadzie 199. Pos, więk. ma obszaru 617
roli, 48 łąk, 56 past. i 380 mr. lasu; pos, ma.
1011 roli, 195 łąk i ogr., 967 pastw. i nieuż,

-185 mr. lasu. £, jest położoną w wąskiej do-
linie potoku tegoż nazwiska, uchodzącego do
Słomki, wpadającej z praw. brz. do Dunajca.
Dolinę ścieśniają od zach, wysłanniki góry
Ostrej, 925 m. wysokości bezwzględnej, docho-
dzące w stronie płn. (koło Rostoki) do 807 m.:
góra Skielek 7538 m., a od wsch. góra Łyska
817 m. i Popówka 777 m. npm. wzniesiona.
Odbywa się tutaj sześć dorocznych jarmarków
na bydło i trzodę, mianowicie po M. B. Gro-
mnicznej, po Podwyższeniu ś. Krzyża, po Zna-
lezieniu ś, Krzyża, w pierwszy dzień po Ś. Ję-
drzeju, po $. Michale i w drugi dzień po nie-
dzieli Misericordiae. Grunta są średnio uro-
dzajne a lasy świerkowe. Kościół parafialny
drewniany był już za Długosza (L. B. I, 555
i 572) i w owym czasie należała ta wieś do
Mikołaja Gabońskiego h. Janina, ale poświę-
cony został dopiero w r. 1550. Oprócz niego
jest jeszcze kaplica mszalna mur. na cmenta-
rzu. Par. należy do dyec. tarnowskiej, dek.
łąckiego, ma dołączone wsie: Jastrzębią, 5wi-
dnik, Młynczyska, Owieczkę i Wolicę z ogól-
ną liczbą 2589 rzym.-kat. i 105 izr. Ł. gra-
niczy na zach. z Jastrzębią, na wsch. ze Stro-
niem a na płd. ze Świdnikiem, Por. Jadamwola,
2.) Ł., wś w pow. Lisko, leży na lew. brzegu
Sanu (por. Dyrdok), 357 m. npm., i ma st, poczt,
kolei przemysko-łupkowskiej, między Olszani-
cą a Załuziem, o 89 kil. od Przemyśla. Od
wsch, i płd, ma duże lasy, Podług spisu lu-  
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dności z 1860 r. ma 787 mk., ale szemat. duch.
dyec. gr.-kat. wykazuje tylko 442, mianowi-
cie 231 gr.-kat., 137 rzym.-kat, i 74 izrael. Ł.
należy do par. gr.-kat. w Manastercu. Pos.
więk, ma obszaru 44 mr. lasu; pos, mniej. 176
roli, 15 łąk i ogr., 41 past. i 20) mr. lasu. Ta
wieś graniczy na płn. z Manastercem, na wsch.
z Bezmiechową a na płd. z Posadą Liską.

Łukawica (po rusku Zukawycia) 1.) wieś
w pow. cieszanowskim, 22 kil. na płn. wsch.
od sądu powiat. w Cieszanowie, 6 na płd.
wsch, od urzędu poczt, w Narolu, 12 na płn.
zach. od najbliższej stacyi kolei jarosławsko-
sokalskiej w Werchracie. Na płn. leżą Chle-
wiska, na zach. Lipsko, na płd. Wolą Wielka,
na wsch. Lubycza-Kniazie (w pow. rawskim).
Wody płyną na zach. do Tanwi. Najwyższe
wzniesienie w płd. zach, stronie wsi wynosi
299 m. Płn. strona obszaru wznosi się od 294
do 296 m. Wś składa się z części: Biniaszów-
ka, Łukawica Mała, Pawełce i Pizuny. Wła-
sność więk. ma roli or. 293, łąk i ogr. 19, past.
415, lasu 233 mr.; własn. mniej. roli or. 374,
łąk i ogr. 61, past, 42, lasu 11 mr. W r. 1880
było 277 mk. w gm., 60 na obsz. dwor. (obrz.
rzym. kat. z wyjątkiem kilku gr.-kat.). Par.
gr-kat. w Krupcu, rz.-kat. w Lipsku. 2.) Ł.,
wś, w pow. drohobyckim, 24 kil. na płn, zach.
ząch. od Drohobycza, 10 na płn. zach. od sądu

powiat. i urzędu poczt. w Podbużu. Na zach.
leży Manasterzec, na płd, Łopuszna, na wsch.
Uroż i Winniki, na płn. zach. Czerchawa
(w pow. samborskim), Wzdłuż granicy płn.
ząch. płynie potok Sprynia, tworzący wraz
z Błażówką Czerchawę (ob.), Srodkiem obszaru
płynie mały dopływ Spryni od płd, z Łopu-
sznej na płn. W dolinie potoku leżą zabudo-
wania wiejskie (na płd. części wsi: Chatki, Fo-
roszcze, Horbyszcze). Najwyż ze wzniesienie
w stronie płd. zach. czyni 363 m. Własn. więk.
ma roli or. 57, łąk i ogr. 11, past. 62, lasu 2
mr,; własn mniej. roli or, 246, łąk i ogr. 62,
pastw. 64, lasu 56 mr. W r. 1880 było 248
mk. w gm., 9 na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat.
z wyjątkiem kilku rzym.-kat.). Par. rzym.-kat.
w Czukwi, gr.-kat, w Czerchawie. We wsi
jest cerkiew pod wez. $. Michała i szkoła etat.
1-klas. Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych, do krainy podbuskiej w zie-
mi, przemyskiej. W lustracyi z r. 1686 (rkp.
Ossol. M 1255, str. 167) czytamy: ,,Wieś ma
łanów 6*/,, zosobna wójtowski 1. Ta wieś po-
winna była drzewa wozić do żupy z każdego
łanu wozów 160. Teraz za te drwa dają czyn-
szu na rok zł. 60. Za sądy zborowe dają z ła-

nu każdego zł. 10, żyrowszczyzny z łanu 1 zł.
10 gr., z pustych łanów koszonych 10, z wój-
tostwa czynszu płacą na rok 8 zł., od chlebni-
ków dają z każdego po groszy 2:/,. Owczą
dziesięcinę płacą, t. j. od 20-stu owiec barana,
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albo od każdej owcy po gr. 4. Wójtostwo!
w tej wsi trzyma Jm Pan Winnicki Gabryel,
za jakiem prawem, nie pokazał; skarżyli się
jednak gromada na niego, że onych do różnych
robocizn pociąga i uciąża, nadto grunta gro-
madzkie odebrał, i one potem gromadzie aren-
duje, co jest z wielkiem uciążeniem tych pod-
danych. Nakazujemy zamkowi samborskiemu,
aby w to wejrzał i takowych oppressiey pod-
danych J. Kr. M. nie dopuszczał. Sól wożą do
Sanu, a od każdej beczki płacą im po gr. 24.*
W inwentarzu z r. 1760 (rkp. Ossol. NM 1632,
str. 60) czytamy: „,Wś osiadła na łanach 6*/,,
videlicet sianych 3, koszonych 2, pustych 1*/,,
zosóbna kniazki 1. Chlebnika ad praesens znaj-
duje się M 28. Czynsze (wymienione szczegó-
łewo) czynią 286 zł. 10 gr. Wójtostwa pose-
sorem Jm. Pan Pokutyński z żoną, na które
prawo pokazali, vigore którego czynszu do
skarbu płacić corocznie po zł. $ i inne onera
fundi tudzież hibernę na gardekurów tenentur.
Powinności wsi: Zupy reparacyą z drugiemi
wsiami i drzewo na nią wożą, t. j. na budynki
żupne do żupy spryńskiej i nahujowskiej. Ła-
try wożą z lasów, kiedy kwotnicy lasy gdzie
zakupują, którym sprawiedliwie podług na-
kładu fury płacić powinni. Robotnika roko-
wego do blechu arendy samborskiej posyłają,
tj. żeńceów 12 albo kosarzów 6. Chaszcze przy
wsi: od granicy winnickiej olchowe i brzozo-
we, i od Monastera na gromadzkich gruntach.
Według inwentarza z r. 1768 było wójtostwo
w posiadaniu Dąbrowskiego; zajęte 1772 r. i
sprzedane wraz ze wsią i ze Sprynką w r.
1828. 3.) Ł. Dolna i Górna, ob. £. Niźna i
Wyźna. 4.) £. Mała, część Łukawicy w pow.
cieszanowskim. 5.) £Ł. Niżna (al. Dolna po
rus, Wyżna), wś w pow. stryjskim, 10 kil. na
płd. od sądu powiat. i urzędu poczt. w Stryju.
Na wsch. i płn. wsch. leży Stańków, na płn.
zach. Bratkowce, na zach. Zulin, na płd. Ni-
niów Dolny (w pow. dolińskim). Wś przepły-
wa pot. Zyżawa, dopływ Stryja, od płd. zach.
na płn. wsch., zasilona w obrębie wsi od praw.
brz. małym potokiem, płynącym z Niniowa od
płd. na płn. W środku obszaru leżą zabudo-
wania wiejskie (331 m. cerkiew). Własn. więk.
ma roli or. 202, łąk i ogr. 58, past. 59, lasu
60 mr.; własn. mniej. roli or. 335, łąk i ogr.
318, past. 79, lasu 2 mr. W r. 1880 było 3827
mk. w gm., 77 na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat.
z wyjątkiem 30 rzym.-kat.). Par. rzym.-kat.
w Żulinie, gr.- kat. w miejscu, dek. stryjski,
archidyec. lwowska. We wsi jest cerkiew,
dwór, młyn i gorzelnia. 6.) Ł. Wyżna (al. Gór-
na), wś w pow. stryjskim, 15 kil, na płd. płd.
ząch. od sądu powiat. i urzędu poczt. w Stry-
ju. Na płn, zach, leży Zulin, na zach, Siemie-
ginów, na płd, Taniawa, na wsch. Niniów Gór- ny (obie w pow. dolińskim). Przez wś płynie
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pot. Żyżawa. Wchodzi on tu od płd. z Taniawy,
płynie na płn. do Niniowa Dolnego. W płn,
stronie obszaru leżą zabudowania wiejskie (342
m.), w stronie płd, części wsi Zyżawa (367 m.).
Własn. więk. ma roli or. 448, łąk i ogr. 178,
past. 28, lasu 348 mr.; własn. mniej. roli or.
323, łąk i ogr. 420, past. 5 mr. W r. 1880
było 456 mk. w gm. (obrz. gr.-kat, z wyjąt-
kiem 20 rzym.-kat.). Par. rzym.-kat. w Zuli-
nie, gr.-kat w miejscu (dek, stryjski). Do par.
należy Taniawa. We wsi jest cerkiew p. wez.
ś. Bazylego. Za czasów polskich należała wieś
do dóbr koronnych, do klucza bolechowskiego
w ziemi przemyskiej. Lu. Dz.
Łukawiea, al. Zukowitza, Zukawycia, Luca-

vitza, w$ w pow. czerniowieckim, w pasie po-
granicznym, na zach. (lewym) brzegu potoku
bezimiennego, uchodzącego do Prutu i tworzą-
cego granicę Bukowiny od Multan; ma od płn.
wś Mamornicę, od zach. Mołodią a od płd. Ko-

tul bański. Śród wsi wznosi się wzgórze Zi-
kan (208 m.), u stóp którego od płd., wsch, i
płn., w kształcie podkowy, legły chaty tej wsi.
Wzniesienie tej wsi na granicy wschodniej
nad potokiem czyni 180 m. npm. Ma par. gr.-
kat., dwór, folw, dworski i leśniczówkę. Dzieli
się na Ł. Wyżnią (południowa część), i Ł. Ni-
Źnią (północna część). Liczba mk. na obszarze
dwor. 42, na obszarze gmin. 1877, razem 1419
(r. 1880). Należy do sądu powiat. w Qzer-
niowcach; st. poczt. Zuryn. Br. G.
Łukawica, wś w hr. szaryskiem (Węg.),

w pobliżu Bardyowa, kościół katol. filialny,
lasy, 259 mk. : H. M.
Łukawica 1.) potok, wypływa na wschód

od wsi Gielni, w powiecie janowskim ze źródeł
leśnych; po 5400 m. biegu wchodzi na obszar
Galicyi i tworzy na przestrzeni 2700 m. gra-
nicę między Królestwem Polskiem a Galicyą,
poczem przerzyna obszar Rzeczycy długiej,
w pow. tarnobrzeskim, i w tejże wsi uchodzi
do stawku, utworzonego przez dawne koryto
Bukowy (ob.), dopływu Sanu. Ł. uważać na-
leży za prawy dopływ Bukowej, która dawniej
tędy przepływała, pozostawiwszy jeszcze tutaj
dolne swe koryto. Ob. Bukowa, t. I, str. 461.
Długość biegu £. 12 i pół kil. Przyjmuje od
lew. brz. potok Dębowiec, również z Król. Pol-
skiego napływający. Potok Ł. na granicznej
przestrzeni zwie się także Mostkami. 2.) Ł.
al. Zukowica, rz, wypływa z lasu Łukwy,
w obr. gm. Głębokiej, w pow. bohorodczań-
skim, wkrótce przechodzi do lasu Truskowa,

w obr. gm. Niewoczyna, poczem, podążając na
płn. wsch., prawie równolegle do biegu Łukwi,
tworzy na przestrzeni 12!/, kil. granicę pow.
kałuskiego i bohorodczańskiego, a następnie

na przestrzeni dalszych 6600 m. granicę pow.
kałuskiego i stanisławowskiego. Ww Majdanie

przerzyna drogę kolei żel. stanisławowsko-
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stryjskiej; następnie zrasza obszar gm. Wyso-
czanki, Wiktorowa i na obszarze Kryłosa
uchodzi do Łukwi z praw. brz. Największy
dopływ Ł. z praw. brz. tworzy Czarny potok
(ob. t. I, 764, nr. 12). Długość biegu 35 kil.
Wody Ł. przedstawiają krainę brzany. Źródła
leżą 452 m., ujście 241 m. npm. 3.) Ł., pot.,
ob. Zubycza-Kniazie, t. V. str, 457, Br. G.
Łukawiec 1.) wś nad Wisłą, pow. sando-

mierski, gm. i par. Koprzywnica, odl. 16 w.
od Sandomierza. Ma 16 dm., 138 mk., 272
mr, ziemi dwor. i $2 włośc. W 1827 r. 13 dm,,
142 mk. 2.) Ł., wś, pow. lubartowski, gm.
Firlej, par. Kock. W 1827 r. było tu 54 dm.,
435 mk. i s
Łukawiee, folw. pryw. nad rz. Bachuryną,

pow. wilejski, o 44 w. od m. Wilejki, 1 okr,
adm., przy byłej drodze pocztowej z m. Ilii do
m. Radoszkowicz, 1 dm., 20 mk, Własność
Bogdanowicza (1866). Była tu kaplica katol.
par. Radoszkowicze.
Łukawiec, wś w pow. rzeszowskim, leży

na praw, brz. Wisłoka, między nowem i sta-
rem łożyskiem tej rzeki, w urodzajnej równi-
nie, 200 m. npm, Dobrze osiadła wś liczy 1867
mk., z tych 1821 rzym,-kat. a 46 izrael. Pos.
więk. należy do ordynacyi łańcuckiej Alf. hr.
Potockiego i wynosi obszaru 242 roli, 43 łąk
iogr., 10 past. i 24 mr. lasu; pos, mniej, 1316
roli, 148 łąk i ogr. i 297 mr. past. Ł. należy
do par. rzym.-kat. w Łące a do urzędu poczt,
w odległym o 14 kil. Rzeszowie i graniczy na|
zach. z Terliczką, na wsch. z Wolą bliższą al-

bo małą a na płd, zŁąką i Palikówką. Mae.
_kŁakawiec (po rus. Zukaweć) 1.) wś w pow.

brodzkim, 28 kil. na płd. od Brodów, 18 na
płn. zach. od sądu powiat. w Załoźcach, 7 na
płd. od urzędu poczt, w Pieniakach. Na płn.
leży Hucisko Łieniackie (część Pieniak), na
płn. wsch. Czepiele, na wsch. Zwyżyn i Bat-
ków, na płd, Manajów i Harbuzów, na zach.
Kruhów, Werchobuż i Huta Werchobuska (5
ostat, miejscow. w pow. złoczowskim), Płd.
wsch. część wsi przepływa pot. Wiatyna, pły-
nący z Huty W erchobuskiej od płn. zach, pod
nazwą Kierniczyny, na płd, wsch. do Batkowa,
zwany odtąd Seretem, Na lew. brz. potoku le-
żą zabudowania wiejskie i część wsi Niemirów-
ka, na praw. brz. folw. Łukawski. Płn. część
obszaru lesista. Na płd, granicy czyni najwyż-
sze wzniesienie 369 m. Własn. więk. ma roli
or.704, łąk i ogr. 157, pastw, 64, lasu 1059
mr.; własn, mniej, roli or. 477, łąk i ogr. 245,
pastw. 56 mr, W r, 1880 było 393 mk. w gm.,
87 na obszarze dwor, (obrz, gr..kat. z wyjąt-
kiem kilku rzym.-kat,), Par, rzym,-kat, w Pie-
niakach, gr.-kat. w Batkowie, We wsi jest
cerkiew i szkoła filialna. 2.) £Ł., wś w pow.
cieszanowskim, 22 kil. na płd. od Cieszanowa,
12 na płd, od sądu powiat, i urzędu poczt.  
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w Lubaczowie, $ na wsch. od najbliższej stacyi
kolei jarosławsko-sokalskiej w Nowej Grobli.
Na wsch. leżą Majdan, Lipina (część Lipowca)
i Krowica Lasowa, na płn, Szczutków i Opaka,
na zach, Nowa Grobla i Bihale, na płd. Kobyl-
nica Ruska i Kobylnica Wołoska, na płd. wsch.
Wielkie Oczy:(w pow. jaworowskim). Wzdłuż
granicy płn. zach. płynie na małej przestrzeni
Lubaczówka. Do niej płyną wody z całego ob-
szaru od płd. wsch. na płn. zach. za pośrednie-
twem kilku strug małych. Najznaczniejsza
z niech pot. Łukawiec (Łukawica) płynie środ-
kiem obszaru i tworzy staw; pot, Młaha prze-
pływa płn. wsch. narożnik wsi, poczem płynie
wzdłuż granicy płn. wsch. Najwyżej wznosi
się płd. przeważnie lesista część obszaru (La-
dowa Niwa 264 m.), W stronie płn. wznosi
się Uszana do 246 m. Wieś składa się z nastę-
pujących części: Bobczowa z folw., Bukiły,
Maziarnia, $ydore, Tarnawskie, Za buczyną i
Za groblą. Własn. więk. (biskupstwa przemy-
skiego łacińskiego) ma roli or. 445, łąk i ogr.
129, past. 101, lasu 1761 mr.; własn. mniej.
roli or. 1876, łąk i ogr. 594, past. 547, lasu
683 mr, W r. 1880 było 1259 mk, w gm., 20
na obsz, dwor, (obr rzym.-kat, 489, gr.-kat.
130). Par. gr.-kat, w Bihalach; rzym.-kat.
w miejscu (dek, lubaczowski, archidyec. lwow-
ska), Par. fundował Wacław Sierakowski w r.
1756, bisk, naówezas przemyski, Należą do
niej Bihale, Nowa Grobla, Ruda Szczutkowska
i Szezutków. We wsi jest kościół drewniany,
konsekrowany r. 1785 pod wez. Trzech Króli i
cerkiew pod wez. ś, Dymitra, Jest tu także
szkoła etat. |-klasowa. Lu. Dz.
Łukawiec nad Seretem, niem. Lukawetz am

Sereth, wś w pow. wyżnickim, legła w dolinie
rz. Seretu, po obu jego brzegach. Od płn. gra-
niczy z Stanestie Grórnem, Karapczowem Cze-
remoskim (Karapcziu) i Wilawczami, od zach.
z Mihową, od płd, z Megą a od wsch, ze Sado-
wą. Obszar tej wsi przepływa rz. Seret od
płd. zachodu na płn. wschód na przestrzeni 8
kil. Od płd. t. j. praw. jego brzegu wpada doń
Mihowa i Wowczeniec; pła, obszar zrasza Ber-
homecki pot., uchodzący tutaj do Seretu, jako
też Mihodra pot. z Mihoderką i Wachniewą.
Między potokami Mihoderką i Mihodrą a płn.
granicą Ł., legły obszerne lasy, Górnym La-
sem zwane. Na granicy płn, wznosi się góra
Majdan (488 m.) i Wachniewa (484 m.). Na
płd. od Mihodry, między nią a Seretem, rozpo-
ścierają się obszerne pastwiska i łąki Mokrec,
śród których, tuż nad Mihodrą, leży kolonia
Lipowany al. Mihodra (404 m. npm.). Wscho-
dni koniec wsi na granicy leży 395 m. npm.
Na płd. obszarze wznoszą się wzgórza Seredny
(507 m.) i Woweczeniec (501 m.). Należy do
sądu powiat. w Wyżnicy, do urzędu poczt.
w Berhomecie nad Seretem. Dzieli się na Łu-
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kawiee wyźni i niźni; w Ł. wyźnim znajdują
się młyny wodne i tracze. Przys. tej wsi two-
rzy grupa chat nad pot. Wachniewą, zwana
Łukawcem-Majdanem, gdzie znajduje się ka-
plica ś. Dymitra, We wsi zaś dwa kościołki,
Na obszarze dwor. jest mk. 95, na obsz. gmin,
2156, razem 2251 mk. (1880 r.). Br. G.
Łukawiec 1) pot., wytryska na płn. stoku

Łysej góry (269 m.), na płd.-wsch. granicy
gm. Łukawea, w pow. cieszanowskim, koło
przys. „„Tarnawskie'* zwanego; płynie na płn.
zach. koło chat Sydore, opływa wś Łukawiec
od płd. zach., przepływa stawek pod Bobczo-
wą folwarkiem i poniżej chat Mielnikami zwa-
nych, na obszarze Szczutkowa, wpada do Luba-
czówki z praw. brz. Od płn. wschodu wznoszą
się wzgórza Uszana góra (246 m.) i Babina gó-
ra (238 m.); od płd. zaś Ladowa niwa (264 m.)
i Sietecka góra (236 m.). Źródła leżą 225 m.,
ujście 208 m. npm. Długość biegu Il kil.
2.) Ł., także Zukawica, pot., ma swe źródła na
płd. obszarze gm. Grabowca, w pow. bohorod-
czańskim; płynie na płn., potem na wsch., od-
dziela obszar Grabowca od obszaru Horocholi-
ny, a zwróciwszy się znowu na płn., przepły-
wa łąki Grabowca, i w końcu płynąc wscho-
dnim brzegiem lasu „Łazami” zwanego, two-
rzy granicę między Zabereżem (od zach.) a Ty-
śmieniczanami (od wsch.) i na tej granicy
uchodzi do Bystrzycy stanisławowskiej z lew.
brz. Długość biegu 14'/, kil. 38.) Ł., pot,
wypływa w płn. wsch. obszarze gm. Staruni,
w pow. bohorodczańskim, u płd.-zach, stóp
wzgórza Ostrego (525 m. szt. gen.); płynie na
płd. wsch. przez łąki wsi Staruni, potem na
wsch. przez zach. obszar gm. Fitkowa, gdzie
z lew. brz, uchodzi do Bystrzycy nadworniań-
skiej, Długość biegu 7 kil. 4.) £Ł. Mały, pot.
górski, wypływa w obrębie gm. Mołotkowa,
w pow. bohorodczańskim, kilku leśnemi stru-
gami, mającemi źródła w jarach u stóp Wiel-
kiej i Małej Hygi (704 i 664 m.). Pot. płynie
zrazu na wsch., potem na płn., tworząc granicę
powiatów bohorodczańskiego i nadworniań-
skiego na przestrzeni 4200 m., i przechodzi
w obręb gm. Hwozda (pow. nadworniański).
Płynie między domostwami tej wsi na płn.i
wsch. i koło Mielników, chat hwozdańskich,
wpada do Bystrzycy nadworniańskiej, po 11
kil. biegu. Zabiera liczne potoki i strugi, mię-
dzy nimi od praw. brz. Jałowiec, od lew. brz.
Lasowiec. Od wsch., między Ł. a Bystrzycą,
rozsiadło się potężne wzgórze, po części lasami
po części polami ornemi pokryte, a „Potokami*
zwane, Wzniesienie jego wynosi 554 m, (miej-
sce znaku triang,). 5.) KŁ. Wielki, pot. górski.
W płd. stronie wsi Babczego, w pow. boho-
rodczańskim, na niwie Berdariuski, wypływa
z ciągnącego się tutaj pasma gór połonińskich,
z szezytami Łukawcem (668 m.), Wielką i Ma- 
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łą Hygą (704 i 664 m.), wiele strumieni, które,
łącząc się, tworzą pot. Łukawcem Wielkim al-

bo Czetwertyńskim zwany. Płynie on na płn.,
potem na wsch., opływając od zach, i płn. las
Hygę. Przybywszy do wsi Mołotkowa, poni-
żej niej, zabiera od lew. brz. potok Babcze i
zwraca się na płn. Tutaj rozszerza się cokol-
wiek, przechodzi na łąki wsi Staruni, przepły-
wa krętym biegiem między domostwami tej
wsi, a w końeu we wsi Zurakach uchodzi do
Bystrzycy Nadworniańskiej. Oprócz potoku
Babczego zabiera liczne strugi tak z lew. jak
z praw. brz. W obrębie wsi Babczego przyj-
muje potoczki Łukawiczek, Werszki i Seredny
pot., na granicy od wsi Manasterczany, W cza-
sie deszczów nagle wzbiera i straszne sprawia
spustoszenia. Długość biegu 15 kil. Źródła le-
żą 520 m., ujście 393 m. npm. Br. G.
Łukawka 1.) wś, pow. nowoaleksandryj-

ski, gm. Wola Czołnowska, par. Michów. We-
dług Tow. Kred, Ziems. folw. £Ł. (z nomenkla-
turą Podgórze, wsiami £. i Łukawica), od No-
woaleksandryi w. 20, od rz. Wieprza w. 4,
rozległy mr, 983: grunta orne i ogr. mr. 522,
łąk mr. 84, lasu mr. 356, nieuż, i place mr. Ż1,
bud. mur, 1, z drzewa 22, młyn wodnyi ce-
gielnia, WŚ Ł. os. 18, z grun. mr. 206; wś
Łukawica os. 7, z grun. mr. 69. 2.) Ł., wś
i folw., pow. opatowski, gm. Wojciechowiee,
parafia Gierczyce, od Opatowa 10 w., ziemi
dwor. 284 mr., włośc. 101 m., 17 dm., 87 mk.
Według Towarz. Kred. Ziems. folw. Ł., od rz.
Wisły w. 14, rozległy mr. 359: grunta orne
i ogr. mr. 318, łąk mr. 37, past. mr. 3, nieuż,
i place mr. 6, bud. z drzewa 9; rzeczka bez
nazwy przepływa. Wś Ł. os. 16, z grun. mr.
102. Por. Hultajka. Br. Ch.
Łukawka, przys. do Charzewie, w pow.

brzeskim, leży na lew. brz. Dunajca, dzielące-
go się w tem miejscu na kilka ramion, przy
gościńcu z Zakluczyna do Czchowa a naprze-
ciw zamku melsztyńskiego, Przys. ma role
urodzajne w porzeczu i przewóz na Dunajcu,
ale charakterystyczną cechą ludności, prawdo-
podobnie spowodowaną właściwościami wody
służącej do picia, jest często objawiające się
rozdęcie tchawicy, tworzące nadmierną gru-
bość szyi, zwane tam wolem albo gardzielem,
Łukawka, rz. w pow. kieleckim, początek

pod Widełkami na wsch. Daleszye, płynie ku
płd. przez Łukawę i w pow. stopnickim wpada
z lew. brz. do Czarnej. Długa 6 w. Por. Zugowa.
Łukawycia, ob. Zukawica.
Łuki, wś, pow. żytomierski, nad Hujwą, po=

niżej Leszczyna.
Łuki 1.) duża wś w pow. nowogródzkim,

w okolicy pomiędzy Turcem i Cyrynem, nad
błoniami wydającemi znaczne trawy, ma osad
dawnych 76, grunta dobre, miejscowość lekko
falista, całkiem bezleśna. 2.) Ł- Wielkie i £.-



816 Łuk

Małe, dwie wsi obok siebie położone, w pow.
nowogródzkim, ku granicy pow. słuckiego,
przy gościńcu wiodącym z miasteczka Ostro-
wia do Stołowicz; Wielkie Ł. mają cerkiew i
dawnych osad 100; Małe Ł. osad 27; miejsco-
wość dogodna, nie bezleśna; okrąg polie. 5-ty
snowski. 3.) Ł., wieś o 2 mile ku płn, od
Bobrujska, nad kotliną Berezyny, w miejsco-
wości dogodnej, ma os. 20, łąki obfite, lud za-
jety rolnictwem i flisactwem. 4.) K., wś na
płd. krańcu pow. pińskiego, przy granicy pow.
owruckiego, w gm. terebieskiej, w okr, polic.
3 płotnickim, w dolinie rz, Horynia, t.j. po-
między Horyniem i jego krótkiem ramieniem
Słucz zwanem; ma os, 23; miejscowość wzgó-
rzysta, śród rozlewów, wielka obfitość ryb, łąk
iw ogóle darów przyrody poleskiej; lud rol-
niczy i flisaczy. 5.) Ł., wś w środku pow.
rzeczyckiego, w gm. wasilewiekiej, ma osad|
24; miejscowość odludna, komunikacya przez
bagna i brody wiecznie wodą napełnione; grun-
ta piaszczyste, łąk obfitość, stolica wjunów,
grzybów i zwierzyny; lud w stanie pierwo-
bytnej dzikości. 4. Jelski,
' Łuki, część Dziewięcierza, powiat Rawa
Ruska.

Łuki, ob, Wielkie-Zuki,

Łuki, niem. Zucke, wś w zniemczonej części
dolnych Łużyc.
Łukianka, zaśc. szlach., pow. wileński, 3-ci

okr. adm., 067 w. od Wilna, 2 dm., 12 mk.
katol. (1866).

Łukianowicze, wś rząd,, pow. wilejski,
0 40) w. od m, Wilejki, 3 okr. adm., gm. Mia-
dzioł, 26 dm., 225 mk. (1866).

Łukianówka, futor w pow. jampolskim, zie-
mi 40 dzies.

Łukianówka, wś, pow. taraszczański, przy
drodze poczt, z Taraszczy do Koszowatej, o 5
w. od obudwu, śród lasów. Należy do klucza
koszowackiego. Ma 932 mk., cerkiew ś, Mi-
kołaja z r. 1760, cegielnię, ślady wałów i fos,
wielkie śpichrze na zboże, którego się tu dużo
rodzi, zwłaszcza pszenicy,

Łukianówka, st. p. w pow. efremowskim,
gub, tulskiej.

Łukiany, wś włośc., pow. wileński, 2 okr.
adm., o 62 w. od Wilna, 5 dm., 49 mk. katol.
(1866).

Łukicz, kanał w pow. mozyrskim, na 5 mil
długi, dawniej wykopany dla ściągnięcia do
Prypeci wód z moczarów uformowanych przez
rozlew rz. Bobryka, zawartych w okolicy po-
między wsiami i osadami: Rudnia, Śmietani-
cze, Słoboda Krasnosielska, Korzówka, Ludwi-
nów, Aryona i Bobrycze; kanał ma kierunek
z ząch. na wsch., ostatecznie zwraca się na płd.
pod folw. Janowem, przecina gościniec petry-
kowsko-skryhałowski, tu ma młyn i po za fol-  
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warkiem Załukicie zwanym łączy się z odno-
gami Prypeci, A. Jelski.

Łukie, jez. w pow. włodawskim, w pobliżu
wsi Zawadówka, o 8 w. na zach, płd, od wsi
Wola Wereszczyńska. Leżv śród rozległej ni-
ziny błotnej, stanowiącej widocznie dno rozle-
głego jeziora, którego pozostałością są dzisiej-
sze jeziora: Łukie, Karaśne, Blizny. Na płd,
brzegu tej błotnistej niziny a na dawnym brze-
gu jeziora leży wś Załucze śród lasów i bagien.
Obecny obszar jeziora wynosi 291 mr., głębo-
kość 6 do 10 stóp, w jednem tylko miejscu 30
stóp, Wypływa z niego strumień Piwonia i
drugi bez nazwy, łączący je z jeziorami łęczyń-
skiemi. Por. Jedlonka. Jan Roztw., Br. Ch.
Łukiew, przys. Kryłosu, pow. stanisła-

wowski,

Łukiew, rz., ob. Zukwa,
Łukina al. Zukinie, folw., pow. wiłkomier-

ski, par. siesicka, własność Medarda Kończy.
Łukiniszki, wś w gub. witebskiej, nad rz.

Fejmanką.
Łukiszka, zaśc. szlach., pow. Święciański,

|8okr. adm. o ll w. od Święcian, 1 dm., 6 mk.
żydów (1866).

Łukiszki 1.) przedmieście Wilna. Czyt.
Tyg. ilustr. M 215 z 1872 r. 2.) £Ł. Kowa-
lewszczyzna, zaśc. szlach., pow. wileński, 6 okr.
adm., o 14 w. od Wilna, I dm., 7 mk. katol.
3.) ., zaśc. rząd., pow. trocki, Ż okr. adm., 38
w. od [rok, I dm., 12 mk, katol. 4.) £., wś
włośc., pow. oszmiański, | okr. adm., 05 w.
od Oszmiany, 11 dm., 131 mk. katol. 5.) Ł.,
zaśc. nad jez. Sary, pow. święciański, 2 okr.
adm., o 8 w. od Święcian, 1 dm., 7 mk, katol.
(1866).

Łukiszki, dobra nad Dźwiną, pow. witeb-
ski, o pół wiorsty od Witebska, własność Kos-
sowów, 203 dzies. ziemi dworskiej. Dr. żel.
orłowsko-witebska przecina zabudowania dwor-
skie. Około 1660 r. własność Ant. Chrapo-
wickiego, wojewody witebskiego. M. K.
£ukna, Zuknia, rz., wpada do Dubissy nie-

daleko Paszkajć, wypływa z jeziora Prowir-
szulis z pow. rossieńskiego, płynie granicą te-
goż i powiatu kowieńskiego. Przyjmuje San-
drowę i Zabrzę. *

Łukna, rz., lewy dopływ Minogi, dopływu
morza Baltyckiego.
Łukna, ob. Zukno,
Łuknajno, niem. Zucknajnen, karczma, pow.

ządzborski, st. poczt. Mikołajki.
Łuknajno, niem. Zucknaineral. Lukneinen-

See, północna część dużego jeziora Sniardwami
zwanego, pow. ządzborski. Kś Fr.
Łuknajńska buda, niem. Zucknainerbude,

wybudowanie rybackie, pow. ządzborski, st.
poczt. Mikołajki; 1857 r. 9 mk. Kś, Fr.
Łuknajński przewóz, niem. Zucknatner-

Fdhre, między Łuknajńskiem jez, i $niardwami;
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pow. ządzborski, st. poczt, Mikołajki, dokąd
odl. wynosi 5 kil.; do dóbr tych należy także
Pieńkowo; areału jest razem 245'11 ha. a mia-
nowicie: 158:80 ha. roli or. i ogr., 76:60 ha.
łąk, 7:66 ha. lasu, 2*55 ha. nieuż. Gorzelnia i
młyn o 2 gankach: 1857 r. 48 mk, Kś, Fr.
Łuknarz (Łaski, Lib, ben. II, 174, 238), wś,

pow. piotrkowski, par. Wolbórz, ob. Zaknarz.
Łuknia, ob. Zukna.
Łuknica, por. Zuknica.
Łuknie, wś uwłaszczona, pow. wiłkomier-

ski, par. wiżuńska, do Wiżun wprzódy należą-
ca, nad jeziorem Łukna,

Łuknieja, rz., dopływ Słuczy, por. Koniu-
chy, Twań.

Łukniki, po źm. Zowki, mko pow. szawel-
skiego, rządowe, nad rzeczkami Wajdys i Łow-
kupis, 053 w. od Szawel, o 28 od Kurszan,
o21 od Telsz, z paraf. kościołem katolickim
WW. 85., wzniesionym 1416 przez ks. litew.
Witolda. Kaplica Ukrz. Jezusa Chr., zbudo-
wana 1819 przez mieszkańców. Par. katol. Ł,,
dek. worniańskiego: dusz 8441. Od lat 4-ch
staraniem i kosztem miejscowych obywateli
urządzona w Ł. st. poczt. przyjmująca wszelką
korespondencyą 1 komunikująca się dwa razy

w tygodniu z Kurszanami « Szawkianami, Pła-
szczyzna ciągnąca się od wsch. koło Ł, przy-

biera falowatą postać i dalej ku Telszom wciąż
górami się jedzie; o parę wiorst od Ł. wznosi
się góra Szatria, najwyższa wyniosłość na
Zmujdzi. Podanie głosi, że ponieważ ostatnia
ofiara fanatyzmu — czarownica, była spaloną
na tej górze, więc bajarze opowiadają o po-
dróżach na łopacie czarownie do bagienka Pe
trypelek na kąpiel Sto-Jańską. Okolice góry
są dość malownicze; ona sama służy za pastwi-
sko dla obory właściciela, Należy do jedno-
włókowego szlachcica Mierzejewskiego. Łuk-
niki u podnóża góry i cała okolica, liczne dwo-
ry, pięknie się prezentują, tworząc krajobraz

niepospolity. Parafia łuknicka zawiera w sobie
część wsi z pow. telszewskiego., Kościół dre-
wniany fundowany w 1774 r. przez kś, bisk.
Jana Łopacińskiego, jednego z najznakomit-
szych biskupów. Przewodniczył swej dyece-
zyi od 1762 do 17/78 r., umarł w Olsiadach
mając 70 lat wieku. Cmentarz koło kościoła
oprowadzony murem; w ostatnich czasach wy-
budowano nową kaplicę na mogiłach, upiększo-
no kościół; odnowiono budynki plebanii stara-
niem kś. proboszcza Józefa Daniusewicza, któ-
"ry po 1863 r., zmuszony rzucić zakon karme-
licki, nie bez korzyści dla parafian przywdział
suknię świecką. Altarya przy kościele nie za-
Jęta. Jest tylko wikaryusz. W wielkim ołta-
rzu obraz „, Wieczerza Pańska, nad nim herb
Nałęcz; fundowany przez Górskiego, dziedzica
Berzynian. Ołtarz $. Józefa fundowany przez
proboszcza. Na cmentarzu kościelnym śliczny

Słownik geograficzny. Tom V, — Zeszyt 59.
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pomnik na grobach rodziny Gużewskich. W pa-
rafi łuknickiej trzy są filialne kościoły: Upi-

na, Kownatów i Ubiszki, Na cmentarzach tych
kościołów są pomniki, sklepy i groby rodzin
znaczniejszych, oddawna zamieszkałych w tej
parafii: Kownackich, Grołkiewiczów po mieczu
nie egzystujących, Gużewskich, Górskich, Zu-
kowskich, Ursyn -Ułasewiczów, Baciorskich,
Piłsudzkich i Grodlewskich, posiadających wię-
kszą własność ziemską w parafii. Ł. na głó-
wnym trakcie do Prus i Libawy, zanim kolei
|nie było, były świadkiem przechodów rozmai-
tych wojsk w czasach burzliwych. Na drodze
z £Ł. do Worń krwawe zapasy toczyły się
w 1881 r. Pułkownik generalnego sztabu bar.
Howen, późniejszy gubernator w Grodnie, na
czele dywizyi wojsk rossyjskich rozproszył,
niedobitki powstańcze. W £Ł. uwłaszczonych
chat gospodarskich 20 po włóce, 10 po pół
włóce, a po 3 dziesięciny 5. Ziemi uwłaszczo-
nej 304 dzies.; placowych właścicieli czy też
ogrodników chrześcian 102 z 82 dziesięcinami:
właścicieli nienależących do gminy i żydów
jest sto kilkadziesiąt domów i władają 57
dzies, W ogóle około 400 dymów, z ludnością

górą tysiąca głów. Piwowarnie są dwie, lecz
tylko gatunki podrzędne produkują. Młyn
wietrzny 1, garbarni 2, szewców kilkunastu i
krawców też tylu. Kramów z niezbędnemi na

wsi towarami jest 20, lecz żadnego chrześciań-
skiego, Szkółka ludowa gminna z 40 uczniami
zimową porą, karczem jest kilkanaście. Pomi-
mo że i Ł. powoli się wznoszą, lecz daleko po-
zostały za miasteczkami koło kolei żelaznej
położonemi. Na funduszu poduchownym, 6-:ciu
włókach, osadzeni są posieleńcy z Rossyi, 8 go-
spodarzy, lecz sami zajmują się dzienną pracą,
a żydzi trzymają w dzierżawie rolę. W £Ł. co
tydzień we czwartek odbywają się targi a na
jarmarkach w wilią dnia ś. Jerzego, Wniebo-
wstąpienia, Bożego Ciała i w jesieni na ś. Ma-
teusza, taka masa się zbiera ludu, że najwygo-
dniej i najtaniej kupować bydło w £. Do gra-
nicy pruskiej w Gorzdach 13 mil z £. Codzien-
na komunikącya ze st. kol. żel. w Kurszanach
i z Telszami odbywa się dyliżansami. Zie-
mia w tej parafii jest po większej części do-
skonałą, szezególniej bliżej miasteczka; za to
lasów brak zupełny i prócz właścicieli wię-
kszych posiadłości, wszyscy mieszkańcy wspo-
magają się z innych parafij. Miejscami torf

wielką pomocą jest ludności. W majątkach
płodozmian. „cęsozda. PROW
Łukno, zaśc, szlach., nad rz. Grejmianą,

pow. święciański, 2 okr. adm., o 16 w. od

Swięcian, 2 dm., 27 mk, katol. (1866).
Łukno, po łotew, Zukna, wś w pow. rze-

życkim, parafii ciskadzkiej, w spadku po Soko-
łowskich przeszła w ręce Rómera Ludwika;
należy obecnie do Bujniekich.

52
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Łukno, jez. w pow. trockim, ob. Zddziańce.
Łukocin, niem. Zukoschin, rycer. dobra,

pow. starogrodzki, przy granicy pow. gdań-
skiego. Wraz z przynależnym folw. Nowy-
dwór obejmuje obszaru roli ornej ha. 462, łąk
20, past. 2, lasu 41, nieuż. 14, wody 5, ogó-
łem obszaru ha. 546, kat. 1338, ew. 59, dm. 15.
Par. Miłobądz, szkoła Dalwin, poczta i st. kol.
żel. Pszezółki (Hohenstein). Odległość od Sta-
rogrodu 31/, mili. R. 1789 posiada te dobra
Tuchołka, , Kś. F.
Łukojanów, msto pow. w gub. niżegorodz-

kiej, nad rz. Tuszą i Chwoszczówką, 1182 w.
od Petersburga, a 168 od msta gub. odległe,
9595 mk., stacya pocztowa.

Łukojedy, dwie wsie obok siebie położone,
w płd.-wsch. stronie pow. rzeczyckiego, w gm.
jołezańskiej, przy wielkiej zatoce Dniepru;
obie wsi mają około 60 osad, miejscowość wy-
borna, łąk obfitość, gleba w kulturze; lud tru-
dni się oprócz rolnictwa flisactwem i rybo-
łówstwem. A. Jelski,
Łukom, folw., pow. słupecki, gm. Trąb-

czyn, par. Zagórów (Łaski, Lib. ben. I, 282),
odl. od Słupcy w. 18; dm. 12, mk. 162. W 1827
r. 21 dm., 154 mk. Jest tu pokład torfu, mają-
cy2 do 3łokci grubości. Dobra Ł., dziedzi-
czne Sciborów- Chełmskich od lat 400 przeszło,
obecnie w posiadaniu Władysława Scibora-
Chełmskiego, położone między osadami Pyz-
dry a Zagórowem, 5 w. od rz. Warty a 10 od
granicy w. ks, poznańskiego, nad szosą zwaną

- arzędownie pyzdrsko-łowicką, która dobra te
w całej ich długości przechodzi; ma obecnie
obszaru 204 włók, w tem ornej ziemi 96, łąk
48 a lasu włók 70; składa się z 7 folwarków:
Ł., Huta, Buków, Imielno, Małgorzatów, My-
szaków i Adamierz. Grospodarstwo oparte głó-
wnie na wychowie inwentarza, a mianowicie
bydła i koni, oraz na wielkiej gorzelni paro-
wej z młynem. Gorzelnia przerabia dziennie
do 125 korcy kartofli. Bydło, którego zwykle
przeszło 300 sztuk, jest rasy czysto holender-
skiej, z koni zaś są jedne szlachetniejsze (pół
itrzy czwarte krwi angielskiej, i pół-persze-
rony, jako robocze). W samym £Ł. jest kaplica
nowo zbudowana z grobami familijnemi, dla
zastąpienia bardzo dawnej, dotąd istniejącej,
w wielkim starym parku, w którym, wedle po-
dania, kopali kanały jeńcy tureccy, przypro-
wadzeni z pod Wiednia w r. 1683/4 przez Mar-
cyana Ńcibora-Chełmskiego, oboźnego koron-
nego. Według Tow, Kred. Ziems. rozległość
dóbr wynosi mr. 5550: folw. Ł. grunta orne i
ogr. mr. 598, łąk mr. 527, nieuż. i place mr.
30, razem mr. 1155, bud mur. 30, z drzewa 9,
płodozmian 12-polowy; fol. Myszaków grunta
orne i ogr. mr, 290, łąk mr, 229, past. mr. 138,
lasu mr. I, nieuż. i place mr. 41, razem mr.
700, bud. mur. 13, z drzewa 3, płodozmian 9- 
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polowy; folw. Imielno grunta orne i ogr. mr.

344, łąk mr. 26, past. mr, 2, nieuż. i place mr.
24, razem mr. 402, bud. mur. 3, z drzewa 9,
płodozmian 13-polowy; folw. Bukowa grunta
orne i ogr. 301, łąk mr. 57, past. mr. 88, lasu

mr. 23, nieuż, i place mr. 26, razem mr. 495,
bud. mur. 5, z drzewa 8, płodozmian 11-polo-

wy; folw. Huta grunta orne i ogr. mr. 220,

łąk mr. 130, past. mr. 32, nieuż. i place mr.
21, razem mr. 403, bud. mur. 6, z drzewa 5,
płodozmian 6-polowy; folw. Małgorzatów grun-

ta orne i ogr. mr. 243, łąk mr. 14, lasu mr. 4,
nieuż. i place mr. 16, razem mr. 277, bud. mur.

4, z drzewa 3, płodozmian 9-polowy. Nadto

przestrzenie leśne: grunta orne i ogr. mr. 14,

lasu mr. 2249, nieuż. i place mr. 155, razem

mr. 2416, bud. mur. 1, z drzewa 1; gorzelnia i

młyn o 3 gankach siłą lokomobili poruszane,

olejarnia, wiatrak, cegielnia, wyrób torfu, po-

kładu torfu i rudy żelaznej. Wś Imiełno 08.

10, zgrun. mr. 13; wś Myszakowo os, 22,
z grun. mr. 29; wś Bukowa os. 19, z grun.

mr. 34; wś Myszakówek os, 32, z grun. mr.

275; wś Śmoleniee os. 1l, z grun. mr. 122;

wś Koszelowska łąka os. 20, z grun. mr. Ż14:
wś Huta os. 6, z grun. mr. 8; wś Stawisko os.

7, z grun. mr. 64; wś Łoniewo os. 28, z grun.

mr. 242, ! a BezCR
Łukomelskie jez., por. Zukomla. (Ma we-

dług Strelbickiego 22 w. kw. rozl.).
Łakomie, wś, folw. i rum, nad rz. Skrwą,

pow. rypiński, gm. S$zezutowo, par. Łukomie,
odl. 27 w. od Rypina. W 1827 r. było tu 26
dm., 258 mk.; obecnie 50 dm., 455 mk., (7
os. włośc,, 358 mr. ziemi włośc., 1050 mr.
dwors., 6 mr. os. prob. W 1789 r. dziedzie Ł..
wysiewał 60 korcy żyta i brał czynszu z mły-

na i rumunków 776 złp. Par. Ł., dek. rypiń-

ski, 1629 dusz. Według Tow. Kred. Ziems.
dobra Ł. składają się z folwarków: Ł. i Huta,

wsi: Ł., Mierzęcin i Topiąca, rozległość wynosi

mr, 13808: folw. Ł. grunta orne i ogr. mr. 391,

łąk mr. 44, past. mr. 212, lasu mr. 231, nieuż.
i place mr. 35, razem mr. 920, bud. mur. 1,

z drzewa 17, płodozmian 10-polowy; folw. Hu-

ta grunta or. i ogr. mr. 284, łąk mr. 76, past.
mr. 19, nieuż, i place mr. 8, razem mr. 387,
bud. z drzewa 13, płodozmian 12-polowy, młyn
wodny. WŚ Ł. os. 59, z grun. mr. 255; WŚ
Mierzęcin os. 42, z grun. mr. 3549; wś Topiąca

os, 18, z grun. mr. 99. Br. Ch.
Łukomie, mko, pow. łubieński, gub. poł-

tawskiej, na praw. brz. rz. Suły, o 28 w. na
płd. od Łubien, ma 973 mk., 2 cerkwie; wspo-
minane już w XII w. jako horodyszcze Łu-
koml, ma jeszcze stare wały ziemne. Była
własność Wiśniowieckich, za hetmanów mko
setnicze pułku łubieńskiego. Qzyt. Stecki,
Wołyń, II, 230. F. 8,
Łukomie (?), ob. Zakome.
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Łukomierz, wś, folw., pow. wieluński, gm.
i par. Siemkowice, odl. od Wielunia w. 28;
wś dm. 8, mk. 190; folw. dm. 4, mk. 22.
W 1827 r. 6 dm., 54 mk,
Łukomin, os. młyn., pow. słupecki, gm.

Trąbczyn, par. Zagórów, odl. od Słupcy w. 20;
mk, 6.
Łukomka, rz., pow. sieński, ob. Czasznżki,
Łukomko, wś włośc., pow. rypiński, gm.

Szczutowo, par. Łukomie, odl. o 24 w. od Ry-
pina, ma 16 dm., 91 mk,, 185 mr. gruntu.
Łukomi, ob. Zukomie, pow. łubieński,
Łukomia, pospolicie Zukomł zwane, mko i

dobra z kilku folwarkami w gub. mohilewskiej,
pow. sieńskim, należące dawniej do wojew.
witebskiego, położone nad obszernem jez. i rz.
Łukomką, w pięknem położeniu górzystem,
z glebą gliniastą, urodzajną, w całej okolicy,
znajdują się nawet pokłady czarnoziemu. Upra-
wa żyta, Inu, pszenicy, jęczmienia i owsa, la-
sów nie wiele się znajduje. Mko zamieszkane
przez żydów i chrześcian w ilości kilkuset
mieszkańców, pod względem handlowym i prze-
mysłowym żadnego nie ma znaczenia. Znajdu-
je się tu parafialna cerkiew prawosł. Zarząd
gminy włośc. i szkółka włośc. Majętność Ł,
z mkiem była w XVIII w. dziedzictwem ro-
dziny- Przysieckich, ostatnio Emilii Chrapo-
wiekiej. Wedle spisu urzędowego z 1882 r.
mko £. liczyło 1428 mk., w tej liczbie pra-
wosł. męż. 27/8, kob. 279; żydów męż. 456,
kob. 415; dobra zaś zawierały przestrzeni 2084
dzies, (używalnej 1674, nieużytków 410), i po
zgonie Emilii z Miłoszów Chrapowickiej (w po-
czątkach 1880 r.) w skutek jej testamentu
przeszły (razem z mkiem) na dziedzictwo sy-
nowca testatorki Józefa Miłosza, teraźniejszego
właściciela, Nazwisko tej miejscowości (wedle
Źródeł piśmiennych) nie było ustalonem w da-
wniejszych czasach; stąd pisano niegdyś do-
wolnie Zukomie, Łukomla i Zukoml; lecz ta osta-
tnia nazwa bez zmiany przetrwała jedynie,
jako stale używana w całej okolicy sąsiedniej.
Ł, należy do bardzo dawnych osad na Rusi li-
tewskiej, wspominany w kronikach już pod r.
1078, miał warowny zamek, od XIV w. stale
należał do Litwy, za rządów polskich stanowił
część powiatu orszańskiego w wojew. witeb-
skiem, od 1798 r. przyłączony do iossyi. We-
dle podania istnieć tu miało niegdyś kilkana-
ście świątyń chrześciańsktch, co jednak histo-
rycznie wcale nie jest stwierdzonem. Z pewno-
ścią jednak wiadomo, że przed 1830 rokiem Ł.
posiądał 3 świątynie chrześciańskie, t. j. cer-
kiew unicką drewnianą (pbecnie prawosła-
wną), odnowioną w ostatnich czasach (funda-
cyi książąt Łukomskich), w której odbywa się
każdorocznie w początkach lata fest sławny
na całą okclicę, ściągający liczne tłumy wło-
Ścian. Tenże sam fest w tym samym dniu ob-  
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chodzonym bywał i w miejscowym katolickim
kościele paraf., aż do kasaty onego w 1868 r.
Z istniejących zaś przed 1830 r. dwu kościołów
katolickich, pierwszy parafialny (podobno)
zgorzał lub też w skutek zniszczenia rozebra-
nym został, drugi zaś t. j. franciszkański po
zniesieniu konwentu łukomskiego w 1832 r.
zamieniony na parafialny. Skromny ten, dre-
wniany lecz w pięknem miejscu na górze
wzniesiony kościołek, około 1857 r. stara»
niem parafian gustownie odnowiony, przetrwał
w tym stanie do połowy 1868 r., w tej porze
zaś z rozporządzeniu władzy zamknięty (cho-
ciaż na cerkiew niewyświęcony), stoi obecnie
pustką. Parafia katol. w £Ł. przyłączona w tym
czasie do Czerei, W podręczniku Echarda myl-
nie wskazano, że Ł. leży nad rz. Ułą, gdyż
tędy płynie rz. Łukomka, wpadająca do Ulan-
ki niedaleko Qzasznik. Co się tyczy kniaziów
£Łukomskich h. Roch, których tu właśnie było
gniazdo rodzinne, była to niewątpliwie lato-
rośl dynastyi panującej w kraju (zapewne
z rodu Gedymina). Już w XIV w. władają
oni Ł., Starodubem i obszerną częścią kraju na
Rusi litewskiej. Marya, córka Andrzeja ks.
Łukomskiego, znana w historyi jako pierwsza
małżonka w. ks. Witolda. Prawdopodobnie
tenże sam Andrzej lub też któryś z jego pokre-
wnych, naciśnięty przez Wiganda (najmilszego
brata Jagiełły, przeznaczonego na wielkorząd-
cę Litwy około 1385 r.), dzięki jedynie -pro-
tekcyi królewskiej utrzymał się na swej dziel-
nicy. Bohdankę córkę Andrzeja . ks. Łukom-
skiego wojew. nowogródzkiego około 1500 r.
zaślubia Jan Radziwiłł, przezwany Brodatym,
zmarły 1522 r. kasztelanem trockim i marszał-
kiem litewskim. Następnie w ciągu XVI i
XVII w. konstytucye sejmowe i świadectwo
historyków spółczesnych stwierdzają zasługi
wielu członków rodziny Łukomskich, którzy
jednak, pozbawieni oczewiście wybitnych zdol-
ności politycznych, nie okazując wpływu prze-
ważnego na losy kraju, stoją po za obrębem
wielkich wypadków dziejowych; nawet zazna-
czyć tu musimy pewien upadek tej rodziny,
w XIViXV w. skoligaconej z domem panu-
jącym lub zasiadającej w senacie, a przy schył-
ku XVII w. piastującej już tylko urzędy i
godności ziemskie w swych województwach.
Konstanty „rotmistrz nieustraszonej odwagi,
pod dowództwem Radziwiłła hetmana litews.
odznacza się w potrzebie pod Ułą w 1564 r.
i zdobywa Turowlę w 1579 r. Jan funduje
franciszkanów w Łukomli, Samuel skarbnik
orszański, także odwagą w boju wsławiony,

|funduje dominikanów pod Ułą w połockiem,
co zatwierdzone zostało ustawą sejmową w r.
1678. Teodat z sejmu 1670 r. wyznaczony
komisarzem do spraw wojskowych. O. dal-
szych losach tej rodziny milczą dzieje krajowe,
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zapewne więc wygasła po mieczu jeszcze
przed schyłkiem XVII stulecia, obszerne zaś
jej posiadłości w obce przeszły władanie.
Krzewiące się na Litwie nowatorstwo religij-
ne od czasów Zygmunta Augusta, nie obcem
być musiało ówczesnym panom Ł.; znajdujemy
bowiem ślady istniejącego tam niegdyś zboru
wyznania helweckiego. (Zródła: J. Łukasze-
wicz „,Dzieje Kościoła wyznania helweckiego
w Litwie, t, LI, Poznań 1843, str. 46. —
T. Swięckiego „Historyczne Pamiątki*, t. I,
Warszawa 1855, str. 155.— J. Lelewela ,,Pol-
ska, Dzieje i Rzeczy jej”, t. I, Poznań 1658,
str. 4683.— J. I. Kraszewskiego „Litwa za Wi-
tolda*, Wilno 1850, str. 370. — E. Kotłubaja
„Galerya Nieświeżska*, Wilno 1857, str. 71i
227. — „„Encyklopedya Ogólna”, Warszawa
1875, t. LX, str. 90.— „„Dykcyonarzyk Greo-
graficzny” Echarda, t. II, Warszawa 1782,
str. 100— tudzież: wiadomości z rękopisów i
wiadomości urzędowe). W okolicach Ł. tuż za
miasteczkiem znajduje się obszerny łan ziemi,
urodzajnej na pozór, zwanej powszechnie „,Za-
klętem polem i z tej przyczyny nieuprawia-
nej od niepamiętnych czasów. Obecnie pomie-
nione grunta, chociaż wydzielone miejscowym
włościanom, żadnej nie przynoszą korzyści dla
rolnictwa; wedle bowiem ustalonego przesądu
pomiędzy ludem okolicznym, śmiałek, któryby
się odważył orać tę ziemię, umrzeć by musiał
natychmiast, Tyle legenda. Wedle zaś świa-
dectwa osób wiarogodnych, na zasadzie źródeł

- archiwalnych, wzmiankowane „„pole'* miało
być teatrem krwawej rzezi wojsk miejscowego
kniazia i mieszkańców Ł. podczas nieustannych
walk bratobójczych pomiędzy kniaziami ki-
jowskimi i połockimi. Po dokonanej rzezi i
wyludnieniu Ł., cała okolica miała być zasie-
dlona przez przybyszów ze stron dalekich
w skutek rozkazu zwycięzców. Fakt ten przy-
puszczalnie odnieśćby można do r. 1084, epo-
ki Włodzimierza Monomacha, który w testa-
mencie swym, przechwalające się ze sławnych
czynów wojennych z czasów młodości, z pożo-
gi i zniszczenia kraju nieprzyjaciela, wspomi-
na £Ł. w liczbie wielu innych grodów ziemi
Krywiezów. (Ob, „Teka Wileńska, 1857, N 1,
str, 207 [35]). A. Ch.
Łukomska Iluta, ob. Zukom i Zukomie.
Łukomskie jez., por. Dudary.
Łukomszezyzna, os., pow. włocławski, gm.

i par. Kłóbka, | dm., 8 mk., 7 mr. ziemi.
Łukonica, wś, pow. słonimski. Była tu

parafia katol. dekanatu słonimskiego.
Łukonica, rz., lewy dopływ Szczary, przyj-

muje Studenkę i Jelnę z Biodrówką.
Łukosała, zaśc. szlach, nad jez. Roszą, pow.

święciański, 2 okr. adm., o 48 w. od Swięcian,
1 dm., 4 mk. katol. (1866).
Łukoszajcie 1.) WŚ nad rz. Szatą, pow. 
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telszewski, okr. polie. szkudzki, o 35 wiorst
od Telsz, $ dm., 60 mk., młyn wodny (1859).
2.) Ł., wś, pow. szawelski, gm. gruździewska,
przy traktach z Gruźdź do Kurszan i z Szypil
do Szawel, o 1 i pół w. od Szypil; (8 osad,
558 dzies. ziemi, VJ. ©.
Łukoszka i Z. wyżna, przysiołki Wysocka

wyżnego, pow. turczański,
Łukoszkińska, st. p. w pow. podolskim,

gub. moskiewskiej,
Łukoszyn-Wielki, wś, pow. lipnowski, gm.

Brudzeń, par. Bądkowo, odl. o 86 w. od Lipna,
posiada karczmę, 17 dm., 168 mk., w tej licz-
bie 95 drobnej szlachty, mającej 661 mr. ziemi
a włośc. 15 mr. W 1827 r. Zukoszyno- Wielkie
ma 200 dm., 126 mk. Folw. £.-Wielkie lit.
A B. rozległy mr. 126: grunta orne i ogr. mr.
114, łąk mr. 2, past, mr. 8, nieuż. i place mr.
2, bud. z drzewa 4; folw. Ł.-Wielkie lit. E.
rozległy mr. 100: grunta orne i ogr. mr. 97,
łąk mr. 2, nieuż. i place mr. 1, bud. z drzewa 7.

Łukoszyn- Wiazyński i Ł.-Szykołowicki, do-
bra poradziwiłłowskie w pow. mińskim, w okr.
police. kojdanowskim, przez wiano księżny Ste-
fanii z Radziwiłłów Wittgenstejnowej od r,
1954 własność ks. Wittgenstejna, mają obsza-
ru 1704 mr., miejscowość wzgórkowata, grun-
ta dobre. A. Jelski.
Łukoszyna, wś włośc., pow. oszmiański, 3

okr. adm., od Oszmiany o w. 65, od Dziewieni-
szek 35, dm. 37, mk, wyzn. katol, 264 (1866).
Łukoszyno 1.) Biki, wś, pow. sierpecki,

gm. Liszewo, par. Borzewo, odl. o 18 w. od
Sierpca, ma 18 dm., 127 mk., 550 mr. gruntu,
390 nieuż, Według Tow. Kr. Ziem, folw. Ł.-Bi-
ki rozległy mr. 205, grunta orne i ogr. mr.
1538, łąk mr. 5, lasu mr. 81, zarośli mr. 11,
nieuż, i place mr. 4, bud. z drzewa 7, 2.) b.-
Borki, pow. płocki, gm. Brwilno, par. Borzewo,
odl. o 20 w. od Płocka, ma 7 dm., 49 mk,, 322
mr. gruntu, Według Tow. Kr. Ziems. folw.
£Ł.-Borki rozległy mr. 571, grunta ornei ogr.
mr. 347, łąk mr. 45, past, mr. 32, wody mr.
2, lasu mr. 96, zarośli m*. 34, nieuż. i place
mr. 15, bud. z drzewa 6. WŚ Ł.-Borki osad 7,
z gruntem mr. 23,
Łuków, nad rz. Krzną, miasto powiatowe

gub. siedleckiej, leży pod 519 555 szer. i
40? 203 dłg. geogr., śród łukowskiej wyżyny
(ob.), w błotnistej dolinie rzeczki Krzny. Odl.
110 w. od Warszawy, 26 w. od Siedlec, 121
w. od Lublina (linią kolei a.77 w. traktem

na Lubartów), 91 w. od Brześcia, 58 od Dębli-
na. Jest tu stacya dr. żel. warsz.-teresp. (o 1
w. od miasta) i st. dr. żel. nadwiśl. (o 3 w. od
miasta). Obie linie się tu schodzą z sobą. Ł.
posiada obecnie kościół par. murowany i drugi
popijarski murowany, kaplicę przy szpitalu,
szpital ś. Tadeusza na 20 łóżek, szkołę po-
czątkową ogólną, sąd pokoju okr, TV, sąd gmin-
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ny okr. IV, urząd powiatowy, urząd miejski,
urząd gminny, stacyą pocztową, stacyą tele-
graficzną. W 1827 r. było tu 259 dm., 8206
mk., w 1861 r. 244 dm. (46 murow.) i 3811
mk. (2255 żyd.), obecnie jest około 400 dm.
(do 100 murow.) i około 5000 mk, Przemysł
fabryczny słabo rozwinięty; są tylko drobne
fabryki świec, oleju i garbarnie. Ozdobą mia-
sta jest piękny, zdala widzialny z powodu swej
wysokości wież, kościół pobernardyński. Pier-
wotny kościół par. drewniany, który powstał
zapewne koło 1250 r. wraz ze sprowadzeniem
templaryuszów do Ł., spłonął ostatecznie
w 1808 r. i odtąd nabożeństwo odprawia się
w kościele bernardynów. Par. Ł. ma 10050
dusz. Dek. łukowski b. dyec. podlaskiej miał
10 par.: Adamów, Ł., Radoryż, Stanin, Sto-
czek, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan, Wojciesz-
ków, Żelechów; prócz tego byli pijarzy w Ł,,
bernardyni w Ł. i Jeleńcu, dominikanie w Zo-
fiborzu i karmelici w Gułowskiej Woli. Ł. jest
jedną ze starożytnych osad pogranicznych
dawnej Polski i zdaje się, że tu pierwiastko-
wo któryś z Piastów musiał wznieść zamek
drewniany, dla wstrzymania napadów Jadź-
wingów z Podlasia. Już w połowie XIII w.
dzieje wspominają o Ł. jako mieście na pogra-
niczu Litwy i Jadźwingów. Bolesław Wsty-
dliwy, mając w Ł. zamek osadzony załogą i
kasztelana rządzącego całą tą ziemią, a usiłu-
jąc powściągnąć ciągle powtarzane napaści po-

gam, zaprowadził tu w r. 1250 templaryuszów,
którzy zarazem obowiązani byli nawracać
Jadźwingów. Pomagali do tego Bolesławowi
franciszkanie, najgorliwsi w owej epoce apo-
stołowie w tych stronach, a mianowicie jeden
z nich, imieniem Bartłomiej, rodem Czech. Z je-
go to rady Bolesław Wstydliwy, gdy wielu
nawróconych Jadźwingów rzucało wiarę i z Li-
twinami się wiązało, postanowił wyjednać
u papieża oddzielenie części znacznej kraju od
dyecezyi krakowskiej i ustanowienie biskup-
stwa nowego w Ł., który dotąd razem z ziemią
lubelską do województwa sandomierskiego na-
leżał. Jakoż komisarze, wyznaczeni w tym
celu od Innocentego IV papieża, zjechali do Ł.
r. 1254 dla erygowania tu nowego biskup-
stwa, ale, znalazłszy miejsce nieodpowiedniem
na założenie katedry biskupiej, naznaczyli ją
w Ohełmie, Nieustające napaści pogan spra-
wiły, że Bolesław Wstydliwy, zrobiwszy na
nich wyprawę r. 1264, zwiódł z Jadźwingami
krwawą bitwę i stanowcze odniósł zwycięstwo.
Historya nie powiada gdzie zaszła walna ta
rozprawa, ale podanie miejscowe twierdziło, że
bój odbył się pod Ł. Historycy też nasi, da-
Jąc temu wiarę, jedni za drugimi powtarzają,
IŻ na pamiątkę owej bitwy znajduje się na po-
lach pod samym Ł. znaczny kopiec, dotąd mo-
giłą Jadźwingów przez lud nazywany (Star.  
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Pols, t. II, str. 1161). Tymezasem na miej-
seu nie ma żadnego śladu, aby kiedykolwiek
był tam jaki kopiec, i najstarsi ludzie żadnego
podania o Jadźwingach nie przechowują. Nie-
rychło jednak, bo aż za Władysława Jagiełły,
zaczął Ł. używać prawdziwych swobód miej-
skich i przychodzić do pewnej pomyślności,
(Por. Kod. dypl. t. III pod r. 1286). Przy-
wilejem r. 1403 w Szezekarzowie danym, prze-
niósł ten król po raz pierwszy miasto z prawa
polskiego na niemieckie. Kazimierz Jagielloń-
czyk, celem przyczynienia się do wzrostu je-
go, nadał mu, znajdując się w Ł. 1445, targ
tygodniowy, znosząc odtąd targi po wsiach
okolicznych się odbywające. Pomimo to wszy-
stko, musiał być Ł. bardzo jeszcze nędzną mie-
ściną naówczas, kiedy Aleksander Jagielloń-
czyk, przywilejem wydanym na sejmie w Ra-
domiu 1505 r., mając wzgląd na ubóstwo nad-
zwyczajne £Ł, i pragnąc temu zaradzić, obda-
rzył go stosownemi swobodami i dochody na
ten cel przeznaczył, Za obu Zygmuntów mia-
sto przyszło do lepszego bytu i przybrało po-
stać pozorniejszą, nieraz bowiem sami królowie
odwiedzali to miejsce, na samej drodze do Li-
twy położone, gdzie w zamku czyli dworze
swoim drewnianym przemieszkiwali. Jeden
ze sstów łukowskich, Krzysztof Szydłowiecki,
kaszt, krakowski i kanclerz w. kor., obwaro-
wał własnem staraniem i nakładem miasto wa-
łami i przekopem dla zabezpieczenia mieszkań-
ców od napadu nieprzyjaciół, Zygmunt I,
wracając r. 1580 z Litwy, sam to oglądał; prze-
konawszy się, że z powodu wzniesienia tych
warowni nie mało domów zrzucić musiano, nie-
które zaś placeizabudowania mieszczan. uszczu-
plone zostały, przywilejem tegoż roku na miej-
scu zaraz wydanym, uwolnił mieszkańców
wieczyście od płacenia pięciu grzywien na po-
trzeby rzeczypospolitej., Za panowania tegoż
króla, wyrokiem jeszcze w r. 1513, zapewnio-
no między nimi a sstą zgodę o młynowe i inne

dochody. W tymże czasie £, uległ wielkiemu
nieszczęściu, pożar w r. 1588 całe miasto pra-
wie obrócił w perzynę, tak, że warownie na-
wet zrujnowane zostały, a mieszkańcy cały
swój dobytek stracili. Z tego powodu król
uwolnił ich w r. 1534 od opłaty podatku szos
zwanego, od wszelkich myt w całem króle-
stwie pobieranych i od dostawiania woza wo-
jennego na lat 18, od czopowego na rok jeden
a od podwód na lat 2, Warował jednak, że,
za tak wielką ulgę, obowiązani są w przeciągu

pięciu lat odbudować albo wszystkie, albo

większą część domów pod utratą gruntów i
obwarowanie miasta przywieść do takiego sta-

nu, jaki był przed pożarem. Tym, oraz inne-
mi przywilejami w Wilnie w r. 1534, 15483

i 1544 datowanemi, odnowił dla £Ł. prawa i
przywileje od poprzedników nadane, które,
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podczas ognia ze skrzynką do wody wrzucone,
butwieć zaczęły. Zygmunt August często
w podróżach swoich do Litwy zatrzymywał
się w Ł., a raz w r. 1553, jak pisze w swojej
kronice Górnicki, dla wielkich roztopów ty-
dzień tu mieszkał, Potwierdzał on wtedy da-
wniejsze nadania miastu i nowemi swobodami
obdarzył przywilejami w r. 1550, 1558, 1555
11570. "Toż uczynił Stefan Batory w r. 1578,
Zygmunt III w r. 1589, 1605i 1628, Wła-
dysław IV w r. 1688, Jan Kazimierz 1651,
Michał Korybut 1671, Jam Sobieski 1682,
August II 1727, August III 1750, nakoniec
Stanisław August w latach 1766 i 1791. Sta-
rozakonni mieszkańcy £, posiadają dotąd w swo-
ich rękach przywileje i prawa nadane im na
rozmaite swobody przez Jana Kazimierza w r.
1652, odnawiające dawne przez pożar utraco-
ne; Mich. Korybuta z r. 1671, Jana III zr.
1680, Augusta II z r. 1699, Augusta III zr.
1751, wreszcie Stanisława Augusta 1792, któ-
ry to ostatni przywilej oblatowany został
w aktach ziemskich lubelskich w r. 1796i
w aktach ziemskich łukowskich w r. 1808.
Frazm Domaszewski, koniuszy koronny, ssta
tutejszy, fundował za murami miasta ternar-
dynów i kościół im drewniany w r. 1629 wy-
stawił, który za panowania Stanisława Augu-
sta w r. 1770 ze składek i ofiar wymurowa-
ny został. Utrzymywało się miasto w dosyć
dobrym bycie, aż do nieszczęśliwych czasów
Jana Kazimierza. Podczas najścia kozaków,
„starożytny farny kościół drewniany już w r.
1250 istniejący spłonął, również jak inny ko-
ściołek podobnież dawny ś, Leonarda ze szpi-
talem; bernardyni tylko ocaleli. Zaraz po tej
klęsce naszły w r. 1656 wojska Rakoczego i
całe prawie miasto zrabowane i spalone zo-
stało, tak że lustracya z r. 1659 zaledwie już
37 domów osiadłych naliczyła. Blisko przez
pół wieku w zupełnem zubożeniu zostawał Ł.
W r. 1695 na prośbę szlachty łukowskiej, licz-
nie w okolicach osiadłej, a od Bolesława Wsty-
dliwego jeszcze różne przywileje i nadania za
męstwo w walce z Jadźwingami okazane po-
siadającej, przybyli tu pijarowie. Zrazu na
przedmieściu osiedli, dopóki im kościołka dre-
wnianego i domu nie wystawiono, w którym
zamieszkawszy otworzyli w r. 1701 szkołę
o d-klasach. Felicyan Konstanty Szaniawski,
bisk. krakowski, z tejże samej szlachty łukow-
skiej pochodzący, chcąc zostawić pamiątkę dla
siebie w rodzinnem miejscu, zrobił w r. 1730
przy niej fundusz na utrzymanie konwiktu
Szaniawskich dla dziesięciu alumnów ubogich
swojego imienia. Kolegium pijarskie muro-
wać zaczęto r. 1758, i tu był przeniesiony no-
wicyat z Podolińca r. 1714. Kościół stanął
w r. 1762, podług planu budowniczego Anto-
niego Solarego. Słynne ich szkoły pierwo-  
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tnie jako kolonia akademii krakowskiej, od r.
zaś 1785 wyłącznie pod zarządem komisyi
edukacyjnej, potem od r. 1821 podniesione do
stopnia wojewódzkiej o 6-klasach (b. gimna-
zyum wojewódzkie w £Ł. wydawało 1834—40
w Siedlcach „Akta uroczyste zakończenia ro-
ku szkolnego”), w ostatnich czasach gimna-
zyum, zwinięte zostały w r. 1852 i przenie-
sione do Siedlec wraz z dwoma konkwiktami,
dziś stypendyami, imienia Szaniawskich i Iz-
debskich, ten ostatni w r. 1787 na 2 alumnów
ze szlachty łukowskiej faundowany; dotąd tam-
że utrzymują się, W szkołach łukowskich po-
bierali nauki, pomiędzy innymi, naturalista
Klukifilozof Bron. Trentowski, Wzrosło te-
dy znacznie miasto w ciągu XVIII w. i około
60 domów murowanych w niem stanęło. Sejm
w r. 1775 ustanowił kasztelanią łukowską, na
którą wyniesiony został pierwszy i ostatni Ja-
cek Jezierski. (rmina Ł. graniczy z gminami:
Dąbie, (eliny, Gołąbki, Tuchowiez, Ulan i
Skrzeszew; ludn. 3220, rozległ, 11835 mr.; sąd
gm. okr. IV Łuków poduchowny; urząd gm.
w m. Ł. W skład gm. wchodzą: Czerel, Goła-
szyn, Ławki, Poważe, Ryżki, Sienciaszka,
Hzczygły-Górne, $.-Dolne, Świdry, Swiderki,
Awiątkowska-W ólka, Wojtostwo i Zalesie,
Folwark-majorat Ł. (z wsią Poważe i Wojto-
stwo) podług wiadomości z r. 1854 nadany
na prawach majoratu w r. 1836 radcy stanu
Wiktorowi Janowiczowi, rozl. mr. 956: w grun-
tach ornych, ogrodach, łąkach, pastwiskach
mr. 255, lasu mr, 701. Wieś Poważe os. 14,
z grun. mr. 145; wś Wójtostwo os, 12, z grun.
mr. 217.

Powiat łukowski gub. siedleckiej utworzony
został w 1867 r. z części dawnego pow. łu-
kowskiego (19 gmin) i dwóch gmin pow. ra-
dzyńskiego, z drugiej połowy zaś utworzono
pow. garwoliński, (Graniczy on od północy
z częścią nowo-mińskiego i siedleckim, od wsch,
z radzyńskim, od południa z lubartowskimi
kawałkiem nowo-aleksandryjskiego, granicę
naturalną stanowi tu rz. Wieprz i wpadająca
doń Tyśmienica, od zach. z pow. garwolińskim.
Obszar pow. łukowskiego wynosi 34.238 mil
kwadr. „Przedstawia on płaszczyznę, środek
której zajmuje rozległe płaskowzgórze, wznie-
sione prawdopodobnie na 500 do 600 stóp nad
poziom morza i rozciągające się na przestrzeni
objętej czworokątem, którego narożnikami są
Zelechów, Łuków, Stoczek i Adamów. Wody
płaskowzgórza tego spływają w czterech kie-
runkach ku zlewom czterech rzek: ku półn. za-
chod. dążą do Swidra, ku zachod. połudn. za-
biera je Wilga, w połudn. wschodnim kierunku
uprowadza je Wieprz, a w płn. wschodnim
przyjmuje Bug. (Centralnym punktem tego
płaskowzgórza i miejscem rozchodzeniasię linii
wododziałów jest las i bagno Jata w stronie
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zach. płn. od Łukowa (odl. 14 w.). Samo pła-

skowzgórze przedstawia lesistą i bagnistą ró-

wninę, przypominającą na znacznych obszarach,

w zachodniej części (koło Jaty), bagna pole-

skie lub okolice Kolna. Wzgórza stanowiące

siedzibę wiosek otoczone są rozległemi często

błotami; leniwie wlokące się po równinie wo-

dy rzek, tworzą po obu brzegach szerokie mo-

kradle, Uboga karłowata roślinność uzupeł-

nia całość posępnych rysów krajobrazu. Ob-

szar ten cały już w czasach historycznych mu-

siał stanowić jednę wielką puszczę, której

pierwotni osadnicy długo bardzo nie oddawali

się rolnictwu dla ubóstwa gleby i utrudnione-

go wpływu wyższej cywilizacyi ludności są-

siednich ziem. Nazwy wsi: Turzec, Niedź-

wiadka, Lisikierz, Wilczyska, Sokola, Jele-

niec, Sarnów, wskazują myśliwskie prze-

zwiska pierwszych osadników i myśliwskie

ich zajęcia. Osiny, Cisownik, Lipiny, Grabów,

Jedlanka, Szyszki dają nam zarys roślinności

tej puszczy, bogatszej zapewne niż dzisiejsza

skarłowaciała, podobnie jak i potomkowie obe-

cni pierwotnych synów puszczy, Ńwieżemu

stosunkowo przetrzebieniu leśnego pokrycia

zawdzięcza obszar pow. łukowskiego swą obfi-

tość wód. Trzy wielkie rzeki: Wisła, Wieprz

i Bug zabierają wody tego obszaru, który

przedstawia stąd trzy główne linie wododzia-

łów, rozchodzące się z centralnego punktu, któ-

rym jest las i bagno Jata. Pierwszym jest

wododział Wisły i Wieprza (północny natu-

ralnie, bo południowy mieści się na teryto-

ryum gub. lubelskiej). Począwszy się w Ja-

cie, idzie przez las Warkocz, Jedlankę, polami

między Turcem i Niedźwiadką, lasami koło

Osin i Cisownika, w pobliżu Woli Okrzejskiej,

przechodzi linią dr. żel. nadwiślańskiej między

Krzywdą a Leopoldowem na wysokości 176

metr. nad poziom morza, przybrawszy teraz

kierunek płdn. zachodni przecina powtórnie

przy Leopoldowie (178 metr.) linią drogi że-

laznej i podąża do ujścia Wieprzu pod Dębli-

nem do Wisły. Drugi wododział Wisły-Bu-

SU,
Olszycem, ciągnie się na Wolę Wadzyńską,

Kamieniec, Dębowiee, Kuflew, Cegłów,między

Cegłowem a Mrozami przecina (169 metr.

wznies.) linią dr. terespolskiej i w kierunku

płn. zach. podąża ku Nowemu Dworowi. Dwa

te wododziały wraz z Wisłą tworzą wielki

trójkąt różnoboczny i rozwartokątny, którego

wierzchołkami są: Jata, Dęblin i Nowy Dwór.

W części trójkąta przeległej Jacie mieszczą się

w obrębie pow. łukowskiego dwa drobniejsze

wododziały: Świdra i Wilgi, idący od wsi

Wnętrzne na Ciechomin, Kruszawkę, Parysew

i przecinający pod Pilawami (148 metr.) linią

dr. nadwiśl.; drugi: Wilgi i Okrzejki idzie od

Cisownika na Gołełazy, Sokolą ku zachodowi.

wyszedłszy z Jaty między wsiami Różą i
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Trzeci główny wododział Wieprza i Bugu nie

zaczyna się ale kończy się właściwie w Jacie,

Idzie on w kierunku płdn. wschod. koło wsi

Dąbie, Zalesie, Ryżki, przecina odnogę kolei

nadwiśl. (169 metr, wznies.), dalej przez Swi-

dry, Jeziory i Gołąbki skręca ku wschodowi

aż po za Międzyrzec. Stąd skręca na południe

ku Horodyszczom i Kolanu. Pod wsią Tarno-

wem wchodzi w lubelskie, przecina między

Chełmem a Rejowcem kolej nadwiśl. (234 metr.

wznies,) i w kierunku połudn. podąża ku wy-

żynie tomaszowskiej, stanowiącej jego punkt

wyjścia. Na obszarze objętym pomiędzy wo-

dodziałami Wieprza-Wisły i Wieprza-Bugu,

znajduje się kilka mniejszych rzek, których

wododziały nie są oznaczone, a brak dokła-

dnych map utrudnia to zadanie. Rzeczki te

są: Trzna, Stanówka, Bystrzyca, Czarna, z któ-

rych pierwsza jest dopływem Bugu a następne

wpadają do Wieprza. Rolnictwo spotyka tu

niezbyt przyjazne warunki, Piaski, błota, obfi-

tość wód stojących i zaskórnych, klimat, na

samej wyżynie łukowskiej mianowicie, nieco

ostrzejszy niż w sąsiednich powiatach, wiosną

późniejszą utrudniają pracę rolnika i nie dają

zachęty w pomyślnych rezultatach zbioru.

Kartofle, owies, żyto, gryka, Są głównemi

przedmiotami uprawy. W 1878 r. wysiano:

5497 czetw. pszenicy, 24157 czetw. żyta,

18258 owsa, 4787 gryki, 4499 jęczmienia,

3146 innych ziarn, 43000 kartofli. Siana ze-

brano 626260 pudów. Większych posiadłości

(nad 1500 mr.) jest 25 w powiecie, z tych

trzy: Kock, Grułów i Miastków mają przeszło

5000 mr., trzy 4000 do 5000 mr., 12 przeszło

2000 mr., siedm od 1500 do 2000; średnich

folw, od 500 do 1500 mr. trzydzieści cztery.

Mała zamożność ludności, brak miast, odległość

znaczna od większych ognisk przemysłu i han-

dlu, nie pozwoliła na rozwój pomyślny prze-

mysłu fabrycznego, który nie mógł zaspokoić

nawet skromnych miejscowych potrzeb, WST:

1878 było w powiecie 32 fabryk, a mianowi-

cie: 7 gorzelni, 4 browary, 2 miodosytnie, Ż

olejarnie, 1 fabr, octu, 1 mydlarnia, 3 fabr.

świec, 2 garbarnie, 2 tartaki, 2 fabr. szkła, 7

cegielni, wszystko to przecie drobnych rozmia-

rów, gdyż zatrudniały tylko 180 rob. i wy-

produkowałyza 383610 rs,, w czem przeważną

część stanowi produkcya gorzelni, Pod wzgle-

dem środków komunikacyjnych pow. łukow-

ski jest lepiej uposażony od innych powia-

tów gub. siedleckiej, przecinają go bow.em

dwie linie dróg żelaznych: terespolska na dłu-

gości 18 (około) wiorst i nadwiślańska, „której

odnoga z Iwangrodu do Łukowa prawie całą

swą długością (około 40 w.) przechodzi przez

środek powiatu. Prócz tego drogi bite łączą

Łuków z Siedleami, Żelechowem i Radzyniem,

Ludność powiatu z 59118 w 1867 r., podnio-
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sła się na 738955 w 1878 r., w tej liczbie było
35849 męźcz. i 38106 kob., co do wyznań:
68778 katol., 8490 żydów, 1575 ewang., 118
prawosł. O niskim stanie oświaty smutnie
świadczy 12 szkół początkowych i 3 kantora-
ty ewangiel.; podczas, gdy pow. lipnowski
przy takiej samej ludności ma 64 szkół i do
4000 uczniów, Pod względem kościelnym
pow. łukowski stanowi: łukowski dek. dyec.
lubelskiej i składa się z 18 parafij: Adamów,
Borowie, Gułowska-Wola, Kock, Łuków, Ły-
sobyki, Miastków, Okrzeja, Radoryź, Sero-
komla, Stanin, Stoczek-Fukowski, Trzebieszów,
Tuchowiez, Ulan, Wilczyska, Wojcieszków i
Zwola. Pod względem sądowym stanowi IV
okrąg sądu pokoju dla Łukowa i 6 okręgów
sądów gminnych: Miastków, Tuchowicz, Trze-
bieszów, Łuków, Adamów, Białobrzegi, nale-
żących do zjazdu sędziów w Siedlcach. Pod
względem administracyjnym dzieli się na 22
gmin: Białobrzegi, Dąbie, Celiny, Gołąbki, Gu-
łów, Jakusze, Jarczew, Krasuse, Kock, Łuków,
Łysobyki, Miastków, Mysłów, Prawda, Rado-
ryż, Serokomla, Skrzyszew, Stanin, Trzebie-
szów, Tuchowicz, Ulan, Wojcieszków. Szkoły
początkowe istnieją we wsiach: Stoczek, Boro-
we, Trzebieszów, Szaniawy, Kock, Łysobyki,
Wola Blizocka, Kszów, Serokomla, Białobrze-
gi, Adamów, Okrzeja (1883).

Płaskowzgórze łukowskie zajmuje obszar, któ-
rego przybliżonemi granicami są linie dróg że-
laznych: terespolskiej na przestrzeni od Mro-
zów do Łukowa i iwangrodzko-łukowskiej od-
nogi drogi nadwiślańskiej na przestrzeni od
Leopoldowa do Łukowa. "Trzeci bok niefore-
mnego trójkąta stanowi linia przeprowadzona
ze stacyi Mrozy (drogi teresp.) przez Stoczek
i Zelechów do stacyi Leopoldów. Obszar ten
stanowił kiedyś rozległą puszczę, pełną bagien
z powodu małego spadku dla zbierających się
tu wód. Nazwy wsi: Turzec, Niedźwiadka,
Jeleniec, Sarnów, Wilczyska, Lisikierz, $oko-
la, Jagodne, Jedlanka, Osiny, Cisownik, Dą-
browica, Jamielnik, Lipiny, Grabów, Olszye,
Dąbie, Szyszki charakteryzują dawniejszą fau-
nę i florę tej okolicy i warunki bytu pierwo-

tnej ludności. Szczątkiem tej pierwotnej pusz-
czy jest las Jata (tyle co buda, chata), rozcią-
gający się w stronie płn. zach. od Łukowa na
największem wzniesieniu z całego płaskowzgó-
rza, Wzniesienie to prawdopodobnie dochodzi
do 200 metrów (650 stóp), bowiem na krawę-
dziąch płaskowzgórza spotykamy 169 metrów
(554 stóp) a 178 metr. w Leopoldowie. Obszar
ten środkowy, zakryty przez las Jata, stanowi
punkt, z którego na wszystkie strony rozcho-
dzą się wododziały, z których najgłówniejsze
są: Wisły-Wieprza, Wieprza-Bugu, Wisły-
Bugu. Wody wyżyny spływają rzekami Krzną
do średniego Bugu, Kostrzyniem do Liwca

ska.
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i dolnego Bugu, Bońkówką do Stanowki, Ty-
śmienicą do Wieprza, ze wsi Roży struga
idzie do Świdra a nim do Wisły. Więcej
szczegółów podał Kazimierz Łapczyński w pra-
cy ,,O łukowskiem płaskowzgórzu i jego ro-
ślinności.* Pamięt. Fizyograf.,t. I. Br. Ch,
Łuków, niem. Zukow, r. 1581 Lwg, wś,

pow. rybnicki, o 1.85 mil na zach. od Rybni-
ka, par. Pstrzążna; 40 bud., 34 dm., 239 mk,,
54 os., 167 mr. ziemi,
Łuków, niem. Zuckau, m. pow. na dolnych

Łużycach (ob.), w okr. reg, Frankfurt n. O.
(ob.), nad rz. Berste, miało 1855 r. 5047 mk,,
gimnazyum, dom kary i poprawy, szpital dla
chorych i obłąkanych, ochronę, stary kościół
ewang. w stylu gotyckim, fabryki sukna, płó-
tna, przędzalnie, Pod Ł, d. 4 czerwca 1813 t.
bitwa Bliichera z Oudinot'em. Powiat łukow-
ski ma 23.86 w. kw. rozl, ido 56 tys. mk. Po-
łożenie niskie, dużo rzeczek, na płd, lasy, głe-
ba niebardzo żyzna, ludność w części serb-

m
Łuków, węg. Zuko, wś w hr. szaryskiem

(Węg.), kościół paraf. gr.-katol,, 739 mk.
Łuków, dział górski w Karpatach zacho-

dnich, w paśmie morawskiem; ciągnie się od
przełęczy hrozynkowskiej po przełęcz Wlara,
między osadami Suszą (w Węgrzech) a Bojko-
wicami (w Morawie). Szczyt najwyższy £Ł.
186 m. (szt. gen.). Br. G.
Łuków, las w płd. stronie Krasnej, pow

kałuski, na lew. brz. Łukwi, przy drodze z Bo-
horodczan do Rożniatowa.
Łukowa 1.) al. Zukowo, wś, pow. jędrze-

jowski, gm. Sobków, par. Łukowa. Leży śród
pasma wyniosłości, ciągnących się w południo-
wo-wschodniej stronie Chęcin. Posiada ko-
ściół par. drewniany, założony wraz z par.
w 1408 r. przez dziedzica £Ł. Klemensa Nie-
mesza. Obecny w 1/53 r. wystawiła Anna
z Ossolińskich Szaniawska. W 1827 r. było
tu 44 dm., 317 mk. £Ł. należała do dóbr Dęb-
ska Wola (ob.). Par. Ł. dek, jędrzejowski
1842 dusz, Według Tow. Kred, Ziems, folw.
Ł., od Jędrzejowa w.16, od rz. Nidy w. 5, roz-
legły mr. 1044: grunta orne i ogr. mr. 351,
łąk mr. 24, pastw. mr. 39, lasu mr. 595, nieuż.
i place mr. 35, bud. mur. 4, z drzewa 7, po-
kłady kamienia wapiennego. 2.) Ł., wś, pow.
biłgorajski, gm. i par. Łukowa. Leży na le-
wo od drogi z Józefowa do Tarnogrodu, o 9 w.
od granicy galicyjskiej, o 2 w. od Tanwi, two-
rzącej szeroką błotnistą dolinę, Wieś ciągnie
się linią około 5 w. długą po obu stronach ja-
ru utworzonego przez strumień wpadający do
Tanwi. Posiada kościół parafialny nowo wznie-
siony w 18681 r. na miejsce dawnego drewńia-
nego z XVII w., urząd gminny, szkołę, W r.
1827 było tu 322 dm, i2034 mk. Obszar
dworski £, należy w części do dóbr ordynacyi
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Zamoyskich, w części zaś stanowi prywatną
własność, Par. Ł. dek. biłgorajski: 6741 dusz.
Gm. Ł. należy do sądu gm. okr. LV w Józefo-
wie, st. poczt. w Tarnogrodzie; posiada obsza-
ru 28018 mr. i 5219 mk. W skład gm. wcho-
dzi: Borowiec, Chmielek, Łukowa, Osuchy,
Pisklaki, Szarajówka i Szóstaki. Br. Ch.
Łukowa, mała wioseczka w północno-za-

chodniej stronie pow. ihumeńskiego, w okolicy
Piotrowicz, ma osad 3, grunta lekkie, wzgór-
kowate, miejscowość lesista, bezwodna.
Łukowa 1.) wś, pow. tarnowski, leży na

małem wzniesieniu 259 m. npm., w rozległej
równinie, ma grunta żytnie, gliikowe i cegiel-
nię. Do wsi prowadzi droga gminna z Tarnowa.
fa wieś wyinieniona już u Długosza (L. B. I,
12 1614), należy do parafii w Lisiej górze, li-
czy 786 mk. rżyrń.-kat. i ma 1592 mt, obsza-
tu, z których przypada na obszar większej po-
siadłości 510, t. j. 4038 mr. roli, 91 mr. łąki 16
mr. pastw., a na mniej, pos. 1082 mr., miano-
wicie 908 mr. roli, 114 mr. łąk i ogr. i 60 mr.
pastw. Ł. graniczy na żachód z Łęgiem, na
wschód ż Kobierzynem, na północ z Laskówką
a na południe ze Śmignem. 2.) £Ł., wś, pow.
łańcucki, leży w okolicy piaszczystej, na le-
wym brzegu Sanu, u ujścia do niego Trze-
bośny. Od północy i wschodu oblewa wieś
San, na zachód graniczy z Rudą, a na połu-
dnie z Jelną. W północnej i południowej stro-
nie ciągną się obszerne sosnowe bory. £Ł. ma
kolonią niemiecką i należy do parafii rzym.-
katol. i gr.-katol. w Leżajsku, a do urzędu
poczt. w odległej o 4.5 kil. Sarzynie. Z 861
mk. jest 186 wyznania rzym.-katol., 86 gr.-
katol., a 89 ewang. Pos. więk. ordynacyi łań-
cuckiej ma tylko prawo propinacyi; pos.inniej.
278 mr. roli, 76 mr. łąk i 82 mr. pastw. 3.)

Ł., wś, pow. Lisko, ma parafią gr.- kat. i nale=
ży do parafii rzym.-kat, w Porażu, a do urzę-
du poczt., sądu powiat, inotaryatu w odległem
o 10.9 kil. Lisku. Wieś leży w okolicy pod-
górskiej i lesistej, nad Tarnawką, uchodzącą
z lewego brzegu do Osławy, 387 m. npm. Od
wschodu i zachodu otaczają ją lasy jodłowe.
Według spisu ludności z 1880 r. liczy 840
mk., z których 58 przebywa stale na obszarze
więk. pos.; podług szematyzmu duch. dyec.
gr.-kat. przemyskiej z 1881 r. ma być tylko
818 mk., mianowicie gr.-kat. 780, rzym.-kat.
18, a izr. 26. Szematyzm duch. dyec. rzym.-
kat. przemyskiej podaje liczbę rzym.-kat. 62.
Pos. więk. ma obszaru 605 mr. roli, 59 mr
łąk, 106 mr. pastw. i 4268 mr. lasu, razem:
1198 mr.; pos. mniej. 1022 mr. roli, 76 mr.
łąk i ogr., 174 mr. pastw. i 28 mr. lasu, razem
1300 mr. Cały obszar wsi zajmuje zatem
2498 mr. Cerkiew gr.-kat. murowana należy
do dyec, przemyskiej, dek, olchowieckiego.
Uposażenie parocha składa się z 54 mr. roli 
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|i 197 zł, w.a. dodatku do kongruy. Ta wieś

graniczy na południe z Seredniem Wielkiem,

na zachód z Brzozowcem, na wschód z Dziur-

dziowem a na północ z Cząsynem. Mae.

Łukowa 1.) wzgórze 250 m. wys., w płn.

stronie Małnowa, pow. mościski. 2.) £., las

w płn. stronie Bryliniee, pow. przemyski.

Łukowa, nazwa pasma górskiego, zwanego

powszechnie Zudową. Ob. t. V, 470.

Kukowa, por. Łukawa,
Łukowata, ob. Ługowe,
Łukowce, wś i folw. pow. bialski, gm.

Sitnik, par. Biała, Posiada 18 dm., 182 mk.,

646 mir, ziemi i cerkiew paraf, dla ludności

rusińskiej, którą 1695 r. erygował ks. Karol

Stanisław Radziwiłł, Według Tow. Kred.

Ziems. folw. Ł. rozl. mr. 365 (w r. 1866),

grunta onie i ogr. mr. 215, łąk mr. 59, pastw.

mr. 89, nieuż, i place mr, 2. Wś Ł. osad 16,
z grun. mr. 349.

kŁukowce; wś, nadrz. Czerniejką, w gub.
witebskiej: 2 :
KŁukówe; ali Zukowó, wś i fabtyka cukru;

pow. makowski, gm, i par. Karniewo, ód Gą=

socina o 19 w., od Makowa 12 w., nad nie-

gdyś spławną rzeką Pełtą; własność hr. Sta-

nisława Łubieńskiego, który od 1852 r. wszedł

w spółkę z Augustefii Sehiitr. Dobra £. skła=

dają się z folwarków: Ł., w którym znajduje

się ornej ziemi włók 36, Wronowe wł. 28,

Źabin wł. 15, Wólka wł. 18; razem dobra zaj-

mują ornej ziemi wł. 92, oprócz tego lasu wł.

4izagajników; łąk wł. 3; wody i zabudowa=

nia z cegielnią 1 włókę. Do tegoż majątku od

1875 r. należy wieś i folw. Konarzewo-Sław-

ki (ob.). Grunt w dobrach £Ł. jest częściowe

żytni, częściowo pszenny. Wysiew roczny na

całym majątku (do tego zaliczone i Sławki)

pszenicy 405 korcy, żyta 215 korcy, jarego

zboża 725 korcy, pastewnych (traw) 90 korcy.

Ludności blisko 2000 dusz na wszystkich fol=

warkach i 60 osad, Budowle w majątku
po większej części murowane, W ogóle dobra

Ł. należą do lepszych zagospodarowanych ma-

jatków w królestwie, W 1844 r. w Ł. zo-
stała założona fabryka cukru na sposób ognio-

wy, a od r. 1852 przebudowana na parową
i od tego czasu ciągle się powiększa i ulepsza
w najświeższe aparaty i przyrządy, tak, że
obeenie może przerabiać przeszło 100000 kor-

cy buraków sposobem dyfuzyjnym systemu
Szulca i Bronowskiego z Pragi czeskiej; od
1875 r. przestała wyrabiać rafinadę, a obeenie

tylko wyrabia mączkę cukrową. Daje zajęcie

przeszło 200 robotnikom. Pomiędzy ludem

tutejszym krąży legenda, że od strony zacho-

dniej na ornych gruntach folw. Ł. znajduje się

wzniesienie . nazwane u tutejszych mieszkań-

ców „Łosowizna,ć gdzie objawiła się Matka
Boska, której obraz znajduje się wwielkim
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ołtarzu w Karniewie. £Ł, było teatrem ważnej
bitwy dla Francuzów w 1806 r. d. 26 grudnia,
Główne starcie nastąpiło pod odległym o 5 w.
Gołyminem, prawe skrzydło Rosyan obejmo-
wało Ł., zmuszone cofać się przed natarczy-
wym atakiem konnicy marszałka Augereau,
zostawiło wielu zabitych i rannych na polu
bitwy, czego dowodem odkopywanie różnych
części broni it. p. Na drugi dzień również,
wspomina Foucart, o wzięciu do niewoli kil-
kunastu z piechoty tak w Łukowych jaki we
Wronowych, poczem Rosyanie cofnęli się do
Makowa. R. 1827 Ł. miały 22 dm., 151 mk.
Według Tow. Kred, Ziems. folw. Ł.: grunta
orne i ogr. mr. 778, łąk mr. 100, wody mr. 6,
lasu mr. 228, zarośli mr. 62, nieuż, i place mr.
40, razem mr. 1222, bud. mur. 16, z drzewa
15; płodozmian 15-polowy; folw. Wólka Łu-
kowska: grunta orne i ogr. mr. 384, łąk mr.
20, wody mr. 1, nieuż. i place mr. 19, razem
mr, 429, bud. mur. 4, z drzewa 4; płodozmian
135-polowy; folw. Wronowo: grunta orne i ogr.
mr. 564, łąk mr. 48, wody mr. 4, nieuż, i pla-
ce mr. 82, razem mr. 649, bud, mur. 5, zdrze-
wa 8; płodozmian ló-polowy; folw. Żabin:
grunta orne i ogr. mr. 458, łąk mr. 5, nieuż.
1 place mr. 12, razem mr. 475, bud. mur. 4,
z drzewa 3; płodozmian 13-polowy. Budowle
ubezpieczone w ogóle na 37010 rs. WŚŁ.
os. 57, z grun. mr. 68; wś Wólka Łukowska
os. 18, z grun. mr. 38; wś Wronowo os. 34,
z grun. mr. Ill; ws Konarzewo-Bolesty osad
10, z grun, mr. 142. J. Suł.
_Łukowe Berdo, al. Zukowo Berdo, może
Bukowe Berdo, grzbiet skalisty i szczyt, w Kar-
patach wschodnich, w dziale dukielsko-skol-
skim, niedaleko granicy galicyjsko-węgier-
skiej, na granicy powiatów Lisko i Turka.
Południowy czubek, miejsce znaku triangula-
cyjnego, wznosi się 1313 m., północny 1238 m.
Na południe wznosi się szczyt Krzemień (1335
m. ob. t. IV, 775, Ne 2). Stoki wschodnie i

- zachodnie, od Halicza (1335 m.) począwszy aż
po szczyt Wilki (1014 m ), rozlegają się ob-
szerne połoniny. Półnoeno-wschodni stok po-
krywa las Jamiczna i Oonoha. Z tego stoku
spływają wody za pomocą potoków Mucznego
i Roztok do Sanu; ze stoku zaś południowo-
zachodniego podążają wody do pot. Wołosate-
go czyli Wołosatki. Br, G.
kŁukówek 1.) Górny, wś, pow. chełmski,

gm. Bukowa, par, Uhrusk, cerkiew par. dla
ludności rusińskiej, W 1827 r. Ł.-Górny i Ł.-
Piękny miały 56 dm., 326 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. tolw. Ł.-Górny (z wsią Ł.-Górny
i Iłowo), odl. od rz.Bugu w. 3. Po odłącze-
niu w r. 1880 folw. Józefin mr, 150i folw. Po-
toki i Iłowo, rozległość wynosi mr, 309; grun-
ta orne i ogr. mr. 218, łąk mr. 75, pastw, mr.
2, lasu mr, 5, nieuż. i place mr. 8, bud. z drze-  

Łuk

wa 13, wiatrak. WŚ Ł.-Górny os, 26, z grun.
mr. 447; wś Iłowo os. 5, z grun. mr. 157. 2,)
Ł-Piękny, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa,
par. Uhrusk (Łukówek gr. obrz.), Według
Tow. Kred. Ziems, folw. £Ł.-Piękny (z wsią Ł,-

Piękny i Rudnia), od rz. Bugu w. 4, rozległy
mr. 665: grunta orne i ogr. mr. 225, łąk mr.
68, pastw. mr. 174, lasu mr. 155, nieuż. i pla-
ce mr. 23, bud. mur, 2, z drzewa 10, rzeczka
Uherka przepływa. Wś £Ł.-Piękny os. 29,
z grun, mr. 521; wś Rudnia os. 3, z grun. mr,
69. Por. Kazimierówka. A. Pal,
Łukowiea, przys., pow. kaniowski, leży

przy dołach parowów, ciągnących się pomię-
dzy wsią Zarubińcami i wsią Grzegorzowem,
0 4 w. od wsi Grzegorzowa io2 w. od wsi
Zarubińce; mk. prawosł. 280, katol, 4. Należy
do mka Chodorowa (ob.). Por. Zukawica.
Łukowica, leśniczówka, młyn i karczma na

obsz, dwor. Zagwóźdź, pow. stanisławowski.
Łukowica, rz. w pow. lidzkim, por. Zida,

"ZER
Łukowica, por. Hołynka.
Łukowica, pot. podgórski, powstaje w pół-

nocno-zachodniej stronie wsi Łukowicy, w pow.
limanowskim, z połączenia się dwóch potocz-
ków, z których południowy u południowych
stóp, północny u północnych stóp góry Oko-
wańca (807 m.) wytryskują. Tak powstały
potok od karczmy Skarbiskami zwanej płynie
na południowy wschód przez wś Łukowicę,
a w Świdniku wpada do Słomki z praw. brz.

| Długość biegu 10 kil. niespełna. Nad lewym
(północno-wschodnim) brzegiem potoku wzno-
szą się góry Łyżka (807 m.) i Pępówka (777
m.), a nad prawym (południowo-zachodnim)
Szkielek (753 m.). Br. G.
Łukowica, niem. Zuckajz, wś w zniemczo-

nej części dolnych Łużyc, w pow. kalawskim.
Łukowice (?), por. Zaugwiiz,
Łukowiec 1.) wś, pow. nowomiński, gm.

Łukowiec, par. Jeruzal (ob.). W 1827 r. 30
dm., 291 mk, Gmina Ł. należy do sądu gm.
okr. II w Latowiczu, gdzie i urząd gm., st.
poczt. w Kałuszynie. W gminie 1 szkoła i 4
młyny. Obszaru ma 20334 mr. i 4989 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. składają
się z folwarków: Ł, i Płomieniec, wsi: Ł., Je-
ruzal i Płomieniec, od Mrozów w. 10, rozl.
wynosi mr. 2472; folw. Ł.: grunta orne i ogr.
mr. 678, łąk mr. 260, pastw. mr. 45, lasu mr,
1068, nieuż, i plące mr. 93, razem mr. 2139,
bud. mur. 11, z drzewa 17; płodozmian 12-po-
lowy; folw, Płomieniec: grunta orne i ogr. mr.
245, łąk mr. 37, pastw. mr. 41, nieuż, i place
mr. 9, razem mr. 332; bud. z drzewa 12, pło-
dozmian 4-polowy. WŚ Ł. os, 31, z grun. mr.
560; wś Jeruzal os. 32, z grun. mr. 842; wś
Płomieniec os, 7, z grun. mr, 265. 2.) Ł., wś,
pow. nowomiński, gm. Otwock, par, Warsze-
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wice. W 1827 r. 14 dm., 111 mk. Jest tu

owczarnia poprawnej rasy, 1160 sztuk mery-

nosów. 3.) Ł., wś, pow. garwoliński, gmina
Pszonka, par. Parysew. W 1827 r. 20 dm.,
126 mk.; obecnie 18 dm., 117 mk., 267 mr. ob-

szaru. 2.) £Ł., wś nad rz. Wisłą, pow. sando-

mierski, gm. i par. Koprzywnica; odl. od San-
domierza 16 w.; ma 197 mr. ziemi dwor. i 171
mr. włośc., 16 dm. i 148 mk, Wspominają

Długosz (II, 321). 5.) Ł., wś, pow. lubartow-
ski, gm. Firlej, par. Kock. Wchodziła w skład
dóbr koekich. Wspomina ją Długosz (LL, 567).
Por. Zagrody łukowieckie. Br. Ch.

Łukowiec, niem, Bachwitz, Lukowitz, WŚ,
pow. bydgoski, 5 dm., 82 mk,, wszyscy kat,,
15 analf. Poczta w 'Tuczkowie, st. kol. żel. i

tel. w Nakle o 28 kil. Niegdyś własność Gry-
growicza. M. i,
Łukowiec 1.) leśniczówka, gajówka! karcz-

ma na obsz. dwor. Qkrzesińce, pow. rohatyń-
ski. 2.) Ł., przys. Wiszniowa, pow. roha-
tyński. ż

Łukowiec, lesisty grzbiet górski, w paśmie
górskiem Ludową zwanem (ob. t. V, 470),
w Karpatach czarnohorskich, na obszarze gm.

Hryniowy, w pow. kosowskim, na praw. brze-

gu Czeremoszu Czarnego, na północny zachód

od szczytu Baby Ludowy (1586 m.), z halą

tejże nazwy (Łukowiec), leżącą 1506 m. npm.

Stok zachodni bardzo stromo opada do doliny

Czeremoszu Czarnego, nad którym od lew.

brz. leży tracz Rabieniec al. Rabenec i zakład
kąpielowy Burkut. Od półnoenego wschodu
i wschodu oddziela go dolinka potoku Tarnicy,

dopływu tegoż Czeremoszu, od skalistej Wa-

pniarki (1246 m.). Szczyt w Łukowcu, na

północny zachód od hali Ł., bez nazwy, wy-

nosi 1448 m. npm. Br. G.

Łukowiec, potok górski, wytryska u za-

chodnich stóp góry lesistej Komaraka (1190

m.), wznoszącej się na granicy Lolina i Ilemni,

w pow. dolińskim; płynie na północ i północny

zachód przez obszar Lolina i po 7-kilometro-
wym biegu uchodzi do Świcy z praw. brz.
Zródła leżą 910 m. npm., ujście 601 m. npm.
Zowie się także „„Łuhowiec.* Br. G.
Łukowisko, wś, pow. radzyński, gm. Tłu-

Ściec, par. Międzyrzec. Posiada 62 dm., 47/2
mk.i 20338 mr. obszaru. W 1827 r. 638 dm,,
355 mk.
Łukówka, Zugówka 1.) pow. zwinogródzki,

ob. Palczyk. 2.) Ł., wś, pow. lipowiecki, o 8
w. od Liniee, o 50 w. od Winniey. Gorzelnia
wyrabia 10000 wiader spirytusu z 28000 pu-
dów zboża..
Łukowo 1.) kol., pow. gostyński, gm. i par.

Duninów. Ma 9 dm., 99 mk,, gruntu 80 mr.
2.) Ł., por. Zukowa i Zukowe.

© kŁukowo 1.) dom. i gm., pow. obornicki,

3775 mr. rozl.; 2 miejse.: a) Ł., dom., b) Do- 
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bromil, folw.; 19 dm., 285 mk., 89 ew., 196

kat., 80 analf. Gorzelnia parowa, cegielnia.

Poczta, tel. i st. kol. żel. w Obornikach o 5 kil.

Pod wsią odkryto ementarzysko pogańskie.

Niegdyś własność hr, Grabowskiego (z Żerni-

kami, 5589 mr.), dziś Martinich. 2.) Ł., wś

i gm., pow. wągrowiecki, 2 miejsc.: a) Ł., WŚ,

b) Ostrowo, folw., 325 mr. rozl.; 16 dm., 145

mk., 9 ew., 136 kat., 63 analf, Poczta, tel.

w Gołańczy o 7 kil., st, kol. żel. Osiek o 25

kil, Budzyń o 22 kil. (Łaski, Lib. ben. I, 106).

3.) Ł., dom. i gm. tamże, 3457 mr. rozl., 2

miejsc.: a) Ł., dom., b) Rudki, folw.; 18 dm,

291 mk., wszyscy kat., 76 analf. Własność

Władysława Biegańskiego (z Potulicami 9733

mr.). Przy zakładaniu szkółki odkryto wbli-

skości folw. Ł. 2 groby skrzynkowe kamienne,

dwie stopy szerokie a 3 stopy długie, i na

cztery stopy głęboko w ziemi, które z poje-

dyńczych kamieni na wapnie były wmurowa:

ne, w nich znajdowało się 11 garnków i dzba-

nów różnej wielkości, luźno stojących.  Siedm

wydobyto w całości; w każdym garnku były

kości ludzkie, w jednym zaś stopiona masa

niebieska i żółta, częścią brąz, częścią stopione

perły. M. St.

Łukowo, niem. Zukówo 1.) dwie miejsco-

wości, pow. chojnicki, w lesistej i piaszczy-

stej okolicy borów tucholskich, o pół mili od

st. dr. żel. Czersk, przy trakcie bitym chojni-

cko-starogrodzkim. Parafia, szkoła i poczta

Czersk, a) włośc. wś, 562 mr. ziemi, 35 bud.,

15 dm., 113 katol. b) król. leśnietwo do nad-

leśnictwa Cis, bud. 1, dm. 1, kat.6, ew. 6. 2.)

Ł., folw. do 5ypniewa, pow. złotowski, przy

trakcie bitym złotowsko-więcborskim, w oko-

licy lesistej, między jeziorami. Obszaru mr.

1205, bud. 7, dm. 3, katol. 27, ew. 22. Pa-

rafia Sypniewo, szkoła Lilienhecke, poczta

Więcbork. 5, F.

Łukowo Berdo, ob. Zukowe B.
Łukowski potok, potok, tworzy południo-

wą granicę gm. Polańczyka, w pow. Lisko,

oddzielając ją od Rybnego; wypływa na za-

chodniej granicy tejże gminy z gminą Woli

Matyaszowej; płynie na wschód i uchodzido

Solinki z lew. brz. Długość biegu 3 kil.
Łukowski powiat, ob. Zuków.
Łukowskie (?) jezioro, niem. żckersee, na

wschód od jez. Śniardowy (Spirding). Por.
Elk, Luemir 1 Łuknajno.

Łukśniany, wś, pow. kalwaryjski, gm. Bal-

kuny, par. Olita; odl. 47 w. od Kalwaryi. Jest
tu jezioro długie 21/, w., szer. około /z W.;
brzegi ma bezleśne, wyniosłe. WŚ ma 65 dm.,

450 mk.
Łuksta, ob, Zukszta.
Łuksza, rz., dopływ rz. Wazuzy z prawej

strony, w gub. smoleńskiej. i

Łukszany, wś rząd., pow. wileński, 5 okr,



828 Łuk

adm., o 35 w. od Wilna, 7 dm., 49 mk. kat,
(1866).
Łuksze, wś, i Ł-Małe, wś nad Cesarką,

pow. władysławowski, gm. Zyple, par. Łuk-
sze; odl. 27 w. od Władysławowa, 7 w. od
Bzak, £Ł. mają 25 dm., 269 mk., szkołę po-
czątk. 1-kl. ogólną; Ł.-Małe 5 dm., 10 mk;
w 1827 r. była to wś rząd., miała 26 dm., 250
mk. Par. £, dek. władysławowski: 5106 dusz.
Kościół erygował 1749 Chodkiewicz, jako filią
wielońskiego; od 1794 filialny do Syntowt, od
1808 parafialny. Z funduszów Ś. p. Jana
Bartkowskiego, dziedzica dóbr Zyple, i oraz
dzisiejszej tychże dóbr dziedziczki, Joanny Ku-
czyńskiej, świeżo stanął z muru, na wysokich
tundamentach z ciosu, gotycki, o jednej wieży,
w kształcie krzyża łacińskiego, nowy kościół.
Łuksze, wś, pow. kowieński, gm. Janów,

par. Skorule, o 7 w. od Janowa, grunta żyzne,
lekkie,

Łakszeniszki, zaśc, rząd., pow. święciań-
ski, 2 okr. adm. o31 w. od Swięcian, 2 dm,,

15 mk, kat. (1866).
Łuksznie, wś, pow. rossieński, par. jur-

borska. ,

Łukszpojcie, zaśc. rząd., pow, wileński, 4
okr. adm, o 39 w. od Wilna, 2 dm., 25 mk.
katol. (1866).

Łukszta (?), por. Chałaitmgródek. i
Łukszta, jez. w pow. telszewskim na Źmu-

dzi, zajmuje obszaru 65 włók, Przez całe jez.
Ł., którego długość wynosi 5 wiorst, szer. 1
do 3 w., ciągnie się grobla podwodna, która
łączyła niegdyś leżącą nad jeziorem warownię
Wornie z przeciwległym brzegiem. Przyjmu-
je z płn.-wsch. Worniankę, a na płd.-zach. da-
je początek Situwie, którą się łączy z jez. Par-
szas. Por. Gtrzduta.

Łukszta, jez., ob. Złłukszta.
Łuksztagiris, zaśc. szlach., pow. wileński,

3 okr. adm, o 74 w. od Wilna, I dm,, 8 mk.
katol. (1866).

Łuksztoły, zaśc, szlach., pow. wileński, 4
okr. adm., o 15 w. od Wilna, 1 dm. 8 mk.
katol. (1866). :

Łukszty, dwór, pow. nowoaleksandrowski,
okr. polic. rakiski, o 59 w. od m. pow., gorzel-
nia (1859). |

Łuksztyłka, zaśc. szlach. nad jez. t. n,,
pow. święciański, 2 okr. adm., o 49 w. od
Swięcian 1 dm., 10 mk, katel, (1866).
Kuksztynie, zaśc. nad jez, Bebrusy, pow.

wileński, 8 okr. adm., o 67 w. od Wilna, 1
dm., 9 mk. katol. (1866).

Łuksztynka, zaśc. szlach,, pow. wileński,
1 okr. adm., o 59 w. od Wilna, 1 dm., 4 mk.
katol. (1866). |
Łukszy, wś, pow. szawelski, gm. szawelska,

30 osad, 801 dzies, ziemi.  
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£ukszyki, wś, pow. rossieński, par. ga-
wrańska.

Łukszyna 1.) zaśc. szlach., pow. wileński,
5 okr, adm., o 19 w. od Wilna, 1 dm,, 7 mk.
katol. 2.) £., zaśc. rząd., tamże, o 18 w. od
Wilna, 1 dm., 10 mk. katol, 3.) Ł., folw.
szlach., tamże, o 21 w. od Wilna, 1 dm., 12
mk, katol. (1866).
Łukszyszki, wś, pow. wyłkowyski, gm.i

par. Giże; odl. 6 w. od Wyłkowyszek, ma 2
dm., 14 mk,; w 1827 r. wś rząd., 2 dm,, 15
mieszk.

Łukta, ob. Ukta,
Łukwa, las i tartak parowy koło Głęboki

w pow. bohorodczańskim, o sile 12 koni, o 2
gatrach a 8 piłąch zwyczajnych. Konsumuje
on rocznie 3400 metr. kub. drzewa jodłowego
i świerkowego, a produkuje 2300 metr. kub.
desek i łat, wysyłanych częścią do Rosyi dro-
gą wodną Bystrzycy srebrnej i Dniestrem,
częścią Bystrzycą, a potem koleją ze Stanisła-
wowa nad Ren. Drogi od zakładu do By-
strzycy lub Stanisławowa uciążliwe, Właści-
cielem tartaku jest Tow. industryi lasowej
w Wiedniu. Lu. Dz,
Łukwa, także Zukiew zwana, rzeka, po-

wstaje z kilku strug, spływających na wscho-
dnim stoku wzgórza Kocebalówki, rozpoście-
rającego się w zachodniej stronie wsi Przy-
słópa, w pow. kałuskim, a przepływających
wieś na wschód i łączących się poniżej wsi
w jeden potok Łukwą zwany. Zwraca się on
na północny wschód; opływa od wschodu wieś
Majdan, doliną prawie górską, nad którą od
zachodu wznosi się Kośmiczara (762 _ m.),
a od wschodu Petryszyna góra (647 m.). Od
Majdana począwszy aż po ujście Kornego po-
toku (od praw. brz.) tworzy Ł. granicę powia-
tów kałuskiego (od zach.) a bohorodczańskie-
go (od wsch.). Na tej to przestrzeni od zach.
przytykają do Ł. obszary gmin Majdana, Kra-
sny i Grabówki, od wsch. zaś Kosmacza, Ro-
sulny, Chmielówki i Głębokiej. Od ujścia
Korneg» potoku płynie na północny wschód
między *domostwami Grabówki, Zawoja, Ja-
worówki, Rypianki, Mysłowa i Bednarowa.
Następnie tworzy południowo-wschodnią gra-

nicę gmin Brynia i Sapahowa. Zrasza obszar
Komarowa, Kryłosa, a wreszcie Załukwi, od-
dzielając po części tę ostatnią miejscowość od
obszaru Halicza i na obszarze tegoż miasta,
w północno-zachodniej stronie miasta, uchodzi
do Dniestru z praw. brz. Długość biegu 67 kil.
Spad wód wskązują następujące liczby: 700 m.
(źródła); 436 m. (powyżej ujścia Kornego pot.);
370 m. (młyn w Zawoju); 316 m. (w Rypian-
ce); 308 m. (pod mostem dr. żel. w Bednaro-
wie); 24] m. (ujście Łukawicy); 215 m. (uj-
ście do Dniestru). Z praw. brz. wpadają doń:
Korny pot. i Łukawica, Oprócz tych przyj-
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muje liczne pomniejsze wody. Wody tej rze-
ki od źródeł aż po ujście Kornego pot. przed-
stawiają krainę pstrąga, a od tego stanowiska po
swe ujście krainę brzany. Br. G.

Łukwany. O wiosce tej nazwy czytamy
w lustracyl sstwa halickiego z lat 1556 do
1661 (Rkp. Ossol. M 2127, str. 81): „Wioska
w sstwie halickiem ad Kałusz nad Łukwią,
w niej siedli od 4 lat 2 kmiecie na polanie
między lasy nad Łukwią, którzy po wyjściu
swobody, którą mają do lat 10, mielivy dawać
takie pożytki, jakie we wsi Wiestowej. Lasów
tam jest dosyć około nich bukowych i jodło-
wych przez mil kilkanaście,* Dziś nie ma w Ga-
liceyi miejscowości tej nazwy. Nad Łukwią
w ogóle znajdujemy tylko nazwę lasu „Łukwa”
(ob.), oddalonego o 22 kil. na płd. od Kałusza,
Domyślaćby się zatem można, że w w. XVIi
XVII istniała tu śród lasów jakaś mała osada,
która później upadła. Lu. Dz.

Łukwica. Nazwę tę podaje szematyzm ba-
zylianów (Lwów, 1867, str. 148 i 149), wspo-
minając, że istniał tu niegdyś klasztor bazy-
lianów i dodając ogólnikowo, że było to gdzieś
w Btanisławowskiem. Monaster ten, zwany
w rewizyi igumenów z r. 1/24 „Monasterem
łukwiańskim,' przyłączono w r. 1744 do mo-
nasteru kryłoskiego. Później widzimy go zno-
wu samodzielnym, a w r. 1762 jeszcze płaci
on protoigumenowi t. zw. „viales.'* W roku
1764 przyłączono go do monastyru pohońskie-
go, lecz już w r. 1769: „Lll. D. J. Słenecki,
qua fundator Łukwicensis instat pro retinendo
P. Jaworski in eodem Łukwicensi, ac eidem mo-
nasterio Łukwicensi restituendis a Pohonensi
tam immobilibus quam mobilibus.*  Monasty-
rek łukwicki istniał jeszcze odtąd aż do r.
1/74, w którym to roku zniesiono go „dla te-
go, że nie miał żadnego funduszu i mnichów
wyżywić nie mógł,* Alei teraz „gdy klasz-
tor zniesiono i ostatni superior O. Job. Jawor-
ski rzeczy do monastyru czortkowskiego prze-
wiózł, zaskarżyli bracia Słoneccy, właściciele
Ł.prowincyą do gubernium i gubernium na-
kazało, aby pierwej o zjednoczenie prosić”
(Regestr kasy prowincyalskiej 1759 do 1776).
Położenia tej Ł. nie umiemy oznaczyć. Obe-
enie nie ma w Galicyi żadnej miejscowości tej
nazwy. Lu. Dz.

Łumbie, wś ifolw., pow. sejneński, gm.
Krasnowo, par. Sejny; odl. 5 w. od Sejn, ma
25 dm., 194 mk.; w 1827 r. wś rząd., 16 dm.,
121 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folwark
Ł. (z wsią: Ł., Gryszkańce, Bierzyńce i Zago-
wice), od Sejn w. 5., rozległy mr. 318: grunta
orne i ogr. mr. 184, łąk mr. 96, lasu mr. 19,
nieuż. i place mr. 9, w osadach 5, bud. z drze-
wa 9; płodozmian 4-polowy. Wś Ł. os. 25,
z grun, mr. 735; wś Gryszkańce os.5, z grun, 
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mr. 225; wś Bierzyńce os. 7, z grun. mr. 329;
wś Zagowiec os, (, z grun. mr, 51.
Łumla, wś, pow. owrucki, na graniey z ra-

domyskim.
Łumila, ob. Zrsza.
Łumna, ob. Łomna. z
Łumszyno, Zomszyno albo Zomszyn,” wieś

w północno-zachodniej stronie pow. mińskiego,
ku granicy pow. wilejskiego, nad rzeką Mo-
czyną, ma osad 16, miejscowość wzgórko-
wata. Al. Jelski,

Łunajtys, ob. Ożksna,
Łunawki al. Zunawki, Zunawy Małe, niem.

Kl. Lunau, włośćc. wś, pow. chełmiński, śród
nizin praw. brz, Wisły. Obszaru liczy mr.
13038, bud. 78, dm. 50, katol. 44, ew. 326.
Par. Chełmno, szkoła w miejscu, poczta Trze-
bieluch.
Łunawy al. Zunawy, niem. Zunau, dok. Zu-

nawe, Lunow, Ieynaw (Ossowski, Mapa archeol.
fałszywie Linowo), dwie miejscowości obok
siebie leżące, pow. chełmiński, śród nizin pra-
wego brzegu Wisły. 1.) Ł.-Polskie al. Szlłach.,
niem. Adl. Lunau, rycer. dobra, obszaru liczą
mr. 3277, bud, 15, dm. 7, katol. 21, ew. 63.
Parafia Wabcz, szkoła Paparzyn, poczta Trze-
bieluch. 2.) ©£.- Wielkie, niem. Gr. Lunau,
włośc, wś kościelna (luter.), obszaru liczy mr.
1205, bud. 32, dm. 15, katol, 8, ew. 85. Pa-
rafia Chełmno, szkoła w miejscu, poczta Trze-
bieluch, Wieś £. należy do najstarszych osad
chełmińskiej ziemi, pierwszy raz r. 1222 wspo-
minana. W dawnych czasach cal zape-
wne zamek warowny, ponieważ dotąd góra
przy tej wsi leżąca zowie się zamkową; inną

górę zowią Białowzgórzem. Także pogań-
skie cmentarzyska tu natrafiane świadczą o na-
der odległym wieku tej osady. Najprzód od-
kryto wielkie cmentarzysko na wschód Ł. le-
żące na Białogórzu, między Ł. a Paparzynem.
Groby tu nader liczne znajdowały się, t. z.
skrzynkowe, przez wieśniaków długi czas bez
wszelkiej korzyści niszczone. Dopiero od r.
1872—1876 pan Florkowski z Grudziądza po-
kilkakroć je badał i rozkopał niemniej jak 20
grobów. Urny wydobyte, pokrywy i t. d.
u siebie przechowuje w Grudziądzu. W tem-
że mieście w szkole dziewcząt znajduje się je-
dna urna czarna z pokrywą i ze znalezionemi
w niej zausznicami z bronzowego drutu, oraz
ze szczątkami jakiegoś przedmiotu żelaznego
i wielu innych wyrobów bronzowych, pocho-
dzących z tego tu miejsca. |Imne podobne wy-
kopaliska pochodzące stąd, są poumieszczane
po różnych zbiorach prowincyi. W. stronie
północnej od cmentarzyska poprzedniego, na

górze zwanej zamkową, także natrafiono osta-
tniemi czasy na groby skrzynkowe. Na po-
wierzchni znacznego obszaru tej miejscowości
widać mnóstwo skorup od urn potłuczonych,
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Ob. Ossowski, Mapa archeol. Prus zachodnich.
str. 69 1 70. Kościół luterski założono w Ł.
r. 1855. Kś. F.

Łunia, ob, Zunia.
Łunia, niem. Timenau, lewy dopływ Elby.
Łunian, gb. Stanisławówka.

- Łuniew, wś, pow. radzyński, gm. Tłuściee,
par. Międzyrzec. Posiada 37 dm., 211 mk.
897 mr. obszaru, W 1827 r. było tu 43 dm.,
215 mk,

 £uniewo-Duże, wś szlach. i włośc. i Ł.-
Małe, wś i folw., pow. mazowiecki, gm. Klu-
kowo, par, Kuczyn. W 1827 r. Ł-Małe 31
dm., 197 mk., Ł.-Duże 28 dm., 216 mk. We-
dług Tow. Kred. Ziems. folw, i wś Ł.-Wielkie
mr. 309: grunta orne i ogr. mr. 325, łąk mr.
47, pastw. mr. 13, zarośli mr. 1, nieuż. i place
mr. 3. Wieś Ł.-Wielkie osad 24, z grun.
mr. 1981. Br. Ch,
Łunin albo Zunino, wieś i wielkie dobra,

dawniej w województwie brzesko-litewskiem,
teraz w pow. pińskim, okr. police. I łohiszyń-
ski, z zarządem gminnym, przy głuchym go-
ścińcu wiodącym z mka Pohosta do Kożan-
gródka, o Żów, od Pińska, wnajlesistszej miej-
scowości polesia pińskiego, mającej od północy
i południa nieprzebyte moczary kotlin rzek
Bobryka i (ny, teraz osuszających się przez
roboty jenerała Zylińskiego i wyprowadzenie
tak zwanego kanału łunińskiego. Ł. jest
dawnem dziedzictwem Lubeckich; gmina łu-
nińska ma 7 starostw wiejskich, 16 wsi (Ł.,
"Wólka, Bostyń, Dubówka, Łobcze, Weluta,
Lipsk, Borowiki, Łuniniec, Meleśnica i inne),
1911 włościan płci męskiej, W Ł. osad wiej-
skich około 100, cerkiew parafialna. W po-
bliżu piękna rezydencya ks, ks. Lubeckich,
zawierająca nieco pamiątek i bibliotekę, ko-
ściół z muru wzniesiony przez dziedziców w r.
1794, był filią parafii benedyktyńskiej horo-
dyszezańskiej; po kasacie parafii w Horodysz-
„czu około r. 1866 filią łunińską przyłączono
do parafii pińskiej, Tu żył długo na kapelanii
i umarł w r. 1828 we wrześniu, uczony i eno-
tliwy ksiądz eks-kartuz z Berezy Paweł Gie-
niusz, historyk kościoła (ob. Bibl, Estrejchera,
t, II, str. 33) a przytem przyrodnik, przyja-
ciel botanika Wolfganga i pomocnik w pra-
cach jego (ob. Życiorys jego w V t. Atheneum
Kraszewskiego, za rok 1850, str. 225). Dobra
łunińskie obfitują w lasy, ryby, łąki i zwie-
rzynę, majągrunta lekkie, obszaru przeszło 595
włók, gotowy grosz z młynów, propinacyi, ry-
bołówstwa i smolarni; po osuszeniu zaś błot
przybywają gospodarstwu znaczne zasoby w
sianie. Do dominium Ł, należą nadto dobra
Bohdanówka około 877 włók i Wiełuta około
27| włók, zupełnie tej samej natury poleskiej,
Ostatniemi czasy Bronisław przezwał się Ale-  
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ksandrem z Łunina Lubeckim (ob. Kalendarz
wileński za rok 1867, str. 77). Al, Jel,
Łunina, wś na południowym krańcu pow.

ihumeńskiego, nad Niemnem, w gm. mohilań-
skiej, przy drodze wiodącej z historycznego
Mohilna do Sewerynowa i Prusinowa, ma osad
58; miejscowość bezleśna, grunta lekkie, wzgór-
kowate, łąki dobre; lud trudni się rolnictwem
i flisactwem, Al. Jel.

Łuniniec, dużą wś w pow, pińskim, 1 okr.
polie., w gm. łunińskiej, przy drodze wiodącej
z Łunina do Kożangródka, według dawnego
nadziału ma osad 91, cerkiew, mk, 355; miej-
seowość całkiem głucha, odludna, poleska,
grunta piaszczyste, łąki obfite. Obecnie koron-
na, dawniej należała do monastyru prawosł.
w Dziatłowiczach. Ma tu być st. dr. żel. no-
wo projektowanej, mającej połączyć Ł. z Mo-
zyrzem, Rzeczycą i Homlem.

Łunki, okolica szlach., pow. lidzki, 4 okr.
adm., od Lidy o w. 35, od Wasiliszek w. 29,
dm. 6, mk. 74 wyzn. rzym.-kat, (1866).
Łunksztys, jez., ob. Kulańce,
Łunna, Zonna, mko, pow. grodzieński, nad

Niemnem, o 40 w. od Grodna, ma zarząd 3-go
okr. adm. i gminy łunieńskiej, Okrąg adm.
łunieński obejmuje 4 gminy: łunieńską (dusz
1508), bohorodycką, hudziewicką i wołpiań-
ską. Mko ma 1211 mk., w tem 965 izr. Roku
1879 w połowie zgorzało. Paraf. kościół katol.
ś. Anny, 1785 r. przez Stauisława Augusta
wzniesiony z muru, 1546 przez Bonę fundowa-
ny. Parafia katol. dekan. grodzieńskiego: dusz
1679. Kaplice w Jabłonowie i Czerlonej. W Ł.
jest stacya obserwacyjna na Niemnie. Dobra
Ł. niegdyś Walickich, potem Czechowskich.
Łunowice, ob. Zanowice,
Łupa, Zupnia, Zuppa, vz., lewy dopływ Ir-

pienia, Por. Byszów.
Łupajcie, wś, pow. szawelski, gm. gruź-

dziewska, 29 osad, 180 dzies. ziemi. J. Q.
łŁupajka, część Michałkowa, pow. koło-

myjski,
Łupcianka, Zupczanka, ob, Lupczanka, t.

V, 482.
Łupczyce, ob. Głupczyce.
Łupejka 1.) karczma na obsz. dwor. Kniaź-

dwór, pow. kołomyjski. 2.) Ł., leśniczówka
na obsz. dwor. Bohorodyczyn, pow. tłumacki,
3.) Ł., karczma należącą do Jezierzan, pow.
tłamacki, przy drodze Źwirowej jezierząńsko-
chocimirskiej, 3 dm. W. J. W.

Łupia, wś pod Łowiczem, w XVIII w. prze-
zwana Arkadyą,

Łupia, rz., ob. Skierniewka.
Łupianka-Nowa i Ł.-Stara, wsie szlach,,

pow. mazowiecki, gm. Kowalewszczyzna, par.
Płonka. Wspominane w aktach z połowy XIV
w. (Gloger, Ziemia bielska). W 1827 Ł. Nowa
ma 26 dm., 125 mk.; Ł. Stara 71 dm., 460 mk.
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Łupjanska Dubrawka (łuż.), niem. Zuppe-
dubrau, wś pod Łupojem.

Łupiany, wś, pow. szawelski, gm. gruź-
dziewska, 50) osad, 284 dzies, ziemi. J. G.

Łupice, kol.. pow. słupecki, gm. Dłusk,
par. Szymanowice, odl. od Słupcy w. 25; dm.
6, mk, 82. Por. Zsisewo.
Łupice 1.) niem. Zupiize, wś, pow. babi-

moski; 86 dm., 622 mk.; 4ew., 618 kat.; 106
analf. Poczta i tel. w Kaszczorze; st. kol. żel.
we Wschowie o 23 kil. 2.) Ł., folw. tamże,
4 dm., 48 mk.; należy do dom. i gm. Kaszczora
(Kod. dypl. pol. I, 98). M. St.
Łupicha 1.) os. włośc., pow. sandomierski,

gm. i par. Obrazów, od Sandomierza 6 w., 1
dm., $mr. 2.) Ł., ob. Damice.

Łupierz. Osadę t. n. wymienia Knie pod
Kokotkiem, pow. lubliniecki.

Łupije, przys. Kamionki Wołoskiej, pow.
Rawa Ruska.

Łupiniska, leśniczówka i gajówka na obsz.
dwor. Stryhańce, pow. tłumacki.
Łupinka, ob. Czerniatyn i Chomczyn.
Łupiny, ob. Jastrzędie-Z,
Łupka, os., pow. radzyński, gm. Siemień,

par. Czemierniki, Ma 14 dm., 75 mk., 199 mr.
ziemi, młyn wodny.
Łupka, nazwa górnego biegu potoku Śmolni-

czka, przepływającego Łupków a tworzącego
lewy dopływ Osławy. Ob. Smolniczek. Br. G.

Łupki, niem. Zupkau, wś, pow. jańsborski,
nad jez. warszewskiem, */, mili od m. Jańs-
borka, na prusko-luterskich Mazurach, przez
osadników polskich założona i trzymana. O pier-
wszym przywileju nadawczym nic nie wiado-
mo. R. 14838 Frazm von Reizenstein, komtur
baldzki, zapisuje Szymonowi Mólknecht na pra-
wie magdeb. w wielkim boru nad jez. War-
szewskiem 10 włók, które nabył od Łupka,
oraz 30 barci w puszczy. Ob. Kętrz., Ludność
polska w Prusiech, str. 488. R. 1657 wieś Ł.
przez wojska polskie pod Pawłem Sapiehą spa-
lone d. 8 lutego.
Łupków, wś, w pow. Lisko, ma par. gr.-

kat., należy zaś do par. rzym,-kat. w Bukow-
sku. Jest tutaj ostatnia stacya kolei I węgier-
skiej zwanej przemysko-łupkowską (o 145 kil.
od Przemyśla, a o 122 od Legenye-Mihalyi
na Węgrzech), urząd pocztowy i telegraficzny.
Górska wioska u stóp Beskidu, leży 584 npm.
nad pot. Łupką (Smolniczek), wypływającą na
płn. od tej wsi z góry Obszar, 706 m. bez-
względnej wysokości wynoszącej, a wlewającą
się wraz z kilkoma innemi górskiemi potokami
do Osławicy. Z 571 mk, przebywa 182 na ob-
szarze kolei i więk. pos.; 51l wyznaje religią|
gr.-kat., 50) rzym.-kat., 10) mojżesz. Pos. więk.
kapituły gr.-kat. przemyskiej ma obszaru 736
mr., z tyeh 71 roli, 27 łąk, 51 past, i 537 mr.
lasu; pos. mn. 2053, t.j. 971 roli, 381 łąk,  
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590 mr. past. i nieuż, i 111 mr. lasu. Cały
obszar wsi ma zatem 2789 mr. Okolica jest
malownicza, lasy szpilkowe, ale grunta owsia-
ne i nieurodzajne, Cerkiew parafialna drewnia-
na (dyec. przemyskiej, dek. jaśliskiego) ma
dołączoną wś Zabienko z drewnianą cerkwią i
liczy w ogóle 901 gr.-kat. parafian. Ta górska
osąda graniczy na zach. z Węgrami, na płn.
z Osławicą, na wsch. z Wolą Michową a na
płd. z Zubeńskiem. Mac.
Łuplanka, wieś, pow. wołkowyski, okr.

polic. świsłocki, o 18 w. od Swisłoczy, o 46
od Wołkowyska, o 82 od Grodna. Jest tu za-
rząd gminy juszkowskiej.

Łuplenki, karczma pryw. nad rz. Serwecz,
pow. wilejski, o 71 w. od Wilejki, 3 okr. adm.,
gm. Sitce, | dm., 5 mk. żyd. (1866).

Łupnia, ob. Zupa i Zupia.
Łupoj, po niem. Zuppe al. Luppa, wś serb-

ska na saskich Łużycach, w pow. budyszyń-
skim. W r. 1879 erygowany nowy kościół
ewang. z nabożeństwem serbskiem, filialny do
Minakała, szkoła elementarna. W r. 1875 dm.
25, mk. 188, w tem serbów 111. 4.J.P.
Łupowo, dok. Wapendorf, wś, pow. szezy-

cieński, na prusko-luterskich Mazurach, przez
osadników polskich założona i trzymana. [st-
niała już około r. 1411. R. 1428 Mikołaj Bia-
łagłowa (Witkop) Targowski, rycerz, nadaje
wiernemu Mierzejowi (Mirsej) prawo zakłada-
nia barci w puszczy łupowskiej i sąpłackiej na
prawie chełmińskiem, a z osobliwszej łaski
pozwala mu warzyć wiertel miodu na własny
użytek i polować na wiewiórki i konie dzikie.
R. 1481 Marcin Truchses, mistrz w. krzyżacki,
odnawia Piotrowi Kusz (Kusche) przywilej na
6 wł. sołeckich w Ł. Tenże odnawia Bernar-
ciowi (Bernhaczsche) przywilej na 6 wł. sołec-
kich, nadanych prawem chełmińskiem (nie wia-
domo którego roku, gdyż data nie podana). R.
1481 Konrad Stauchwitz, wójt szczycieński,
nadaje Felckiemu (Velczke) 4 wł. w Ł. na
prawie magdeb. R. 1483 list nadawczy został
ziemianom łupowskim odnowiony. R. 1610 był
Marcin Dymerski kareczmarzem w Ł. R. 1602
mieszkają w Ł. prawie sami Polacy, r. 1677
sami tylko Polacy. Ob. Kętrz., Ludność pol-
ska w Prusiech, str. 393, 394. Ks. F.
Łupowszczyzna, pow. dzisieński, gm. druj-

ska, dusz 7. j
Łupski, folw, pryw.'nad rz. Migotycą, pow.

dziśnieński, o 35 w. od Dzisny, 1 okr. adm,,
przy byłej drodze pocztowej z Wilejki do Dzi-
sny, I dm., 5l mk.; młyn wodny i fabryka
sukna (1866).
Łupski futor, pow. zasławski. Młyn paro-

wy M. Kostelmanna wyrabia rocznie 4000 pu-

dów mąki na 5400 rs. |
Łupstych, niem. Abstich, wś w pow. ol-

sztyńskim,
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Łupułowa, ob. Zupulowa,
Łupuły, nazwa młynów wodnych w obrę-

bie wsi Rarańcz, w pow. czerniowieckim, nad
potokiem Hukowem (al. Hukeu), dopływem
Prutu. Br. G.
Łupychy, wś, pow. białostocki, pod Gro-

niądzem.

Łuścicze, wś w pow. borysowskim, w gm.
mściskiej, przy drogach wiodących z Otrub i
Domaszkiewicz do Zamostocza i Rafałowa, ma
osad włócznych 11, miejscowość lesista, grun-
ta lekkie. A. Jelski,

Łusie, kol., pow. kolski, gm. Karszew, par.
Dąbie, odl. od Koła w. 22, dm. 6, mk. 77.
Łusk al. Zuszcz, dwie wsie na saskich Łu-

życach. 1) niem. Zauske bei Kittlitz, w pow.
lubijskim; w r. 1875 dm. 49, mk. 296, w tem
Serbów 242. 2) Ł., niem. Zauske beż Neschwitz,
w pow. budyszyńskim, W r. 1875 dm. 20,
mk. 116, w tem Serbów 107. 4,7. P
Łuskawa, wś w pow. mińskim, w gm. bia-

łoruckiej, nad rz. Wiaczą, "przy drodze wiodą-
cej ziPapiernido Bucewiez, ma osad włócznych
28, miejscowość wzgórkowata i nie bezleśna.

Łuski, wś w pow. rzeczyckim, w gm. doma-
nowickiej, nad rzeczką Dranówką, dopływem
Nienaczy, pomiędzy wsiami Anisowicze i Da-
wydowicze, o 2 prawie wiorsty od miasteczka
Domanowicz, ma osad 12. A. Jelski,
Łuskowszczyzna, wś pryw., pow. dzisień-

ski, o IIó6w. od Dzisny, 2 okr. adm., 4 dm,,
50mk. (1866).
Łusławice, ob. Zusławice,
Łuśnia al. Luśnia, pot. łączny, wytryska

na płd. stoku Cergowej góry (718 m.), na gra-
nicy Zawadki Rymanowskiej (w pow. sanoc-
kim) i Lipowicy (w pow. krośnieńskim). Pły-
nie na płd. zachód przez łąki Zawadki Ryma-
nowskiej i naprzeciwko wsi Trzciany wpada
do Jasiołki. Długość biegu 2'/, kil. Ujście
356 m. npm. Br. G.

Łusta, dawniej Zostoja, zwana także przez
niektórych pisarzy Olszanką, ŻZygianką albo
Rejmikiszką, dopływ praw. brzegu Berezyny
Niemnowej, wypływa z błot „Czartowa stu-
dnia około wsi Zygian w pow. oszmiańskim,
Przerzynając w kierunku płd, wsch. 30-wior-
stową przestrzeń, zwraca się od mka Wisznie-

wa na płd. i przepłynąwszy jeszcze wiorst
przeszło 12, uchodzi do Berezyny. Obraca
młyny w Rejmikiszkach, Holszanach, Zaciszu,
Bohdanowie i Wiszniowie. Od Remikiszek do
Holszan brzegi ma nader błotniste, a koło Za-
cisza szybko przerzynając miejscowe wzgórza,
wymywa z jednego z nich kości ludzkie, nale-
żące, wedlug tradycyi miejscowej, do tatar-
skiego cmentarza. Przyjmuje w swym biegu
kilka potoków, z których godniejszy uwagi
płynie od strony mka Holszan około sadu zam-
kowego tamtejszego, gdzie, przepłynąwszy sa-  
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dzawkę, ginie, nurtując podziemia na 20-są-
żniowej przestrzeni; potem wydobywa się na
powierzchnię, przebiega jeszczena 100 sążni i
wpada do Łusty. J. W.

Łusz... por. Zuż,.., Tusz...
Łusza, st. poczt, i st, kolei żel. libawsko-

romeńskiej w pow. telszewskim, na przestrzeni
Możejki-Libawa, między Możejkami a Wajno-
denem, o 65 w. od Libawy, o 20 w. od Może-
jek. Por. Dawtory,

Łusza, rz., lewy dopływ Wenty, przyjmu-
je z prawej strony Kaletys,

Łusza, jez. w pow. święciańskim, niedale-
ko wsi Połusze, 6 w. dł, 3 w. szer. Jez. Ł.,
Sołny, Uchaje, Dryngie, Grawis, Ławka, Limi-
nie, leżą na płd.-zachód od Ignalina.

Łuszcz, ob. Zusk,
Łuszczacz, wś, pow. tomaszowski, gm. Tar-

nawatka, par. Krasnobród. Ma 46 dm., 400
mk. rzym.-kat., 644 mr. gruntu. Niektórzy
włościanie wyrabiają gonty. W 1827 r. par.
Łabunie, 42 dm., 274 mk.

Łuszczaki, przys. Kamionki Wołoskiej,
pow. Rawa Ruska.

Łuszczanów 1.) wś, pow. gostyński, gm.
Pacyna, par. Suserz. Ma dm. 24, ludności 345,
łącznie z folw. t. n. obejmuje gruatu mr. 400,
w połowie pszennej, w tem łąki mr. 20, a
oprócz tego jest pastewnik gromadzki mr. 40.
2.) K., folw., dm. 6, obejmuje przestrzeni mr.
8835, w połowie pszennej, Staw prętów 100
niezarybiony. 8.) Zuszczanówek, folw., dm. 3,
mk. 32, gruntu orn. mr. 270, nieuż, przeszło
40 mr. W 1827 r. było tu 30 dm., 207 mk.

Tuszczanów, wś, pow. pleszewski, w r.
1881 było 527 mk.; w r. zaś 1871: 69 dm.,
510 mk.; 19 ew., 491 kat.;209 analf. Poczta,
tel. I st. kol. żel. w Żerkowie o 6 kil

Łuszczanowice, wś, kol. i os. karcz,, pow.
piotrkowski, gm. Kleszczów, par. Sulmierzyce.
Wś ma 72 dm., 572 mk., 1099 mr.; kol. ma 33
dm., 247 mk., 453 mr.; os, karcz. ma 1 dm., 7
„mk., 15 mr., własność rządowa. W 1827 r. Ł.
wś rząd., 68 dm., 427 mk.; wchodziły dawniej
w skład dóbr rządowych Gidle (ob.). Łaski,
Lib. ben. [, 490 zowie też £Ł. Uszczanowycze.

Łuszczany, część Sokolik i folw., pow. tur-
czański.

Łuszczawa, pot. podgórski, bierze początek
na łąkach, na połudn. granicy gm. Jaworowa,
w pow. dolińskim, u wsch. stóp wzgórza Jawo-
rowej (451 m.); płynie łąkami na płn., wscho-
dnią granicą tej gminy, poczem przez obszar
wsi Sołukowa, następnie zach, granicą gm. Ja-
kubowa (ob.). Przyjąwszy od praw. brz, pot,
Jakubowczyk, przechodzi na obszar gm. Czoł-
han; przerzyna Zarzecze górne, przys. Czołhan,
1 tutaj uchodzi z praw. brz. do Świey. Długość
biegu 15 kil. Zowią go także Tmszczawą,
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Łuszczawica, struga pod wsią Słobódką,
pow. radomyski.
Łuszczew, folw. nad rzeką Mrowną, pow.

błoński, gm. Pass, par. Leszno, odl. 8 w. od
Błonia, o 32 w. od Warszawy. Ma 76 mk., 476
mr. rozl., grunta pszenne, W 1827 r. 12 dm,,
111 mk. Według Tow. Kred, Ziems. folw. Łu-
szczewo Wielkie mr. 460: grunta orne i:ogr.
mr. 390, łąk mr. 46, nieuż. i place mr. 22,
bud. mur. 5, z drzewa 10, płodozmian 9-polo-
wy, pokłady torfu, Wś Ł. os. 3, z grun, mr. 9.
Łuszczewek, folw. nad rz. Mrowną, pow.

błoński, gm. Pass, par. Leszno, o 7 w. od Bło-
nia, 98 mk., 570 mr. rozl., grunta w połowie
pszenne, bez lasu. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. Ł. z attynencyą Wełcza mr. 564: grunta
orne i ogr. mr. 496, łąk mr. 56, wody mr. 2,
nieuż. i place mr. 19, bud. mur, 11, z drzewa
4, płodozmian f-polowy.
Łuszczewo 1.) wś i folw. nad jez. Gropłem,

pow. słupecki, gm. Skulska Wieś, par. Skulsk,
odl. od Słupcy w. 45; wś dm. 21, mk. 248;
folw. dm. 7, mk. 117. W 1827 r. 20 dm., 240
mk, Według Tow. Kred, Ziems, dobra Ł. skła-
dają się z folwarków: Ł., Galiszewo, Borowa,
attynencyi Sięganów; rozległość wynosi mr.
2457: folw. z attynencyą Sięganów grunta or-
ne i ogr. mr, 675, łąk mr. 189, past. mr. 106,
wody mr, 420, lasu mr. 237, nieuż. i place mr.
34, razem mr. 1661, bud. mur. 21, z drzewa 5,
płodozmian 6, 7 i 6-polowy; folw. Graliszewo
grunta orne i ogrody mr. 416, łąk mr. 89, past,
mr. 5, lasu mr. 17, nieuż. i place mr. 16, ra-
zem mr. 4938, bud. mur. 6, z drzewa 1, płodo-
zmian 9-polowy; folw. Borowa grunta ornei
ogr. mr. 198, łąk mr. 46, past. mr, 11, lasu mr.
43, nieuż. i place mr. 5, razem mr. 308, bud.
mur. 1, z drzewa 2, płodozmian 8-polowy. Wia-
trak i olejarnia, pokłady torfu. WŚ Ł. os. 28,
z grun. mr. 67; wś Sięganów 08. 2, z grun, mr.
4. 2.) Ł., folw., pow. płoński, gm. Modzele,
par. Nowe Miasto, odl. o Ż1 w. od Błońska,
ma 3 dm., 29 mk., 159 mr. gruntu. Br. Ch.
Łuszczewo al. Zuszczewskie jezioro, jest to

właściwie część południowa Gropła, tak zwana
od wsi Łuszczewo nad brzegiem się mieszczą-
cej. Ob. Gopłoi Gosławice.

Łuszezki, os., pow. wieluński, gm. Kuźnica
Grabowska, par. Kraszewice, odległa od Wie-
lunia w. 40; dm. 1, mk, 6.
Łuszczów 1.) wś i folw., pow. lubelski,

gm. Łuszczów, par. Kijany. Posiada kościół fi-
lialny par. Kijany z XVIII w. W 1827 r.
było tu 49 dm., 314 mk. 2.) Ł., wś, pow.
hrubieszowski, gm. Jarosławiec, par. Trzeszcza-
wy. W 1827 r. 26 dm., 154 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. Ł. (z wsią £Ł. i Lemieszów)
rozl, mr. 760: grunta orne i ogr. mr, 515, łąk

mr, 144, wody mr. Ż, lasu mr. 50, zarośli mr.
30, nieuż. i place mr. 19, bud. z drzewa 21.
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WŚ Ł. os. 24, z grun. mr. 348; wś Lemieszów
os. 14, z grun. mr. 285.
Łuszczowa, wś, pow. lubartowski, gm.

Ostrówek, par. Kock. W 1827 r. 42 dm., 307
mk. Niezamieszczona w spisie urzęd. miejsce.
gub. lubelskiej, (Pam, Kniżka z 1872 r.).

Łuszczyki 1.) wś, pow. święciański, 4 okr.
adm., o 89 w. od Swięcian, 10 dm., 57 mk.,
z tego 58 kat., 4 star. 2.) £Ł., zaśc. tamże,
1 dm., 5 mk, kat. 3.) Ł., chutor tamże, 1 dm.,
5 mk, kat. (1866).

Łuszczyki, przys. Kamionki Wołoskiej,
pow. Rawa Ruska,
Łuszczykowszczyzna, folw. pryw. i wieś

włośc., nad rz. Qyżmą, pow. lidzki, 5 okr. adm,,
od Lidy o w. 48, od Ejszyszek 34; wś Ł. mk,
kat. 77; folw. £Ł. mk. kat. 11 (1866).

Łuszczyn, kol. i os. karcz. nad rz. Wartą,
pow. częstochowski, gm. Rędziny, par. Mstów.
Kol. ma 21 dm., 160 mk., 437 mr.; os. kuźnia
1 dm., 8 mk., 40 mr.; os. karcz. 1 dm., 2 mr.,
rząd. W 1827 r. wś rząd. 18 dm., 134 mk,
Łuszczywka, nazwa ról na obszarze gm.

Jaworek, w pow. nowotarskim. Br. Q.
Łusze, ob. Zusza, pow. telszewski,
Łuszka, ob. Zużanka.
Łuszki, ob. Zużki.
Łuszki, al. Zużki, pot. górski, bierze po-

czątek na płd.-wsch. obszarze gm. Kamionki,
w pow. dolińskim; płynie na płn. i płn. zachód
i po krótkim, bo 4'/, kil. biegu uchodzi do Ka-
mionki z praw. brz. (ob. t. III, 798, Ne 7).
Zródła leżą 800 m. npm., ujście 575 m. npm.
Por. Zużki, Br. G.
Łuszków, ob. Zużków.
Łuszkowo, wś, pow. kościański; w r. 1881

było 578 mk., w r. zaś 1871: 75 dm., 534 mk.;
49 ew., 485 kat., 253 analf, We wsi są dwa
folw.: 1) ma 371 mr. rozl.; 2) 456 mr. rozl.
Poczta w Dalewie o 4 kil., tel. w Krzywiniu
o 10 kil; st. kol. żel. Kościan o 17 kil.
Łuszna, wś i os., pow. władysławowski,

gm. Tomaszbuda, par. Wysoka Ruda, odl. 37
w. od Władysławowa, Wś ma 9 dm., 55 mk.:
os, I dm., 9 mk. i

Łusznia, zaśc., pow. wileński, 3 okr, adm.,
o 78 w. od Wilna, 1 dm., 8 mk, kat. (1866).
Łuszniewata, ob. Zuszniewata.
Łuszniki, ob. Zuczniki.
Łusznowicze, ob. Poczajewicze.
Łuszów, wś, pow. rohaączewski. Par. katol.

dusz 513. Kościół Narodz. N. M. P., wznie-
siony kosztem parafian, Kaplica w Wiktorynie.
Łuszowice, ob. Zuszowice.
Łuszyce, niem, Tuschiize al. Heinrichsihal,

folw. do Ober-Frauenwaldau, pow. trzebnicki.

Łuszyna, rz., ob. Lepławki, ;
Łuta, bagno przy jeziorze Spilno, około

Włodawy.
Łuta, niem. Zaute, WŚ na dolnych Łużycach

53
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w pow. kalawskim, w klinie dolnych Łużyc,
który się wrzyna w pow. wojerecki górnych
Łużyc. Kościół paraf. ewang. z nabożeństwem
tylko niemieckiem, lubo parafianie należą prze-
ważnie do narodowości serbskiej, Szkoła po-
czątkowa, dm. przeszło 70, mk, z górą 400,
prawie samych Serbów. Podrzecze tutejsze
jest przejściowe i należy raczej do górno-łu-
życkiego; ć nie przechodzi w ś, np. dźesać; r po
k nie miękczy się w re, np. krej; g czasem
przechodzi w kh, np. hola, czasem zaś pozostaje
Jak w dolno-łużyekiem, np. głupy. 4.J. P.

Łutaje, wś nad rz. Teterowem, pow. żyto-
mierski, par. Cudnów. R. 1867 miała 18 dm.
Łutawa, wś i dobra we wsch.-płd. stronie

pow. rzeczyckiego, nad wielką zatoką Dniepru,
w gm, derażyckiej, w okr. police, I brahińskim,
przy gościńcu naddnieprzańskim, wiodącym
z Łojowa do mka Brahina i do mka Lubiacza
w gub. mohilewskiej; wś ma osad 30; dobra,
dziedzictwo Tomaszewskich, około 451/, włók;
miejscowość obfituje w łąki i ryby, grunta
w kulturze, lud trudni się rolnictwem, fiisac-
twem i rybołówstwem, A. Jelski,
Łutcza al. Lutcza, znaczne wzgórze lesiste,

w obr, gm. Lutczy, w pow. rzeszowskim, wzno-
si się pod 39% 34' wsch. dłg. g., a 49949 15”
płn, szer. g., na płn. od wsi; stok płd. opada
do doliny rz. Stobnicy; od zach. oblewa je Le-
śniowski pot., od płn. Goczerowski pot., a od
wsch. Roszlówka pot. Ze stoku północnego
spływają wody do Grwoźnicy. Wzniesienie
448 m. npm. Br. G.
Łutiwna, ob. Zętownia,
Łutki 1.) folw. w pow. mozyrskim, nad rz.

Stwigą, w okr. police, 3 turowskim; miejsco-
wość odludna, nizinna, obfitująca w łąki, ryby
i drzewo; dziedzictwo Narkuskich, obszar 19
włók. 2.) Ł., osada mała w pow. mozyrskim,
w okr. polie, 3 turowskim, zapewne wzięła
nazwę od rusińskiego słowa „łudkić, łyka li-
powe; w okolicy nizinnej, leśnej, podtapianej
przez moczary rz, Stwigi i Prypeci, odludnej,
Łutków, ob. Zudków, Lutków.
Łutno, zaśc, pryw., pow. dzisieński, o 63 w.

0d Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 6 mk. katol.
(1566).
Łutowcz, ob. Zutoboć,
Łutownia, rz., lewy dopływ Narewki, por.

Łętownica i Krynica,
Łutowo, Zutowka, wś, pow. radomyski, o 2

w. od Radomyśla, o 60 w. od Popielni. Gorzel-
nia, własność Wierzbickiego, o 8 robotnikach,
ma kocioł parowy, aparat Pistoryusza, r. 1881
przerobiła 17949 pud. zboża na 7686 wiader
spirytusu, wartości 16,140 rs. |
Łutowo, ob. Orzechowno, pow. lepelski,
Łutynowo, niem. Lutens, dok, Zautens, wś,

pow. ostródzki, blisko pow. olsztyńskiego, */,
mili od Olsztynka, w tak zw. starych, po wię-  
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kszej części polskich, acz luterskich Prusach,
istniała już r. 1411. R. 1501 ziemianie łuty-
nowscy posiadali wł. 24 na prawie pomezań-
skiem i czynili tu służby wojenne według
zwyczaju. Ob. Kętrz., Ludność polska w Pru-
siech, str. 378. Kś. F.
Łuwcza, ob. Zówcza,
Łuwcze, gajówka na obsz. dwor. Opłucko,

pow. Kamionka Strumiłłowa.
Łuwociey, niem. Zautitz, wś na saskich Łu-

życach, w pow. lubijskim, Szkoła elementar-
na. W r. 1875 Serbów 32. A. J. P.
Łuża, folw. w pow. nowogródzkim, przy

drożynie wiodącej z Przyłuk ku Niemnowi, do
wsi nadniemeńskiej, flisackiej z rzemiosła— Be-
reżnej; miejscowość nizinna, bezleśna, z glebą
lekką, okr. police, 4 mirski, A. Jelski.
Łuża Biała, błoto w pow. borysowskim,

w okolicy rz. Berezyny, tam gdzie się ona roz-
lewa w jez. Miadzioł, o w. 5 za zaśc. Batury-
na. Jest podanie ludowe, że idąc tędy Stefan
Batory na zdobycie Wielkich Łuk w r. 1580,
kazał sypać groblę z białego piasku, bo zape-
wne taki był pod ręką; jakoż rzeczywiście do
dziś dnia istnieje śród moczarów grobla piasz-
czysta, na pół wiorsty długa, od której miej-
scowość Łużą białą nazwana. Gmin do tej tra-
dycyi dodaje, iż tę groblę wojsko królew=
skie czapkami usypało. O szlaku Batorowym
w tych stronach ciekawe szczegóły można zna-
leść w dziele Eustachego Tyszkiewicza p. t.
„Opisanie powiatu Borysowskiego* (ob. 49—
58); tam i o Łuży-Białej, A. Jelski.
łuża Czarna, chutor, pow. święciański, 4

okr. adm., o 39 w. od Święcian, 2 dm., 7 mk,,
z tego 5 staroobr., 2 żyd. (1866).
Łuża, rz., ob. Zudza.
Łużajka, lewy dopływ Ostrej, lew. dopły-

wu Soży, lewego dopływu Dniepru.
Łużan, ob. Zużany.
Łużanka al. Tuszanka, także Zuszka, zna-

czny strumień górski, bierze początek w Gror-
ganie, pospolicie Ardziałuszą zwanym (ob. t.
LI, 706, X 1), na płn. stoku Bukowińca (1262),
szczytu tego pasma, wznoszącego się na płd.
zach. granicy gm. Łużek, w pow. dolińskim,
w lesie Czeryniu. Potok płynie na płn. wsch.
górską doliną, nad którą od zach. bieży od
Bukowińca począwszy grzbiet z szczytami Ki-
czerą (1082 m.), Tusulem (771 m.) i Tomnaty-
kiem (900 m.), tworzący dział wodny między
Brzazą a Łużanką, Od wsch. zaś ciągnie się
nad jego dolińą grzbiet poprzeczny kupłn.,
jako dział wodny Ł. i Lipy, kończąc się przy
ujściu Lipy do Ł. szczytem łomowatą górą
(767 m.). Górną dolinę źródeł Ł. otaczagrzbiet
łukowato ku płd. wygięty od Bukowińca bie-
gnący przez szczyt Pout (1248 m.) po szezyt
Gorgan (1133 m.), Potok, dosięgnąwszy gór-
nych chat wsi Łużek, zwraca się na wsch.,, a
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od ujścia pot. Lipy przyjmuje znowu kierunek
płn.-wsch., opływaSłobodę bolechowską, two-
rząc granicę między tą Słobodą i Cerkowną (od
zach.) a Roztoczkami i Stankowcem (od wsch.).
Na granicy Cerkowny i Stankowea zwróciw-
szy się na wsch., przepływa wś Witwieę i
w końcu przyjąwszy kierunek płn., na obsza-
rze gm. Hoszowa uchodzi do Swicy z lewego
brzegu. Dopływy z praw. brz. tworzą Lipa,
Roztoezki i Putna; z lew. brz. zaś Manajowski
pot., Cerkowniański, Klinowiec, Rubniszcze
(może Bubniszcze), Sychlowaty, Krzywiec i
Jasienowiec. Długość biegu 26 kil. W dol-
nym biegu zowią ten strumień także Witwicą,
Przedstawia krainę pstrąga w całym swym
biegu, w dolnym zaś i krainę lipienia. Br. G.

Łużanki, pot., ob. Zewków,

Łuzanówka, wś, pow. czerkaski, nad Su-
rowym Taszłykiem i granicą pow. czehryń-
skiego. Ma 1400 mk,, cerkiew ś. Dymitra z r.
1811. Jest to centralny niegdyś punkt rozle-
głych dóbr rodziny Krasowskich, przez działy
rodzinne rozdrobnionych. Dawniej własność
hr. Samojłowych.

Łużańska Wola, wś, pow. gorlicki, na płd.
stoku lesistej góry Bieśnika, 695 m., npm., nad
pot. Bieśnikiem uchodzącym do Biały, w oko-
licy podgórskiej; należy do par. rzym.-katol.
w Łużny i jest o 8:2 kil. od Gorlic odległa.
2 483 mk. przebywa 38 na obszarze więk. pos.
p. J.Skirlińskiego. Mieszkańcy są wyznania
rzym.- kat. Szematyzm duchowny dyec. tarn.
podaje liczbę rzym, kat. na 529 osób. Z 558
mr. obszaru więk. pos. jest 303 roli, 27 łąk, 9
past. i 198 mr, lasu; z 553 mr. mniej. pos. 363
roli, 57 łąk i ogr., 115 past. i 12mr, lasu,
Ł. Wola graniczy na płn. z Łużną, na zach.
z Szalową, na wsch. z Mszanką a na połud,
z Bystrą. Mac.

Łużany, wś, pow. oszmiański, 4 okr. adm,,
gm, Wołożyn, 69 w. od Oszmiany, 14 dm,,
118 mk., z tego 105 prawosł., 5 katol., 8 żyd.
2.) Ł., folw. szlach. tamże, 1 dm., 82 mk,,
z tego 26 prawosł., 6 katol. (1866). W r. 1752
dobra posagowe Judyckiej Teresy, żony Buli-

 strowskiego Antoniego. Por. Połoczany.

Łużany al. Zużan, Dujeni, wś parafialna
w pow. kocmańskim, nad Sowicą, dopływem
Prutu, ma od zach. Szypenice, od płn. Lasz-
kówkę, od wsch. Witelówkę i Mamajowce Sta-
re, aod płd. Rewną i Burdej. Wzniesienie wsi
pzy moście nad Sowicą czyni 176 m. St. dr.
kol. żel. lwowsko-czerniowiecko-jaskiej mię-
dzy Niepołokowcami a Sadogórą, o 252 kil.
ode Irwowa. Kościół gr.-kat., poczta, dwór,
folw. dworski i kilka młynów wodnych. Na
obszarze dworskim jest mk. 132, gminnym zaś
1995, razem 2127 mk. (r. 1880). Br. G.
Łużany, węg. Longh, wś w hr. szaryskiem  
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(Węg.), wielkie pastwiska, piękne łąki, upra-
wa żyta, handel bydłem, 124 mk.
'JŁuże, przys. do Rzemienia, pow. mielecki,
par. Rzochów, o 11*2 kil. od Mielca, w równi-
nie piaszczystej, 228 m. npm., nad dużym sta-
wem pośród wielkiego boru sosnowego. Mac.

Łużeckie, część Bilcza, pow. drohobycki,
Łużeczka, os., pow. radzyński, gm. Zagaj-

ki, I dm,, 3 mk., 3 mr. ziemi,
Łużek, wś, pow. jampolski nad rz. Morasz-

ką, gm. i par. Czerniejowce, 500 mk., 730 dz.
ziemi włośc., 872 dzies, dwor., własność hr.
Poletyłły. Dr. M.
Łużek-:Czerwony, zaśc. szlach., pow. wileń-

ski, 4 okr. adm., o 50 w. od Wilna, 1 dm,, 5
mk, katol. (1866).
Łużek (po rus. Zużok) 1.) część Lubyczy

Kameralnej, pow. Rawa Ruska. 2.) Ł., przys.
i młyn w Nowosiółkach przednich, pow. Rawa
Ruska. 8.) E. Dolny, wś w pow. drohobyc-
kim, 17 kil. na płn. zach. od sądu powiat,
w Drohobyczu, 5 kil. na płd. od urzędu poczt.
i st. kolei naddniestrzańskiej w Kranzbergu.
Na wsch. leży Bronica, na płd. Niedźwiedza,
na zach. Stupnica i Kotowania, na płn. zach.
Horodyszcze, na płn. Ozimina i Nowoszyce
(5 ostat. miejscow. w pow. samborskim). Płn.
część obszaru przepływa pot. Bystrzyca. Na
płd. od niej powstaje w obrębie wsi pot. Tru-
dniea, dopływ Tyśmienicy, i płynie na wsch.
do Bronicy., Na płd. od Trudniey nastaje jej
dopływ pot. Broniczary i płynie również na
wsch. do Bronicy. W płn, wsch. stronie wsi
wznosi się najwyższe wzgórze (znak triang.)
do 386 m. wys. W stronie płd. leży las Łozy.
Wieś ma przysiołki: Broniczary al. Broniczany
i Kawna, Własn. więk, ma roli or. 25, łąk i
ogr.4, past, 2, lasu 650 mr.; własn. mniej. roli
or. 13586, łąk i ogr. 161, past. 410 mr. Wr.
1680 było 1105 mk, w gm., 6 na obsz, dwor.
(obrz. gr.-kat, z wyjątkiem 80 obrz. rz.-kat.).
Par. rzym.-kat. w Dublanach, gr.-kat. w miej-
seu, dek. mokrzański, dyec, przemyska. Par.
ta była do r. 1780 w posiadaniu 00, bazylia-
nów, jak świadczą księgi metrykalne. We wsi
jest cerkiew drewniana pod wez, św. Jerzego.
Bractwo cerkiewne ma pergaminowy przywi-
lej nadany przez Augusta II. Jest tu także
szkoła etat. l-klas. i kasa pożyczk. gm. z ka-
pitałem 9529 zł. Za czasów polskich należała
wś do dóbr koronnych, do klucza dublańskiego
w ziemi przemyskiej, W lustracyi zr. 1686
(rkp. Ossol. M 1255, str. 91) czytamy: „Wieś
ma łanów 24, czyni ćwierci 96, między temi
popowskich ćwierci 4, łan jeden kumowski
ćwierci 4, hajduckich ćwierci 4, gromadzkich
7, wolniczych 30. Drugie puste na arendę
idą, z których czynsz osobny. W inwentarzu

z r. 1760 (rkp. Ossol. M 1632, str. 34) czyta-
my: „WŚ na łanach 24 osiadłą, czyni ćwierci
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96, videlicet gromadzkich 12, arendowanych
50, pustych 12, do tych Jmóć Pan Uruski za
prawem 8, tenże kniażskich 4, popowskich 4,
sołtyskich 4, karezmarskich 2, Chlebnika ad
praesens gromadzkiego znajduje się NM 89,
zynsze tej wsi (wymienione szczegółowo) czy-
nią 440 złp., do tego z pól i obszarów 75 zł.
14gr. Powinności wsi: Z ćwierci roboczych

. ad praesens 12 robią z każdej na tydzień po
- półtora półdzionka, facit na tydzień półdzion-
ków 18, na rok 936. Zażen, obżen, zakos, ob-

"kos z chleba po jednemu do roku. Przędą
z pańskiego przędziwa z każdej ćwierci robo-
czej po łokci 3 bez pańszczyzny z ćwierci a
praesens roboczych 12, facit łokci 36. Na szar-
wark, do młyna, mostu Ozimińskiego iść po-
winni i one reparować bez pańszczyzny. Leśni
z pustych ćwierci dwóch służyć powinni i za-
pustów królewskich w tej wsi doglądać. Na
polu Ozimińskiem nie kosić ale zgrabić i
w stertę ułożyć siano na sążni 20 wzdłuż bez
pańszczyzny. Karczmarstwa posesorami w tej
wsi do lat 10 Jm. Panowie Kopystyńscy in
fundamento decrefi commissarialis, które pro-
duxerunt, post expirationem vero tych lat 10
Jm. PP. Uruscy małżonkowie ad ortae tempo-
ra sui toż karczmarstwo juxta privilegium re-
productum trzymać winni, a corocznie do skar-
bu płacić zł. 200, tudzież onera fundi, hibernę
na gardekurów. Pod tą wsią są lasy seu Cha-
szcze, których, że jest Jm. Pan Uruski leśni-
czym, więc będzie mieć staranie, aby prócz
skarbowej własnej potrzeby, pustoszone nie
były”. Rząd austryacki zajął tę wś wraz z ca-
łym kluczem dublańskim w r. 1772, założył
przy niej osadę niemiecką Luschkau, w r. 1827
przyłączył ją do Drohobycza, a w r. 1862
sprzedał ją bank narodowy austryacki wraz
z innemi wsiami Franciszkowi Rychlickiemu.
4.) £. Górny, wś w pow. staromiejskim, 9 kil.
na płd. płd. wsch. od sądu powiat. i urzędu
poczt. w Starem Mieście. Na pln. wsch. leży
Wola Koblańska, na płn. Suszyca Rykowa, na
płn. zach..i zach. Busowiska, na płd. zach. i
płd. Strzyłki, Topolnica i Niedzielna, na wsch.
Zwór (w pow. samborskim). Zach. cześć ob-
szaru przepływa Dniestr. Wchodzi on tu ze
Strzyłek i płynie zrazu granicą płd, od zach.
na wsch., poczem skręca na płn., a w końcu
na płn. zach. i wchodzi do Busowisk. W obrę-
biewsl zasilają go liczne strugi. Z tych naj-
ważniejsze od praw. brz. Kilczyn i Podbuż, od
lew. brz. Hołownia. Wzdłuż praw. brz. Dnie-
stru 1 równolegle z nim idzie gościniec sambor-
sko-turczański, a przy gościńcu leżą zabudo-
wania wiejskie. Wsch. część obszaru zajmuje
wzgórze wznoszące się po nad 600 (do 652)
m., rzadkim lasem i chaszczami porosłe; w stro-
nie płn. wznosi się Izbiec horb do 619 m,,
w stronie zach. Werbuki horb do 529 m.  
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Własn. więk, ma roli or. 143, łąki ogr. 12,
past, 86, lasu 1237; własn. mniej, roli or. 1713,
łąk i ogr. 143, past. 498, lasu 18 mr. W r.
1880 było 946 mk. w gm., 56 na obsz. dwor.
(obrz, gr.-kat. z wyjątkiem 20 rz.-kat.). Par.
rzym.-kat, w Starem Mieście, gr.-kat, w miej-
seu (dek, staromiejski, dyec, przemyskiej, Do
parafii należą Busowiska. Do ». 1831 była pa-
rafia w Busowiskach, a Łużek był filią. Wów-
czas należało prawo prezenty do biskupów
przemyskich, gdyż ci posiadali połowę Buso-
wisk. Orzeczeniem namiestnictwa zamieniono
Łużek na parafią. We wsi jest cerkiew, przy
gościńcu, w pięknem położeniu, na wyniosłem
wzgórzu. Jest tu tartak parowy o sile 24 ko-
ni, o 2 gatrach, 20 piłach zwyczajnych a 2-ch
cyrkularnych. Tartak konsumuje rocznie 9600
|metr. kub. drzewa jodłowego i świerkowego,
a produkuje 6000 metr. kub. desek i brusów,
wysyłanych do Niemiec przeważnie. Do stacyi
kolejowej w Chyrowie jest 2:3 miryam. go-
ścińcem. Właściciele tartaku: Jan hr. Tar-
nowski i Jadwiga Wodzieka. W letniej porze
przebywa w Ł. dużo osób dla kuracyi żęty-
cznej. O geologicznych stosunkach czyt. ,,Ver-
handl. der geol. Reich, 1879, str. 262. Za
czasów polskich należała wieś do dóbr koron-
nych w krainie gwożdzieckiej, ekonomii sam-
borskiej a ziemi przemyskiej. W Metr. kor.
(rkp. Ossol. M 2837, str. 22) znajdują się na-
stępujące dokumenta: „A. 1519. Oracoviae.
Priv. Sigismundi Provido Petru Scultetu G.
Łużek datum, quod in locum deperditi surro-
gatur, ad mentem cujus dictus Scultetus, circa
agros, prata obventionesque universas Sculte-
tiales conservatur. Ratione quorum tempore
bellicae expeditionis in bono equo ad castrum
Sambor venire et militaria obsequia adimplere
obstringitur*, „A. 1530. Facultas Magnifici
Stanislai Odrowąż molendinum de novo eri-
gendi, cum tertia mensura Ścultetiali et pisci-
nam extruendi pro usu molendini in villa Łu-
żek (Górny, provido Sidori et fratribus ejus
duobus data*, „A. 1567. Samboriae. Popo-
natum in villa G. Łużek Magnif. Starzechow-
ski, (apitaneus Samboriensis, Religioso An-
dreae confert, ad quem poponatum unum lane-
um agricum Pomiarki una cum hominibus,
alias inter Kmiecie Pomiarki emensuram (de
quo laneo dationes solvere tenebiur) incorpo-
rat". W lustracyi z r. 1686 (rkp. Ossol. M
1255, str. 122) czytamy, że wieś ma łanów 12,
z osóbna kniazki 1, popowski 1, leśnicza ćwierć
1. Czynsze na ś. Marcin i Wojciech są wymie-
nione. Inne powinności takie, jak innych wsi
tej krainy. W inwentarzu z r. 1760 (rkp.
Ossol. M 1632 str. 237) czytamy: ,,Wieś osia-
dła na łanach 12, videlicet sianych 6, koszo-
nych 5, pusty 1: z osobna kniazki 1 , popowski
1, leśniczego pół. Chlebnika ad prasens in M
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31. Czynsze (wymienione szczegółowo) czynią
384 zł. 221/, gr. Wójtostwa posesorami Jm.
P. Hrehory i Maryanna Łużeccy, małżonko-
wie, na które prawo produxerunt, vigore któ-
rego płacić powinni do kasy ekonomicznej
czynszu z domów 10 zł, 24 gr., tudzież hiber-
nę na gardekurów J. Kr. M. i inne onera fundi
ferre tenentur. Leśniczy z ćwierci pola lasu
pilnować ma, Lasy: od wsch. t. zw. Krzemień,
od płd. Kulczyn, od zach. Werch Hołownia,
od płn. Kumaliow. Skarżyła się gromada, że
im różni Iehmościowie znaczne grunta pood-
bierali; zaleca się administracyi, aby, przy
protekcyi im danej, mogli te grunta rekupero-
wać, Ob. Gwośdziec. 5.) Ł., os. karcz. nad
Sanem, na północ od wsi Rajskie, powiat
Lisko. Lu. Dz.

Łużek, pot. podgórski, wytryska z pod gó-
ry Oratyka (642 m.), na granicy gm. Smolni-
cy i Rudawki, w pow. Lisko; płynie na płn,
wsch, leśnym wąwozem, tworząc wzdłuż całe-
go swego biegu granicę tychże gmin Uchodzi
do Rudawki, dopływu Strwiąza. Długość bie-
gu 2 kil. Br. G.

Łużesianka, niewielka rzeczka, wpadająca
do Dźwiny z prawej strony, o 6 w. od Wi-
tebska. M. K.
Łużeśno, dobra, pow. witebski, własność

Krasnodębskich, 2284 dziesięcin ziemi dwor-
skiej. M. K.

Łuzi, część Hujcza, pow. Rawa Ruska.
Łuziecka-Wólka, wś, pow. radzyński, gm.

i par. Szóstka. Ma 48 dm., 258 mk., 1107 mr.
obszaru,

Łuzipówka, mały folwark w północnej
stronie pow. nowogródzkiego, opodal Niemna,
przy drożynie wiodącej z mka Jeremicz do
Kryniczyna; łąki obfite, gleba urodzajna, okr.
polie. 4 mirski. - Al. Jel.

Łużka, folw. mały w pow. borysowskim,
nad rzeczką Nidalką, małym prawym dopły-
wem Berezyny, w okr. polic. łohojskim, pa-
rafia katolicka dziedziłowicka, miejscowość le-
sista, Al. Jel,

Łużki 1.) wś i folw., pow. radzyński, gm.
Zagajki, par. Drelów. Ma 93 dm., 3895 mk,,
2941 mr. W 1827r.było 99 dm., 514 mk. 2.)
Ł., Zuzki, wś, pow. sokołowski, gm. i par. Ja-
błonna. Ma 34 dm., 454 mieszk., 1659 mr.
W 1827 r. 35 dm., 212 mk. Według Tow.
Kred. Ziems, dobra Ł. składają się zfolw.: Ł.
i Ludwinów, wsi £Ł., rozl, wynosi mr, 1496;
folw. Ł.: grunta orne i ogr. mr. 528, łąk mr.

_84, pastw. mr. 6, lasu mr. 102, nicuż, i place
mr. 8, razem mr. 728, bud. mur, 7, z drzewa
5; płodozmian 8-polowy; folw. Ludwinów:
grunta orne i ogr. mr. 179, łąk mr, 55, lasu
mr. 465, zarośli mr. 70, nieuż, i place mr. 4,
razem mr. 773; bud. z drzewa 3; płodozmian

8-polowy. Gorzelnia. WŚ Ł. osad 48, z grun. | howskiej, o 30 w, na płd.
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mr. 539. Jest tu ogromne cmentarzysko przed-
historyczne. Czyt. Pam. fizyogr. III, 477. 8.)
Ł. (czy też Zózki, od Zoza), folw., pow. kon-
stantynowski, gm. Czuchleby, par. r. l. Nie-
mójki, r. gr. Chotycze, poczta i okr. sąd. Ło-
sice, rozległ. mr. 920, mk. 18. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. Ł. rozl. mr. 720: grunta
orne i ogr. mr. 425, łąk mr. 28, pastw. mr. 4,
lasu mr. 244, nieuż. i place mr. 24, bud, mur.
3, z drzewa 10; płodozmian 12-polowy. Go-
rzelnia, pokłady torfu. Folw. ten w r. 1876
oddzielony od dóbr Toporów-Chotycze. Br. Ch.

Łużki, mko, dwór i zarząd gminy, pow. dzi-
sieński, od Dzisny 35 w., od mka Głębokiego
26 w., od Wilna 264 w., 1168 mk. Obszar
dworski z folwarkami i z lasem 8500 mr. Gle-
ba dobra, żytnia. Trzy wielkie murowane
młyny wodne. Dwór i pałace murowany leży
nad urwistym parowem, w park zamienionym,
nad rzeką Mniucicą. W mezku kościół para-
fialny katolicki murowany. Przy kościele
opustoszałe mury klasztorne, w których daw-
niej mieściły się znakomite szkoły, przez księ-
ży pijarów utrzymywane. Parafia katol. deka-
natu dzisieńskiego. Kaplice w Porzeczu, Uli-
nieiŁ. Ł. byłe dziedzictwo Sapiehów, z któ-
rych Aleksander około r. 1734 przedaje Wa-
leryanowi Antoniemu Zabie, później kasztela-
nowi połock., któren w r. 1744 wzniósł tu ko-
legium pijarów i kościół pod tyt. ś. Michała.
Później Ł. przeszły do syna fundatora Jana
Zaby i żony jego Maryanny z Pakoszów; od
nich na własność syna ich Tadeusza; gdy syn
jego młodo odumarł, Ł. przeszły w dziale mię-
dzy jego trzema córkami do Apolinary hr. Pla-
terowej, która około 1840 r. przedała hr. Pa-
biannie z Obuchowiczów Qzapskiej, a po jej
śmierci właścicielem Ł. został syn jej Emeryk
hr. Ozapski, który w r. 1880 przedał Ł. Woj-
ciechowi i Henryce z QCzapskich Zyberg-Pla-
terom. Gm. Ł. składa się -z 4 okręgów wiej-
skich: Ł., Porzecz, Jakubionki i Hermanowi-
cze; okrąg Ł. obejmuje w swoim obrębie mko
Ł.; wsie: Wierecieje, Łuczajka, Krawcy, Za-
grazie, Klonowo, Putrenica, Łomaczyno, Wa-
silewo, Poddańcy, Łuhi, Kowali, Nowosielje,
Bliznica, Łopunowo, Zerstwianka,Krywki, Pod-
lipki, Dubowka, Zynie, Chołujewo, Tarłopy,
Protasy, Kukry, Szabany, Towściki, Dwory-
ca, Kamieńszczyzna, Brody, Ulin, Ulin pod-
karczemny, Osinówka, Wielkie Grudziuszki,
Zelezniki, Podjelskie, Tkacze, Bor, Borsukowo,
Hawrylenki, Kawki, Ochwatka, Strzelcowo,
Ulin Zakarczemny, Gapony, Kozaczki i Pusz-
czeniki.

Łużki, wś włośc., pow. dzisieński, o 59 w.
od Dzisny; 2 okr. adm., 9 dm., 103 mk. katol.

(1866). i : '
Łużki, os., pow. starodubski gub. czerni-

-płd.-zachód od Sta-
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roduba; 838 dm., 5427 mk., prawie wyłącznie
roskolników (sekta łużkowska al. susłowska).
Łużki 1.) wś we wschodniej stronie pow.

borysowskiego, w gm. uchwalskiej, okr. polie.
1 chołopienicki, nieopodal jeziora Nieryb, ma
osad 6, miejscowość odludna, nizinna i lesista.
2.) £., wś we wschodniej stronie pow. bory-
sowskiego, w gm. bohdanowskiej, tędy droga
z Bohdanowa do mka Krasne łuki, ma osad
włócznych 21, miejscowość wzgórkowata i

- leśna. Al. Jel,
Łużki 1.) (al. Zuszki, także Zuczki), wś

w pow. dolińskim, 24 kil. na zach. od doliny,
19 kil. na płd. zach. od sądu powiat., urzędu
poczt., stacyi kolej, i telegr. w Bolechowie. Na
płn. wsch. leży Słoboda bolechowska, na zach.
ipłd. Brzaza, na płd, wsch. Kalna, na wsch.
Lipa. W płd. stronie wsi nastaje pot. Łużan-
ka i płynie na płn. płn. wsch., a potem skręca
na płn, wsch. do Słobody bolechowskiej.
W obrębie wsi przyjmuje ona kilka strug ma-
łych. W płd., lesistej części, gdzie źródliska
Łużanki, wznoszą się na granicy płd.: Pout
(1248 m.), a na płn, zach. od niego Worota.
Na płn, wsch. od Poutu wznosi się wzgórze
Czerynie do 1085 m. W płn. stronie obszaru
leżą na lew. brz. Łużanki zabudowaniawiej-
skie, a na płn. od nich wznoszą się wzgórza:
Diły (810 m.) i Czertysz. Własn. więk. (rzą-
dowa) ma łąk iogr. 4, pastw. 1, lasu 2438
mr.; własn. mniej, roli orn. 112, łąki ogr. 507,
pastw. 307, lasu 31 mr. Wr. 1880 było 240
mk. w gm. (obrz. gr.-kat.). Par. rzym.-kat,
w Bolechowie, gr.-kat. w Słobodzie, We wsi
jest cerkiew pod wezw. ś, Michała. Za cza-
sów polskich należała wieś do dóbr koronnych,
do klucza bolechowskiego w ziemi przemy-
skiej. 2.) Ł., część Hołego rawskiego, pow.
Rawa Ruska. 8.) £Ł., część Werchraty, pow.
Rawa Ruska. 4.) Ł., przys. Uścia Zielonego,
pow. buczacki.  . Lu. Dz.
Łużki 1.) potok górski, nastaje z połączenia

kilku strug górskich, na granicy gm. Jaworo-
wa, Białoberezki i Rożenia Wielkiego, w pow.
kosowskim; znaczna część tych strug spływa
z północno-wschodniego stoku góry Pisanego
Kamienia (1224 m,), inne zaś spływają z pod
Kopilasa (1161 m.) i Maksymca (988 m.).
Płynie zrazu granicą Rożenia wk. a Białobe-
rezki i Rostok na płn.-wschód, potem przez
obszar Rożenią wk., gdzie uchodzi z praw. brz.
do pot. Rożenia. Od praw. brz. między licz-
nemi potokami przyjmuje najznaczniejszy po-
tok Rabiniec. Długość biegu 8 kil. Nad le-
wym brzegiem, więc od północy wznosi się
grzbiet Wyżnyj serednyj (870 m.), a od połu-
dnia szczyt Rabiniec (916 m.) i Hłynianyj
werch (875 m.). 2.) Ł., ob. Zuszki. Br. G.
Łużków, wś, £.-ojarszczyzna, wś$ i Ł.-Ko-

mora, wś, pow. hrubieszowski, gm, i par. Ho-   

(4.

rodło (ob.). Spis z 1827 r. wymienia tylko
Ł.-Strzyżowski, wś, 16 dm., 116 mk, Jest tu
cerkiew par, dla ludności rusińskiej, która
1760 r. była spłonęła i szk, pocz. 1-kl. ogólna,
Filia w Hrebennem.
Łużna 1.) Dolna i Górna, wś w pow. gorli-

ckim, ma trzy przysiołki Pogwizdów, Weso-
łów i Podlesie. Jest w tej wsi parafia rzym,-
katol. i szkoła ludowa. Ta ludna wieś, zbu-
dowana u ujścia Szalówki do Bieśnika, wpada-
jącego do Biały, pobocznej rzeki Dunajca, przy
gościńcu z Ciężkowie do Gorlic, w okolicy pod-
górskiej, 296 m. npm., urozmaiconej niewiel-
kiemi lasami i przerżniętej licznemi potokami,
liczy 2194 mk., z których 72 przebywa stale
na obszarze więk. pos, Mieszkańcy z wyjąt-
kiem kilku izraelitów trudniących się karcz-
marstwem i wydzierżawianiem nabiału ze sta-
jen więk. pos. są religii rzym-kat, Dla roz-
ległości zabudowań noszą części wsi osobne
nazwy, jako to: Brzezie, Strzygłówka, Wia-
trówki i Poddaństwo. Przysiołek Pogwizdów
leży na zachodnim krańcu wsi, aza nim karcz-
ma Podlesie z kilkoma domami, zaś na półno-
cnej kończynie śród lasu przysiołek Weso-
łów. Ta rozległa i osiadła włość, pamiętna
tem, że jej dziedzicem był w XVII w. Wa-
cław Potocki herbu Śreniawa, autor Wojny
chocimskiej, Zartów i fraszek, Pocztu herbów
polskich i tłumacz Argenidy z Barklaja (Siar-
czyński, Rkp, Bibl. Ossolińskich 1. 1824, str.
274). Ma kościół murowany z r. 1872; parafia
jednak jest starożytną, wspomina o niej Dłu-
gosz w Lib. Ben. dioec. crac., ale dokumentów
swego założenia nie posiada. Jest do niej
przyłączoną Wola Łużańska i cała parafia
(dyec. tarn. dek. biecki) liczy 3000 wyzn.
rzym.-kat, i 36 izrael. Z całego obszaru 3422
mr. wypada na większą pos. Jul. Skrzyńskie-
go 1550 mr,, mianowicie 996 mr. roli, 61 mr.
łąk i ogr. 49 mr. pastw. i 449 mr. lasu; na
pos. mniej, 1872 mr., a to 1348 mr. roli, 120
mr. łąk i ogr., 214 mr. pastw. i 200 mr. lasu.
Gleba jest średnio urodzajną, lasy zaś prze-
ważnie jodłowe, Ł, graniczy na zachód z Sie-
dliskami, na wschód z Moszczenicą, na połu-
dnie z Wolą łużańską i Szalową a na północ
ze Btankówką. 2.) Ł., gajówka na obsz. dwor.
Czepiele, pow. brodzki, Mac.

Łużna, węg. Zuzsna, wś w hr. liptowskiem
(Węgry), w pow. rożeńskim, na północnym
stoku zachodnich działów pasma górskiego
Dżumbira (ob.), nad potokiem Łużanką, dopły-
wem Rewuczanki, w okolicy górskiej, liczy
dm. 272, mk. 1995 (w tem 1831 Polaków),
a obszaru 9506 kwadr. sążni kat. Parafia łać.
w miejscu, Kościół pod wezw. 6. Trójcy zbu-
dowany r. 1787, od którego poczynają się me-
tryki. Według szem. dyec. spiskiej z r. 1878
liczy ta parafia w miejscu dusz rzym,-katol.
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2198, ewang. 1, szyzm. 248, żyd. 24, razem
2466. Do parafii tej należy osada górnicza
Magórka z kopalniami złota i antymonu. Bt.
p. Osada. Br. G.

Łużnia, mylnie Zożnia, wś, pow. winnieki,
gm. Pików, par. Ostróżek, na pograniczu lityń-
skiego pow., dm. 188, mk. 900, ziemi włośc.
1095 dz., dwor. 1314 dz. Cerkiew pod wez.
N.P. Różańcowej, do której należy 1130 pa-
raf. i 68 dz, ziemi, Własność hr. Alfreda Po-
tockiego. Dr, M.
Łużnik al. Zuźnik, także Tuszowską Wodą

zwany potok, zaczyna się dwiema strugami,
w obr. gm. Ciężkowie, w pow. chrzanowskim,
płynie łąkami na północny zachód, brzegiem
lasów ciężkowiekich ina granicy Ciężkowie

ze Szczakową uchodzi do Jaworznika z lew.
brzegu. Długość biegu 10 kil. W dolnym
biegu zowią go także Barańskim potokiem.

Łuzno, folw., pow. ihumeński, około 4 wł.
rozl., własność Piotrowiczów.

Łużok, ob. Zużek,
Łużyca, rz. w gub. kaliskiej, początek

w pow. sieradzkim pod Grójcem, płynie w kie-
runku północno-zachodnim przez Robaczów,
Lipicze, Sokolenie, za Kuźnieą Zagrzebską

wchodzi w pow. wieluński, płynie przez Czaj-

ków, Kuźnicę Grabowską, Kruszewieeiwpow.
kaliskim, pod Ostrowem, wpada z praw. brzegu

"do Prosny. Długa 25 w. Łabęcki w Górn.
I, 313, mówi, że w aktach dawnych sieradz-
kich są ślady o rudnicach żelaznych w Kra-
szewicach w sstwie grabowskiem na rzece
Oleśnicy pod r. 1423. Byłoby to dowodem,
że Ł. zwała się niegdyś Oleśnicą, bo wątpić
można, aby nazwa ta wcisnęła się omyłką za
inną Oleśnicą (ob.), płynącą o parę mil stąd.

Por. Zug. J. BI

Łużyce, po łacinie Zusatia, po niem. Lausitz,

właściwie margrabstwo górnych i dolnych Łu-

życ, Margraftkum Ober- u. Niederlausitz. Kraj

złożony z dwóch części, górnej na południu i

dolnej na północy, który, lubo przechodził roz-
maite koleje i w historycznych czasach nie
stanowił niepodległego państwa, posiada prze-
cież do dzisiaj wybitnie odróżniającą go od są-
siednich krajów historyczno-geograficzną indy-
widualność.—Położenie, granice, enklawy, rożle-
głość. Ł. należą dziś w mniejszej części a mia-
nowicie południowo-zachodnia część górnych
do Saksonii; zresztą należą do Prus, a miano-

wicie pruska część górnych należy do obwodu
rządowego ligniekiego prowincyi szląskiej;
dolne należą w całości do obwodu frankfur-
ckiego prowincyi brandenburskiej. Leżą mię-
dzy 319021'a 330 10' dłg. 150050! a 52 15
szerok, północnej. Graniczą na płn. z Mar-
chią Brandenburską, na wsch. również z Bran-
denburgią i ze Szląskiem, na płdn. z Czechami,

ną zach, z Myszną (Meissen) i elektoralno-sa-  
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skim obwodem czyli dzisiejszą prowineyą sa-
ską. Naturalną granicę od płdn, stanowi pa-

smo gór łużyckich, Od zach, częściowo rzeka
Półeznica (Pulsnitz) a mianowicie od miasta
tegoż nazwiska aż niedaleko od ujścia jej do
Halsztrawa pod Elsterwerdą. Od wsch. przy-
rodzoną granicę na znacznej przestrzeni stano-
wi Kwissa, począwszy od Marklissa aż poniżej
Schóndorf. Na krótszej linii takąż granicą
jest Bobra a jeszcze dalej Odra, na płn. od
Gubina. Zupełnie otwartą jest północna gra-
nica. Rozległość Ł. wynosi 233.87 mil kw.
Historyczno-politycznie nie należał do Ł., ale
etnograficznie i terytoryalnie ściśle z niemi
jest związany, jako enklawa dolnych Łużyce,
kraj chociebuski (Cottbus), odpowiadający
mniej więcej dzisiejszemu powiatowi tegoż na-
zwiska, Kraj ten z miastami Chociebużem i
Pieniem (Peitz) już w r. 1445 przeszedł w po-
siąadanie margrabiów brandenburskich i od
tego czasu dzieląc jedne koleje z Brandenbur-
gią nie liczył się juź właściwie do Ł, Ta ró-
żnica, pomimo nowego administracyjnego po-
działu, dotąd uwydatnia się w niektórych
z dawniejszego czasu pochodzących urządze-
niach, np. Serbowie łużycecy pow. chociebu-
skiego nie mają prawa korzystać ze stypen-
dyum Budara dla ubogich Serbów utworzone-
go w XVIII wieku, dla tego, że stypendyum
to przeznaczone było dla Serbów, zamieszka-
łych w margrabstwie łużyckiem. Do obwodu
chociebuskiego należały niektóre wioski roz-
rzucone w innych stronach dolnych Ł., a mia-
nowicie w pow. gubińskim wsie: Bresen,
Kirchwitz i Giermersdorf, ośm posiadłości
w północno-zachodniej części dolnych Ł., a mia-
nowicie w powiatach: łukowskim i kalawskim,
tudzież na południe od Drjowka (Drebkau) wś
Klesznik. Na górnych Ł., w dzisiejszej sa-
skiej części, leżały dwie myszońskie enklawy.
Jednę tworzy kościelna wś Wjelecin w górach
na południu i przy niej 5 wsi; drugą również
kościelna wieś Hodżij z 15 wsiami w okolicy.
Posiadłości te, bądź bezpośrednio, bądź pośre-
dnio od biskupów myszońskich zawisłe, po
upadku tego biskupstwa za reformacyi, już
w latach 1558—59 przeszły w ręce kurfirstów
saskich. Ich odmienne od Ł. stanowisko pod
pewnym względem do dziś dnia uwydatnia się;
np. pod względem kościelnym ewangielickie
parafie Wjelecin i Hodżij nie pozostająwzwiąz-
ku z £., ale należą do myszońsko-saskiej su-
perintendentury. Naodwrót do Ł. należały
niektóre wsie, jako enklawy, naSzląsku, a mia-

nowicie w dzisiejszym pow. bolesławskim
(Bunzlau) wsie: Ullersdorf, Siegersdorf, Thom-

mendorf, Wehrau, Schóndorf, Tzschirna, Wald-

au, Heidegersdorf, Giinthersdorf; w pow. ża-

gańskim miasto Halbau i wsie Nieolschmiede
i Lippschau. —Kształt powierzchni. Ł. opierają
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się na południu o północne stoki pasma gór,
które pod nazwiskiem gór łużyckich (Lausitzer-
gebirge) wiążą Olbrzymie i Jizerskie góry zbo-
gatemi w piaskowiec górami nad Elbą, lepiej pod
nazwą Saskiej Szwajcaryi znanemi. Podstawą
ich przeważnie granit, w części piaskowiec,
tak że i pod względem formacyi tworzą łącz-
nik między Olbrzymiemi a górami nad Eklbą.
Stąd cała południowa część Ł. jest górzystą;
im dalej ku północy, tem więcej wzgórza ma-
leją, tui owdzie tylko pojedyńczemi, bazalto-
wemi pagórkami wybiegają ponad otaczającą
równinę. Środkowa i północna część jest ró-
wniną, w saskiej części żyzną i bogatą w uro-
dzajne grunta, w pruskich górnych Ł. piasz-
czystą i porosłą wielkiemi lasami. Ten sam
charakter wielkiej równiny noszą i dolne Ł.;
nareszcie na samej północy, koło Lubniowa,
kraj zamienia się w łęgową nizinę, poprzeci-
naną licznemi ramionami Szprewji. Jestto tak
zwany Spreewald. Na południu Jizerskie
góry dotykają kilku miejscowości w pow. lu-
bańskim a mianowicie koło Meffersdorf i Greb-
hardsdorf. Najwyższy szczyt tych gór, Tafel-
fichte, 3372/, częściowo wkracza na terytoryum
łużyckie. Dresslerberg pod Meffersdorf jest
2400 wysoki. Oprócz Jizerskich gór, w pru-
skich górnych Ł. dadzą się następne główne
pasma rozróżnić: 1) od Ober-S$chwerty między
strumieniem tego nazwiska a Kwissą z naj-
wyższemi punktami Klingenberg, Hasenberg,
Zamgen i Gralgenberg; 2) między Hartmans-
dorfer i Gerlachsheimer Wasser ciągnie się pa-

smo wychodzące w pobliżu czeskiego miasta
Friedland. Najwyższe szczyty są tu Hummel-
berg, Hopfberg, Waebberg. Pasmo to ginie
nieznacznie pod Schadewalde i Prettin; 3)
między SŚchwertbach a Heinersdorfer Wasser

ciągnie się wyniosłe pasmo ku Marklissa, któ-
re tamże się kończy; 4) pasmo zaczyna się
także od Friedlandu i ciągnie się między Grer-
lachsheimer Wasser a strumieniem Linda, zwra-
ca się w północno-wschodnim kierunku ku Lu-
baniowi i począwszy od Holzkirch nosi nazwę
Hochwaldu. Pasmo to przecięte jest licznemi,
bardzo głębokiemi dolinami, Na zachód od
Friedlandu, w żitawskim powiecie, który kli-
nem wrzyna się w Czechy, ciągnie się pasmo
gór Zitawskich (Zittąuer-gebirge), w których
na samem pograniczu także granica przez
szczyt przechodzi, króluje Lausche, o granito-
wej podstawie, o szczycie porfirowym, 796
metrów, czyli przecięciowo, podług wielu da-
wniejszych pomiarów, 2420” a więc najwyższy
punkt na saskich górnych Ł. Niedaleko wzno-
si się Hochwald 752 metrów, lecz już, zamiast
granitu, z piaskowca i porfiru złożony. Jako
wyloty gór żitawskich uważać można już
w zhorjelskim powiecie między Nysą a Ebers-
bacher Wasser ciągnące się Jawornickie góry 
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(Jauernieker berge) i wreszcie samotnie: wzno-
szącą się koło Zhorjelea. Landskrone (1304').
Właściwy łańcuch gór łużyckich, przede-
wszystkiem pod nazwą tą znany, ciągnie się
na północo-zachód od Zitawskich, na południe
od miast Lubija i Budyszyna. Łańcuch ten
idzie w kierunku ze wschodu na zachód, a lubo
tylko na niewielu szczytach dosięga wysoko-
ści 500 m., przecież nagłem podnoszeniem się
od strony północnej imponujący sprawia wi-
dok. W skład formacyi tych gór wchodzi
przedewszystkiem granit, pewne specyalne ce-
chy noszący i dla tego pod nazwą łausitzgranit
znany. Spotykamy go nawet na równinie
górno-łużyckiej, w dolnych pokładach pod
warstwami iłu, gliny i piasku, Pokłady łu-
życkiego granitu stanowią od południa naj-
pewniejszą geograficzną granicę Ł. (iągną się
one od Wolfsbergu pod Zeidler w Czechach na
zachodzie aż za Ostritz na wschodzie. Z tego
powodu czeska okolica Sluknowa i Rumburga,
która klinem wrzyna się między powiat żitaw-

ski a tak zwaną Saską Szwajcaryą, geograficz-
nie raczej do Ł. należy. Tylko między Warns-
dorf a Zitawą pasmo granitowych pokładów
przerwane jesć kwarcytowemi. W wylotach
samotnie ku północy wysuniętych np. pod Hu-
ciną, Wosporkiem spotyka się bazalt. W łań-
euchu tym można wyróżnić 6 pasm, 3 wscho-
dnie i 3 zachodnie, których nazwiską od głó-
wnych szczytów pochodzą. Do pierwszych
należą Lubin (Drohmberg) 428 m., Uzorneboh
558 m., z rozległym i pięknym widokiem głó-
wnie ku północy na Łużyce, Biełyboh (Bile-
boh) 483 m. z takimże widokiem ku południo-
wi na okolice Zitawy i góry w Czechach. Za-
chodnie są: Mónchswald 456 m., Pichow 498
m. i Valtenberg czyli Falkenberg 587 m.
Z podłużnych dolin najważniejszą jest idąca
od Kumwałdy (Cunewalde) do Niederneukirch,
którą od południa zamykają pasma Biełyboh
i Falkenberg, a od północy Czornyboh i Pi-
chow. Między Biełym a Czornym bohem nad-
zwyczaj zwężona, rozszerza się ku Nieder-
neukirch, skąd zwraca się w północno-zacho-
dnim kierunku i rozpływa się w równinę ku
Biskupicom (Bischofswerda). Z poprzecznych
dolin najważniejszą jest dolina Szprewji, któ-
ra, rozszerzając się coraz więcej pod Budyszy-
nem łączy się z wielką równiną, odtąd już tyl-
ko pofalowaną i pogarbioną lekkiemi pagórka-
mi. Na zachodzie najdalsze pagórkowate wy-
loty znajdują się koło Kamjeńca, na wschodzie
między Wosporkiem a Zhorjelcem. Dalej ku:
północy kraj przechodzi w monotonną, w znacz-

nej części sosnowemi borami pokrytą płlasz-
czyznę, którą dopiero na samej północy koło
Lubniowa urozmaicają żuławy Spreewaldu
(ob.). Piaszczysta i leśna strona pruskich
górnych Ł. nosi u Serbów łużyckich nazwę
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hola (las) a mieszkańcy jej zowią się kolanie,
czyli po polsku puszczacy. Górnołużycka ró-
wnina w Saksonii jest przeważnie żyzną i uro-
dzajną; zwłaszcza okolica między Budyszynem
a Wosporkiem nosi z tego powodu u Niemców
nazwę „giiłdene Aue.* Tylko koło Kluksza
warstwa urodzajnej ziemi jest nadzwyczajnie
cieńką, i tu już zaczynają się piaski pruskich
górnych Ł. Piaszezysty grunt, poprzecinany
tu i owdzie sapami, panuje w wojereckimi
rozbórskim powiecie, czyli w stronach przez
słowiańskich tubylców zamieszkałych, kiedy
na iłach i gliniastych ziemiach powiatów zho-
rjelskiego i lubańskiego zamieszkali Niemcy.
W tych stronach jest uderzająca zgodność na-
tury gruntu z narodowością mieszkańców, tak

że granice na karcie agronomicznego otakso-
wania ziemi mniej więcej schodzą się z grani-
eami na karcie etnograficznej. —Hydrografia.
Wody łużyckie płyną w dwóch kierunkach,
jedne przez Odrę do Baltyku, drugie przez
Szprewję, Hawolę i Elbę do morza Północnego.
Dział wodny na południu znajduje się. w gó-
rach żitawskich między Kalmarsdorf a Herrn-
hut, skąd idzie w kierunku północno-wscho-
dnim przez Kottmar, Naunerwald, Jawornickie
góry i Landskrone. Na zachód od Zhorjelca
biegnie prosto na północ, ciągle niedaleko le-
wego brzegu Nysy, tak, że strumienie z tej
strony, np. Biały Szepci Małksa, zamiast wpa-
dać do pobliskiej .Nysy, uciekają do bardziej
odległej Szprewji. Poniżej Barszcza (Forst)
wododział oddala się nieco od koryta Nysy,
następnie zaś na wschód od Luboraza (Liebe-
rose) i Friedlandu, od koryta Odry. Do sy-
stemu morza Baltyckiego należy Odra, która,

począwszy od Niemaszkleba znacznie dalej po-

niżej Krosna dotyka Ł. dolnych, jako wscho-
dnia jej granica, na chwilę zostawia kęs kraju
na prawym brzegu, potem płynie znowu jako
graniczna woda i dopiero między Przybrze-
giem (Fiirstenberg) a Frankfurtem rozstaje się
z £Ł. Dopływy Odry o ile dotyczą Ł. są: I.
Nyssa (ob.), Wypłynąwszy z Qzech, płynie
ciągle w północnym kierunku koło Zhorjelca,
Rozbórka, Mużakowa, Barszeza. O milę po-
niżej Gubina, pod wsią Ratzdorf, wpada do
Odry. Do Nyssy wpadają z lewej strony; 1)
Mandawa (Mandau), niedaleko Zitawy; 2)
Pliesnitz wytryska niedaleko góry Kottmar
a wpada pod Serbskim Osiekiem (Wendisch
Ossig); 3) Łuknica, błotny strumień blisko
Mużakowa; 4) Fliess koło Gubina. Główne
bogactwo wód dostaje Nyssa z prawej strony.
Stąd zdążają: 1) Wittig, wytryska w Óze-
chach, w górach Jizerskich, wpada pod Rad-
meritz; 2) Rothwasser; 3) Kesselbach; 4) Bie-
la, wpada pod Niederbielau; 5) wielki Schrot;
6) Lubs w pow. gubińskim, II. Bobra doty- ka wschodniej granicy Ł. małym skrawkiem
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koło Naumburga nad Bobrą. Jej dopływy:
A) Kwissa wypływa w lewenberskim powiecie
na pograniczu gór Jizerskich i Olbrzymich.
Stanowi czas jakiś granieę pow. lubańskiego
i lewenberskiego, poniżej Lubania w całości
wraca znowu na Szląsk i po 16 mil długim
biegu pod wsią Silber wpada do Bobry, którą
w tem miejscu wielkością przewyższa. W nie-
których miejscach ma nader silny spadek np.
pod Flinsbergiem 1484, pod Tschocha 755,
pod Lubaniem 662. Niegdyś poławiano w niej
perły. Łużyckie jej dopływy są tylko z le-
wej strony: 1) Schwarzbach; 2) Schwerta; 3)
Heinersdorfer v. Hartmansdorfer Wasser; 4)
Grerlachsheimer Wasser; 5) Stary Lubań; 6)
Schreiberbach. B) Wielka Tschirna płynie
we wschodniej stronie pruskich górnych Ł. i po
6 mil długimbiegu,już na Szląsku, pod wsią
Luttrótha, poniżej Żagania, wpada do Bobry.
Obszerniejszą, zachodnią przestrzeń Ł. oblewa
system wodny morza północnego. Tu główną
rzeką jest I. Szprewja (ob.) Pospolicie uważa-
no jej źródło (350 m.) we wsi Spreedorf pod
AJt Gersdorf. Zdanie to jest mylne, gdyż naj-
wyższem źródłem jej jest Jacobsbrunnen (450
m.) pod górą Kottmar. Aż do Sohland płynie
w zachodnim kierunku, jakiś czas stanowiąc
granicę między Czechami a Saksonią. Potem

ostro i gwałtownie zwraca się ku północy,
płynie koło Budyszyna; pod wsią Delnja
Horka (Niedergurig) dzieli się na dwa ramio-
na, wielką Szprewję na zachód i małą na wsch.
Powyżej Grodka łączą się znowu oba ramiona,

aby, przepłynąwszy koło Chociebuża, pod Bór-
kawami utworzyć wielkie żuławy Spreewaldu
(ob.), ciągnące się poza Lubniowem do Lubina.
Dalszy bieg Szprewji nie należy do Ł. 02
mile poniżej Berlina wpada do Hawoli. Dłu-
gość biegu mil 44. Dopływy z lewej strony:
1) Ritterbich; 2) Flachsbach; 8) Rosenwas-
ser, przez lud sąsiedni zwana także Jordanem,
wpada powyżej Sohlandu; 4) Kaltbach wpa-
da pod Petersbach; 5) Butterwasser wytry-
ską w Tuczicach, płynie przez Wjelecin i wpa-
da pod Rozwodecami. Od Budyszyna począ-
wszy, na górnych Ł. nie zasila się już z lewej
strony, gdyż niedaleko stąd idzie dział wód
Halsztrawa. Z prawej strony wpadają: 1)
Beiersdorfer Bach; 2) Kumwałdzka woda
(Cunewalder Wasser) wpada pod Rozwodeca-
mi; 3) Lóbauer Wasser czyli Łubata (ob.)
4) Wolszynka (Fliess) płynie z rozbórskiego
powiatu i pod wsią Łućo wpada do małej

Szprewji; 5) Czarny Szepc (der Schwarze
Schóps). Wypływa na saskich górnych Ł.
pod Ober Sohland na wysokości 953, płynie
przez powiat zhorjelski i rozbórski, i przyją-

wszy z prawej strony płynący Z podgór Ja-
wornickich biały Szepe, wpada pod wsią Szpre-
wje do małej Szprewji; 6) Sljepiańska woda
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(Schleifer Bach) idzie od Sljepeho i powyżej
Szprewie wpada do Szprewji; 7) Małksa (die
Malxe) wypływa niedaleko Borszcza i płynące
w północno-zachodnim kierunku koło Pie-
nia, zwraca się potem na zachód, a po-
niżej Prjawozu wpada do SŚzprewji. II
Halsztraw, także Czarnym Halsztrawem zwany,
schwarze Elster. Wypływa na saskich gór-
rnych £Ł. pod wsią Rammenau na wschodniej

stronie Tannigst, płynie w kierunku północ-
nym, od Kamieńca zwraca się w kierunku płn.-
wsch., około Kulowa znowu w północnym. Pod
Wojerecami wpadająca Czornica zwraca bieg
jego w kierunku północno -zachodnim, od Złe-
go Komorowa zgina się na południo-zachód,
będąc na pewnej długości granicą górnych od
dolnych Ł. Pod Elster wpada do Elby. Dłu-
gość biegu 25 mil. Dopływy z lewej strony:
Półcznica (Pulsnitz), wytryska niedaleko mia-
sta tegoż nazwiska, odgranicza £Ł, od Myszny,
potem zaś powiat wojerecki od saskich gór-
nych Ł. Wchodzi dó obwodu merzeburskie-
go i wpada pod Elsterwerdą. Z prawej strony:
1) Klosztrska woda (Klosterwasser), na etno-
graficznej karcie Smolera nazwana Białym Hal-
sztrawem, wytryska koło klasztoru Marijna
Hwjezda i płynąc w kierunku północnym
wpada pod Kociną, niedaleko Kulowa; 2)
Hodżijska woda (Gródaische Wasser), wytry-
snąwszy na saskich Ł., płynie w kierunku pół-
nocnym i wpada niedaleko Wojereców; 3)
Czornica (Schwarzwasser), wypływa pod Tre-
bihowem (Tróbigau), przepłynąwszy przez ro-
'mantyczną dolinę Niedaszyc, płynie ciągle
w kierunku północnym, dopiero na pruskich
Ł. pod Bukojną zwraca się w kierunku płn-
zachodnim i wpada pod Wojerecami.  Bezpo-
średnim dopływem Elby jest III. Wjezenica
(Wesenitz). Wytryska na południe Valten-
berga, płynie naprzód ku wschodowi, potem
ku północy, nareszcie ku zachodowi, płynie
koło Neukirch i Biskupice, skąd w pięknych
zagięciach, w południowo-zachodnim kierunku,
podąża ku Elbie. Stawów na £. najwięcej
jest na stoku morza północnego; na dolnych
Ł. najznaczniejsze są pod Białą górą (Byle-
guhre), Picniem (Peitz), Barbukiem (Baren-
brick) i Dalicami (Dahlitz) na zachód od
Chociebuża. Na pruskich górnych Ł. w Krebi
(blisko mila obwodu), Szprewju, Dubeu (Dau-
bitz). Na saskich Ł. ważniejsze stawy posia-
dają: Bart, Hucina, Malszecy, Njeswacidło,
Rakecy. Na stoku baltyckim najważniejszym
jest staw pod Wuskidz (Weisskeisel), w mu-
żakowskich dobrach, milę obwodu mający.
Znaczne stawy znajdują się w Zhorjelskim le-
sie (Górlitzer Heide) a mianowicie: Wahlen
pod Kohlfurtem, 356 morg., Ńcheibeteich (85
morg.), Tschaschelteich 68 morgów. Ł. stawy
posiadają doskonale urządzone gospodarstwa 
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rybne, obfitują mianowicie w karpie, dla któ-
rych miejscem zbytu jest Berlin i Drezno.
Zródła mineralne znajdują się w Mużakowie,
w Schónberg (pow, lubański), w Schwarzbach
pod Wigandsthal (żelazne). W Saksonii Oy-
bin (żelazne i lekkie szczawy) pod Zitawą, nie-
daleko stamtąd Oppelsdorf (żelazne i siarcza-
ne), pod Kamieńcem Swjeczkecy (Schweck-
witz), żelazne, głównie przez kobiety uczęsz-
czane, Kanał Fryderyka- Wilhelma służy
jako połączenie Odry ze Szprewją.— Klimat
jest umiarkowanym i zdrowym, nie wszędzie
przecież jednakowy, wskutek rozmaitości
w kształcie powierzchni. W północnej części
na równinach jest łagodniejszym, tak że w po-
wiatach rozbórskimi wojereckim, i po części
w zhorjelskim dojrzewa winna latorośl. W gó-
rach jest surowszym, zima zaczyna się wcześ-
niej, a później kończy. Śniegi na górach nie-
rzadko trwają do końca maja. Zniwa nastę-
pują o 8—14 dni później niż w dolnych po-
wiatach. Górskie miejscowości koło Wigan-
desthal' mają żniwa o 14 dni później niż Mark-
lissa. Oberschwerta o dni 8 później niż Nieder-
schwerta. Za to powietrze jest bardzo zdrowe.
Kiedy w powiatach rozbórskim i wojereckim
iw żuławach Spreewaldu zimna febra bardzo
często panuje, w lubańskim jest tylko z na-
zwiska znaną, Wogólei w równinach, na
pruskich Ł., klimat raczej surowym niż łagod-
nym nazwać można; w czem „wielkie sosnowe
lasy odgrywają także swoją rolę.—Płody ko-
palne Drogich kamieni brakuje Ł. W daw-
niejszych czasach robiono próby poszukiwania
złota pod Rychbachem i Zhorjelcem, srebra
pod Marklissą. Koszta jednak nie opłacały się
i zaniechano poszukiwań. Rudę żelazną znaj-
dują na pruskich górnych £Ł. w pow. zhorjel-
skim, rozbórskim i wojereckim. Węgiel bru-
natny kopią pod Mużakowem, w Hermsdorf
(pod Zhorjelcem), Nieda, Radmeritz, Schón-
brunn, Schónberg; na dolnych Ł. w wielkiem
Raniu i w RBjepiszczu pow. kalawskim, w Lje-
szczach i Boszojcach w pow. grodkowskim.
Ałun znajduje się w Mużakawie. Wapno:
przedewszystkiem w zhorjelskim w Henners-
dorf, Ludwigsdorf,*Sohra. Łomy piaskowca
w Waldau, Wehrau, Hochkirh, Nieder Lange-
nau, Penzig, Giiteborn. Najlepszy jest w Wal-
dau, wyrównywa pirnajskiemu.—Podział, Po-
litycznie Ł. rozdzielone są między Saksonią

i Prusy. Do Saksonii na'eży południowo-za-
chodnia część górnych Ł., tworząc okrąg ad-
ministracyjny budyszyński (Kreishauptmann-
schaft Bautzen), jeden z 4 na które podzie-
loną jest Saksonia. Okrąg ten rozdziela się
znowu na 4 powiaty czyli starostwa (Amts-
hauptmannschaft): 1) żitawski z miastami
Zitawą iOstritz; 2) lubijskiz miastami Lu-
bij (Lóbau), Bernstadt, Neusalza i Wospork
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(Weissenberg); 3) budyszyński z miastami
Budyszyn, Biskupice (Bischofswerda) i Szera-
chów (Schirgiswalde); 4) kamienecki z mia-
stami Kamjenec (Kamenz), Kinsbork (Kónigs-
briiek), Połcznica (Pulsnitz) i Elster. Pruskie
górne Ł, należą do obwodu lignickiego pro-
wincyi szląskiej i dzielą się na 4 powiaty: 1)
zhorjelski (Grórlitz), z miastami Zhorjele, R:ych-
bach (Reichenbach); 2) lubański z miastami
Lubań, Marklissa, Seidenberg, Schónberg iosa-
dami miejskiemi: Goldentraum, Wigaudsthal;
3) rozbórski z miastami Rozbórk (Rothen-
burg), Mużakowem (Muskau) i Niskej (Nie-
sky); 4) wojerecki z miastami Wojerecy
(Hoyerswerda), Ruhland, Kulowem (Wińtti-
chenau). Dolne Ł. w całości należą do obwodu
frankfurckiego prowincyi  brandenburskiej,
i dzielą się na następujące powiaty: 1) grod-

kowski z miastem Grodk (Spremberg); 2) cho-
ciebuski z miastami Chociebuż (Cottbus)
i Pień (Peitz); 38) kalawski z miastami Ka-
lawa (Kalau), Zły Komorów (Senftenberg),
Drjowk (Drebkau), Wjetoszów (Vetschau)
i Lubniow (Liibbenau); 4) łukowski z mia-
stami Łuków (Luckau), Dobryłuk (Dobriluck),
Goleszyna (Grolssen), Grabin (Finsterwalde),
Kirchain i d. L.i Sonnewalde; 5) lubiński
z miastami Lubin (Liibben), Luboraz (Liebero-
se) i Friedland i. d. U. 6) gubiński z mią-
stami Gubin (Guben)i Przybrzeg (Firsten-
berg); 7) żarowski z miastami Żarów (Sorau),
Barszcz (Forst), Christianstadt, Grassen, Pfór-
ten, Triebel. — Zudność. W roku 1880 lud-
ność saskich górnych Ł. czyli obwodu budy-
szyńskiego wynosiła w ogóle 351,826, w tem
mężczyzn 169121, kobięt 182,205. Cywil-
nych 348,202 i wojskowych 3,124. (yfry
te w pojedyńczych powiatach rozpadają się
następującym sposobem: 1) w_ żitawskim
96435, w tem mężczyzn 45,829, kobiet 50,606,
cywilnych 94,899, wojskowych 1,536; w mia-
stach 23,928, we wsiach 72,507; 2.) w lubij-
skim ogółem 93,989, mężczyzn 44,398, kobiet
49,591, cywilnych 983983, wojskowych 6;
w miastach 10615, we wsiach 83,374; 3)
w budyszyńskim ogółem 103,262, mężczyzn
50,791, kobiet 52,471, cywilnych 101,684,
wojskowych 1578, w miastach 23,352, we
wsiach 78882; 4) w kamjeneckim ogółem
57640, mężczyzn 28,103, kobiet 29,537; cy-
wilnych 57686, wojskowych 4; w miastach
13,149, we wsiach 44,491. Na pruskich gór-
nych Ł. w r. 1871 było ludności 156,247, któ-
ra rozdzielała się między cztery powiaty jak
następuje: 1) w lubańskim 48,471, w tem
mężczyzn 22660, kobiet 25811; 2) w zhor-
jelskim 41891, mężczyzn 19,737, kob. 22,154;
3.) w rozbórskim 43,022, męż. 20,190, kobiet

22,832; 4.) w wojereckim 22,863, męż. 10,959,
kobiet 11,904. W tymże roku na dolnych £. 
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ogół ludności wynosił: 383,224, a mianowi-
cie: w gubińskim 62,462, mężczyzn 30,611, ko-
biet 31,851; w lubińskim 34,228, mężczyzn
16842, kobiet 17,386; w łukowskim 61,144,
mężczyzn 29,688, kobiet 31,456; w kalaw-
skim 49,398, męzczyzn 23,865, kobiet 25,528;
w chociebuskim 66,308, męż. 32,434, kobiet
38,869; w żarowskim 86,189, męz. 42,342,
kob. 48,847; w grodkowskim 23,505, męż.
11,734, kob. 11,771. Pod względem etnogra-
ficznym ludność margrabstwa Ł. dzieli się na
Niemców i Serbów łużyckich. Serbowie, przez
Niemców Wendami zwani, stanowią dawniej-
szą tubylczą ludność, lecz wskutku niemieckie-
go panowania, prześladowań, napływu koloni-
zacyi i wreszcie dobrowolnego odstępowania
od języka rodzinnego ludność ta zajmuje już
tylko małą przestrzeń ziemi łużyckiej, w sa-
mym środku, jakby wyspę oblaną morzem
niemieckiem. Słowem Niemcy są dzisiaj w zna-
komiiej przewadze nad Serbami. Dzisiejsza
granica etnograficzna ciągnie się następują-
cym sposobem. Na północy, powyżej Lubnio-
wa, idzie po prawej stronie Szprewji przez
wsie:  Lipe, jeszcze w znacznej części serbską,
Zakazń, Smogorów, Prjawoz, które są zupeł-
nie serbskie, zostawiając ku północy w ostat-
niej fazie niemczenia będące wsie Trzupe
i Białą górę. Od Prjawoza granica odstępuje
od Szprewji i przez Ochozę dochodzi do Schón-
hedy (Schónhóhe), najdalszego punktu na pół-
nocy; odtąd idzie ku południowi granicą po-
wiatów: chociebuskiego i gubińskiego; w tym
ostatnim powiecie tylko wieś Rogów jest je-
szcze serbską. W  północno-wschodnich sta-
nach granica jest wszędzie wyraźną, i znać, że
germanizacya oddawna tu nie postąpiła. Dalej
ku południowi jest znowu graniczną linią mniej
więcej granica powiatu chociebuskiego od żó-
rawskiego, tak jednak, że Husaka w żóraw-
skim jest serbską, gdy tymczasem Gózdw cho-
ciebuskim bardzo silnie podniemczony. Nad-
graniczne wsie powiatu  żórawskiego są
już w fazie zupełnej germanizacyi, tylko
te, które należą do parafii mużakowskiej,
uważać można za serbskie. Odtąd granica

serbskiej narodowości zaczyna być górno-łu-
życką, przechodzina prawy brzeg Nysy, gdzie
wsie Kobielin i Brunojce są jeszcze serbskie,
Pod SkarLiszecami wraca znowu na lewy
brzeg Nysy, ciągle w pow. rozbórskim, idzie
przez wsie kościelne Dube, Hóźnieę, Khołm,
powyżej Hbjelska wchodzi do zhorjelskiego
pow., gdzie jeszcze wś Kszyszów jest serbską,

stąd już przechodzi do Saksonii i przez Nosa-
cicy zdąża do Lubija. Odtąd idzie południowa
granica pasmem gór łużyckich i tutaj etnogra-
ficzna granica jest najwytrwalsza, od XVI w.
małym tylko uległa zmianom. Tylko w osta-
tnich czasach w niektórych wsiach parafii wie-
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lecińskiej np. w Wielecinie, Korzymiu, powię-
kszył się znacznie procent ludności niemieckiej
na niekorzyść serbskiej, nie tyle jednak przez
germanizacyą Serbów, ile przez napływ nie-
mieckich osadników, przedewszystkiem tka-
czy. Od kościelnej wsi SŚmilnej, przeważnie
już niemieckiej, zach, granica biegnie ku płn.
przez Kamjene, Wusaką, Hozenę, Uikecy. Te
dwie ostatnie mylnie na etnograficznej karcie
Smolera podane jako niemieckie, gdyż w r.
1880 będąc tam, zastałem je jako przeważnie
serbskie. 'Tu znowu granica opuszcza górne Ł.
i zaczyna być dolno-łużycką, W pow. kalaw-
skim jest ona nadzwyczaj niepewną'i niejasną,
Dzieło germanizacyi jest tu w pełnym ruchu,
i nigdzie łużycka narodowość nie jest na ta-
kie niebezpieczeństwo narażoną, ile właśnie
w tych stronach. Serbskiemi stanowczo są pa-
rafie: w Złym Komorowie (wiejska) i Łotach;
niemieckie są w Klesiszczach, której wś Sowjo
jeszcze na karcie Smolera (z r. 1843) podana
Jako serbska, i w Wormlagu. W parafii w Ra-
niu, wsie Ranje i Bukówka są jeszcze w części
serbskie. Serbską jest parafia żarnowska. Od-
tąd granica ku płn. zwęża się coraz bardziej,
parafie w Wikach i Maliniu są stanowczo
stracone, w Drjowkn znacznie przeniemczona,
w Sceńcu w drobnej tylko części serbska. Od-
tąd granica wchodzi nawet w pow. chociebu-
ski, gdzie parafie Lutol i Skjarbość od nieda-
wna są w fazie germanizacyi. Stąd zwraca się
znowu w płn,-zach. kierunku przez Brodkojce
i Husztań, jeszcze w części serbskie, do Wjeto-
szowa i ciągle w tym samym kierunku pod-
chodzi pod Lubnjów. Najdalszy punkt serbski
na płn. Szenheda odległym jest o 15 mil od
najdalszego na płd, Korzymia. Najszerszą jest
przestrzeń serbsko-łużycka począwszy na zach.
od Złego Komorowa aż po za Mużaków i cią-
gnie się blisko 8 mil. Najwęższą jest na płd.
od Chociebuża, od Lutola do Kotłowa, gdzie
ani 3 mil nie wynosi. Linia od Złego Komo-
rowa do Mużakowa jest zarazem etnograficzną
1 językową granicą dolaych od górnych Ser-
bów łużyckich i zarazem geograficzną granicą
górnych i dolnych Łużyc. Stósownie do po-
wyższej linii granicznej dolni Łużycanie za-
mieszkują powiaty: chociebuski, grodkowski,
wschodnią część kalawskiego, wieś Rogów
w gubińskim i zachodnie skrawki żarowskie-
go. W pow. lubińskim wymierają szczątki
serbskie w niektórych wsiach na południu,
w łukowskim tylko pojedyńczy Serbowie mo-
gą się znajdować. Górni Serbowie łużyccy
zamieszkują w Prusach przeważną część pow.
wojereckiego, zachodnią część rozbórskiego i
wieś Kszyszów w zhorjelskim. Prócz tej wsi,
powiat zhorjelski, jak również pow. lubański
w całości są niemieckie, W Saksonii ludność
serbska, górno-łużyckiego narzecza, zajmuje  
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przeważną część pow. budyszyńskiego, zacho-
dnią część kamjeneckiego i północną lubijskie-
go. Pow. żitawski jest w całości niemieckim.
Wszędzie jednak miasta, zwłaszcza większe,
są niemieckie, z wyjątkiem Budyszyna, gdzie
znajduje się poważna serbska mniejszość. W in-
nych miastach, śród uboższej ludności, miano-
wicie robotniczej, znajduje się pewien procent
Serbów. Naodwrót, na całem terytoryum serb-
skiem, istnieje pewien procent Niemców, na
który składają się przedewszystkiem dwory
wielkich właścicieli ziemskich, rodziny pasto-
rów, nauczycieli i karczmarzy. Cyfrę ludności
serbsko-łużyckiej niezmiernie trudno stanow-
czo określić, W Prusach wykreślono rubrykę
narodowości z szematów statystycznych. Osta-
tni raz zaznaczono ją w r. 1861. Zresztą i da-
wniej w Prusach, jako też dziś w Saksonii,
gdzie narodowość dotąd uwzględnianą jest
w spisach ludności, najrozmaitsze przyczyny,
jako to: nacisk niemieckich urzędników i chle-
bodawców, obojętność, chęć uchodzenia za coś
lepszego i t. p. przyczyny wpływały zawsze
na obniżenie urzędowej cyfry ludności serb-
skiej. W Saksonii podług dat z r. 1880 stan
ludności serbskiej był następujący: w pow.
budyszyńskim 35944, w kamjeneckim 7597,
w lubijskim 4817, w żitawskim 167 (w samej
Zitawie 77), razem 48,525. Po za granicami
prowincyi łużyckiej śród Niemców przemie-
szkiwali Serbowie: w Dreznie 1285, w obwo-
dzie drezdeńskim 1253, w lipskim 222, w ówi-
kawskim 125; ogólna ilość Serbów w Saksonii
51,410. W rzeczywistości jednak cyfra ta jest
0 wiele niższą od rzeczywistej cyfry Serbów
łużyckich, która w Saksonii dochodzi, a może
przechodzi 60,000. W Prusach, podług danych
zr. 1861 było Serbów, a mianowicie: w gór-
nych Łużycach w pow. wojereckim 17210,
w rozbórskim 14745, w zhorjelskim i w sąsie-
dnich powiatach w rozproszeniu 379; ogólna
ilość 32,334. W rzeczywistości jednak ta cy-
tra jest także za niską i cyfra górnych Łuży-
can w Prusach dochodzi do 40,000. Na dol-
nych Łużycach, w tymże roku było: w pow.
chociebuskim 33562, w grodkowskim 8518,
w kalawskim 6987, w pozostałych powiat. 784;
razem 49,871. I ta cyfra jest za niską. Mu-
ka, na zasadzie rezultatów osiągniętych pod
czas wspólnie ze mną odbytej etnograficznej
wędrówki po dolnych Łużycach w r. 1880,
oblicza ludność serbską dolnych Łużyc na
72,410. Podług mnie, może ta cyfra jest za
wysoka, w każdym razie przechodzi ona zna-
eznie 60,000, a więc wyższą jest od cyfr poda-
wanych przez statystyków niemieckich. Tym
sposobem ogólna ilość Serbów łużyckich wy-
nosi 170—180,000, z czego na górnych Łuży-
czan wypada 100—110,000, na dolnych 60—
70,000. (Obszerniejszą etnograficzną wiado-
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mość o SBerbach łużyckich czyt. w art, Serbowie

łużyccy), Trzecią narodowość etnologicznie sta-
nowią Zydzi, pod względem językowym i oby-
czajowym zupełnie zlani z Niemcami, Procent
ich bardzo nieznaczny. W dolno-łużyckich po-
wiatach było ich w r. 1875 911, a mianowicie:
w pow. grodkowskim 37, żarowskim 265, cho-
ciebuskim 167, kalawskim 42, łukowskim 58,
lubińskim 127, gubińskim 220. Na pruskich
górnych Łużycach tylko w zhorjelskim, głó-
wnie w Zhorjelcu było 406 Żydów, w innych
powiatach bardzo nieznaczna cyfra, w lubań-
skim 62, rozbórskim 20, wojereckim 5. Ró-
wnież nader mało Żydów, bo tylko 187, wy-
kazał na serbskich Łużycach spis z 1880 r. a
mianowicie: w żitawskim 120, w lubijskim 20,
budyszyńskim 29, w kamjeneckim 18. Zamie-
szkali w Łużycach Niemcy mówią podług śre-
dnio-niemieckiego, a mianowicie górno-saskie-
go narzecza (obersichsisch), Tylko w małym
skrawku dolnych, na płn. od linii posuniętej
przez Lubin ku Dessau, zaczyna się dolno-nie-
miecki język. Szczep turyngski i górno-saski
przyjmowały główny udział w kolonizacyi i
niemczeniu Ł. Slady serbskie przechowały się
i w mowie Niemców, rozumie się w leksykal-
nej części, tak np. koło Zarowa mówią: Hup-
patz, Wiedehopf (dudek); Ploetschel, mały gar-
nuszek; Kaluppe, chałupa; MNusche, stary nóż;
Paprosch, paproć; Kołatsch, okrągła bułka i t. d.
Pod względem religijnym przeważna większość
mieszkańców Ł. tak Serbów jak i Niemeów
należy do ewangelicko-augsburskiego wyzna-
nia w Saksonii, a do zjednoczonego kościoła
w Prusach. Na saskich Ł. w r. 1880 katoli-
ków było 29368, z tych: w pow. żitawskim
13482, w lubijskim 1441, w budyszyńskim
8218, w kamjeneckim 6272. W większem sku-
pieniu żyją katolicy w dwóch grupach: na po-
łudniu w żitawskiem koło klasztoru Marijny
dół (Marienthal) i na północy koło Kamieńca
i klasztoru Marijna Hwjezda. Należą pod
względem kościelnym do drezdeńsko-budy-
szyńskiej dyecezyi. W Prusach w r. 1871
w górnych Ł. było katolików: w pow. woje-
reckim 3883, w rozbórskim 414, w zhorjelskim
5062, w lubańskim 6073. Na dolnych Ł. ilość
katolików jest bardzo nieznaczna, W większej
ilości znajdują się tylko w pow. gubińskim
2457 i w żarowskim 2698. W grodkowskim
440, chociebuskim 691, kalawskim 366, łu-
kowskim 238, lubińskim 248. Wszyscy kato-
licy w pruskich Ł. należą do dyecezyi wro-
ceławskiej, Procent innych chrześciańskich wy-
znań zupełnie nieznaczny. W pow. żitawskim
znajduje się sławna osada Herrnhut. Cyfry
ludności żydowskiej podane wyżej. — Kultura
ekonomiczna. Rolnietwo panuje silniej w doli-
nach i pagórkach, przemysł w górach. Miano-
Wicie w saskiej części Ł. stoi wysoko upra-  
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wa ziemi; własność silnie tu rozcezłonkowana.
Uboższe ziemie pow. wojereckiego i rozbór-
skiego, oraz we wschodniej stronie dolnych Ł,
nie sprzyjają podniesieniu się rolnictwa. Na
piaszczystych polach sieją dużo tatarki. Upra-
wą lnu zajmują się głównie w powiatach lu-
bańskim i zhorjelskim. Powstające, mianowicie
w ostatnich czasach, cukrownie podniosły i po-
większyły uprawę buraków, mianowicie w sa-
skich Ł. Chów bydła i ogrodnictwo do zna-
eznych rozmiarów dochodzi w żuławach Spree-
waldu. Na stawach, we wschodniej stronie Ł.,
kwitnie zamożne rybne gospodarstwo. Wscho-
dnia strona jest również ojczyzną wielkich la-
sów. Ogromna przestrzeń leśna 124,000 mr.
znajduje się w dobrach mużakowskich. Tyleż
rozległości raa zhorjelski las koło Kohlfurtu
(Górlitzer Heide). Na dolnych £. rozległością
odznaczają się królewskie lasy koło Schónhe-
dy i las gubiński. Przemysł płócienniczy pa-
nuje głównie w górzystych stronach, w lubań-
skim, w żitawskim i w południowej, niemiec-
kiej stronie budyszyńskiego powiatu. Niegdyś
przemysł ten był jeszcze bardziej rozwinięty,
dziś zmniejszył się nieco, a natomiast podnio-
sło się tkactwo wyrobów bawełnianych, W gó-
rach, na czeskiem pograniczu, po wsiach, tkac-
two setki rąk zatrudnia, i dzięki temu owe
wsie górskie doszły do znacznej zamożności i
rozrostu. W Budyszynie są fabryki papieru,
maszyn, prochu, sukna. Sukiennietwo również
stanowi ważne zajęcie w Kamjeńcu. W Lubiju
kwitnie fabrykacya maszyn, kamieni młyń-
skich, fortepianów. Zitawa posiada bardzo sil-
nie rozwinięte przędzalnie, fabrykę maszyn i od-
lewów żelaznych. Na pruskich górnych Ł, tkac-
two kartunów jest bardzo ożywione w Mark-
lissa, Hartmannsdorf, Grerlachsheim, Schade-
walde i t. d. Browary i gorzelnie znajdują się
w wielu miejscowościach. Prócz tego olejar-
nie, huty żelazne, szklane, fabryki porcelany.
Najmniej stosunkowo rozwinięty jest przemysł
na dolnych £. Huty szklane znajdują się
w kilku miejscowościach grodkowskiego i ka-
lawskiego powiatu. Chociebuż i Gubin są wa-
żnemi przemysłowemi centrami, z powodu fa-
bryk sukna. W Picniu zajmują się także fa-
brykacyą sukna, tkactwem płóciennem i ba-
wełnianem. Liczne koleje żelazne przecinają
Ł. we wszystkich kierunkach; mianowicie sa-
skie Ł. okryte są gęstą siecią komunikacyi
kolejowej. Linie przechodzące przez Łużyce:
są: 1) wrocławsko-zhorjelska od Waldau do
Zhorjelea; 2) sasko-szląska stąd do Biskopie
(Bischofswerda); 3) Hirschberg-Lubań w pół-
nocnym swym biegu; 4) Lubań-Kohlfurt; 5)
Lubań-Zhorjelc; 6) Żitawa-Zhorjele; 7) Zita-
wa-Lubij przez Ebersbach i przez Herrnhut;

8) Zitawa-Biskopice; 9) Budyszyn-Wielecin
(Wilthen); 10) Drezno-Kamjeńc, od Półeznicy
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do Kamieńca; 11) Falkenberg-Kohlfurt, od
Ruhland do Kohlfurtu; 12) Halle-Gubin, od
Dobrilugku do Gubina; 13) Kamjeńc-Lubniow;
14) Grossenhain-Frankfurt n. Odrą, od Os-
trand do Weichensdorf-Friedland: 15) Ruh-
land-Lauchhammer; 16) Zhorjelec-Berlin (do
Lubina); 17) Zhorjelc-Seidenberg; 18) Drezno-
Zossen-Berlin, od Dobrilugk do Goleszyny; 19)
Hausdorf-Zagań; 20) Wrocław-Kohlfurt-Ber-
lin; 21) Wrocław-Zagań-Berlin.— Oświata, Na
Łużycach, jako części niemieckiego państwa,
oświata elementarna jest obowiązkową i po-
wszechną. W saskiej części gimnazya są w Bu-
dyszynie i Zitawie, gdzie tak zwane Johan-
neum obejmuje zarazem gimnazyum i realkę;
realki Ż-ej klasy w Lubiju i w Budyszynie.
Sdeminarya nauczycielskie w Budyszynie są
dwa: ewangelickie czyli stanów luzackich i
katolickie, i w Lubiju. W Prusach gimnazya
są: w Zhorjeleu, Lubaniu, Chociebużu, Gubi-
nie; realne progimnazyum w Lubiniu. Semi-
narya nauczycielskie w Rychbachu (Reichen-
bach), Starej Darbnie (Alt Dóbern), Nowej
Cali (Neuzelle). W Zhorjeleu jest siedlisko
górno-łużyckiego (niemieckiego) towarzystwa
nauk. W Budyszynie siedlisko serbsko-łużyc-
kiego towarzystwa wydawniczego: „„Maóica
Serbska', Muzea starożytności: w Zhorjeleu,
Chociebużu, Budyszynie, Zitawie, Oybinie.
Biblioteka Gersdorfska w Budyszynie, miejska
w Zitawie. — Rys historyczny. Napróżno nie-
mieccy historycy starają się udowodnić, że Ł.,
jak w ogóle kraje między Odrą a Elbą, były

- pierwotnie zamieszkane przez Niemców, którzy
stąd na czas jakiś wyparci, lubo niezupełnie,
przez Słowian, następnie ziemie te znowu dla
siebie rewindykowali, Faktem jest, że od cza-
su jak ziemie te weszły w ruch życia dziejo-
wego, posiadały ludność słowiańską, i cała no-
menklatura osad jest najlepszym dowodem, że
Słowianie byli pierwszym ludem, który na
ziemi tej trwale osiadł. Słowianie, zamieszku-
Jący dzisiejsze górne Ł., znani byli początko-
wo w średnich wiekach pod nazwą Milczan,
mieszkańcy dolnych Łużyc wtedy już zwali
się Łużycanie, Musieli etnograficznie spokre-
wnieni być bardzo blisko z wygasłymi już za-
łabskimi Serbami, skoro do dziś dnia Słowia-
nin łużycki nie nazywa się inaczej jak tylko
Serbem, a mowę swoją nazywa mową serbską.
Okolica Zitawy w średnich wiekach znana ja-
ko „Pagus Zagost* należała pierwotnie do
Czech i potem dopiero weszła w skład Łużyce.

Niepodległości Słowian łużyckich położyli kres
Henryk I i Otto I. Ł. zostały podległe nie-
mieckim margrafom. Bolesław Chrobry odparł
stąd Niemców, i wtedy krótki czas, od 1018
do 1082 r., Ł. należały do Polski. Po upadku
rządów polskich, górne Ł. wróciły do margra-
fów myszońskich, dolne dostały się napowrót  
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margrafom wschodnim. Odtąd ginie powoli
nazwa Milczan i kraj ich nazwę Łużyc przy-
biera, z dodatkiem górnych dla wyróżnienia
od dolnych czyli właściwych Łużyc. Histo-
ryczne ich koleje nader zmienne i niestałe
w tym czasie. (Cesarze to nadają je, to odbie-

rają znów a dają innym margrafom. To należą

do myszońskich, to mają samoistnych margra-
fów. Na czas jakiś górne Ł. dostają się w rę-
ce czeskie (1186—1254), dolne zajęli margra-

fowie myszońscy z domu Wettin i zatrzymali
je do r. 1304. W r. 1254 górne Ł. przechodzą
z rąk czeskich pod panowanie margrafów bran-
denburskich, W r. 1319 wracają znowu pod
panowanie czeskie, prócz wschodniej części
z miastami Zhorjelcem, Lubaniem i Zytawą
Już naówczas łużycką, którą wraz z dolno-łu-
życkim Zarowem zajął Henryk ks. szląski na
Jaworze i Fiirstenbergu. Po śmierci tego księ-
cia w 1346 r. i ta część górnych Ł, dostała się
w ręce czeskie, Nareszcie w 1878 r. i dolne
Ł. opanowali królowie czescy, tak, że ostate-
cznie, po wielu kolejach i podziałach, całe Ł.
odpoczęły pod berłem czeskich królów. Jako
część składowa korony czeskiej przeżyły Ł.
do r. 1635, w którym cesarz niemiecki Ferdy-
nand II, jako król czeski, zmuszony był ustą-
pić je elektorom saskim. Nareszcie na kongre-
sie wiedeńskim 1815 r. nastąpił podział Ł.
a raczej odstąpienie całych dolnych i znacznej
części górnych przez Saksonią Prusom i w tem
położeniu znajdują się Łużyce do dziś dnia. —
Bibliografia. 3. G. Mischke: Das Markgrafthum
Ober-Lausitz Kóniglich Preussischen Antheils.
Górlitz 1861.— E, Schmidt: Greognostische Be-
schreibung des mittleren u. westlichen Theiles
der Kreishauptmannschaft Bautzen, Bautzen
1878. — Friedrich: Kurze geognostische Be-
schreibung der Siidlausitz, w Festschrift zur
Einweihung d. Johanneums im Zittau. Zittau
1871.— Hermann Naumann: Ueber die diluvia-
len Ablagerungen der Umgegend von Bautzen.
Bautzen 1878.— Duczman: Njeszto z geolo-
giskeho. twara wokolnośće Budyszina, w Cza-
sopisu Macicy Serbskiej 1878 r. — Oswald
Pfitze: Heimatskunde von Bautzen und Umge-
gend. Bautzen, bez daty. — F. Chr. Franz: Der
Spreewald in phisikalisch-statistischer Hin-
sicht. Górlitz 1800.— R. J, Berger: Der Spree-
wald und seine Umgegend, Cottbus 1866. —
E. F. Glockner: Geognostische Beschreibung
der preussischen Oberlausitz, Grórlitz 1857. —
A. Moschkau: Fiihrer durch die Oberlausitz
mit besonderer Beriicksichtigung des Zittauer-
gebirges. Leipzig,— Muka: Delnjołużiske Ser-
bostwo w leće 1880, w Czasopisie Macicy
Serbskiej za r, 1884. — Jakub i Kućank: Serb-
ske Horne Łużicy. Budyszin 1848.— W. Bogu-
sławski: Rys dziejów serbo-łużyckich. Peters-
burg 1861. — Tenże i Hornik: Historija serb-
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skeho naroda. Budyszin J884.— Pod wzglę-
dem statystycznym: Zeitschrift"des k. sachsi-
schen statist, Bureaus.XXVII Jahrg. 1881,
Heft Ii II, Dresden.— Die Gremeinden u. Guts-
bezirke d. Preuss. Staates u. ihre Bevólkerung.
Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volks-
zahlung vom 1 December 1871. II. Provinz
Brandenburg. Berlin 1873. — Toż: V, Provinz
Schlesien, Berlin 1874. 4. J. Parczewski.
Łużyn (?), pow. piotrkowski, par. Bogda-

nów; nazwa w skorowidzach urzędowych nie
wymieniana.
Łużyn, Zużyno, wś w pow. witebskim, z ka-

plieą katolicką parafii witebskiej ś. Antoniego,
B. dziedzictwo Bohomoleów, dziś Aleksego
Gileńskiego 1410 dzies. rozl.; za wykup ziemi
włośc. otrzymano 40746 rs. kapitału.

Łużyn, niem. Zueizen, miasto w Saksonii
pruskiej, pow. merseburski (3000 mk.), pod
którem 1632 r. poległ Gustaw Adolf. Bitwa
2 maja 1813 pod Goresinem (ob.) zowie się też
bitwą pod Ł.

Łużyszcze |.) okolica różnych właścicieli,
pow. oszmiański, | okr. adm., o 25 w. od
Oszmiany, 3 dm., 46 mk. katol. 2.) Ł., zaśc.
szlach., pow. oszmiański, | okr. adm., o 25 w.
od Oszmiany, 1 dm., 11 mk. katol. (1866).

Łużyszcze, mały zaścianek w pow. miń-
skim, przy granicy pow. oszmiańskiego, w po-
bliżu mka Pierszaje; okr. police. 2 rakowski,
par. katol. pierszajska. Al. Jel.
Łybed, rzeczułka pod Kijowem, okrąża mia-

sto od strony zachodniej i za Wydubiekim mo-
nastyrem uchodzi do Dniestru. Nad nią, we-
dług Nestora, leżało siołu Predstawino. Obe-
enie £. ledwo się sączy, a w XVII w. mona-
styry kijowskie miały znaczny dochód z mły-
nów na niej. Koło Ł., niedaleko drogi wasyl-
kowskiej, leży kilka kurhanów „Batyjowymi*
zwanych. Przy jej zbiegu z Dnieprem piękna
góra „„Dziewiczą* zwana. E. R.

Łybień, jez. w pow. pińskim, w moczarach
kotliny Jasiołdy, z lewej strony, w okolicy
odosobnionej wsi, a raczej okolicy szlacheckiej
Mołodzilczyc, ma długości przeszło 2 wiorsty
i szerokości !/, wiorsty, rybne. Al. Jel,
Łybochora, ob. Zibochora,
Łycewicze, wś, pow. święciański, 4 okr.

adm., o 63 w. od Święcian, 34 dm., 420 mk.,
z tego 225 prawosł., 93 katol., 3 izraelitów
(1866).
Łychacze, ob. Zichacze,
Łychów, wś nad rz. Czarną, i Zychowska

Wola, wś, pow. grójecki, gm. i par. Jasieniec.
W 1827 r. Ł. 14 dm., 164 mk.; £.-Wola 15
dm., 121 mk. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. Ł. rozl. mr. 597: grunta orne i ogr. mr.
411, łąk mr. 160, nieuż. i place mr. 26, bud.
mur. $, z drzewa 17, pokłady torfu, Od dóbr
tych w r. 1873 odprzedany został częściowym  
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nabywcom folw. Koziegłowy v. Wola Łychow-
ska, rozl. mr. 390. Wieś Ł. osad 23, z grun.
mr. 152.
Kychów 1.) Gościeradowski, wś, pow. ja-

nowski, gm. Trzydnik, par. Rzeczyca Ziemiań-
ska, nad rzeczką Karasiówką, przed uwłaszcze-
niem włościan należała do dóbr gościeradow-
skich; gleba glina urodzajna, osad włośc. 47,
ziemi 676 mr., ludności: męż. 88, kob. 100. 2.)
Ł.- Szlachecki, wś tamże, jedyna w powiecie na-
leżąca do szlachty zagonowej, łączy się z Ły-
chowem gościeradowskim i zdaje się, że oba
stanowiły jednę całość. Wieś ta oddawna ma
być zamieszkałą, Według miejscowej tradycyi
Bolesław Wstydliwy, polując w olbrzymich
puszczach, jakie tu w owe czasy istniały, za-
błąkał się, i natrafił na jedynego mieszkańca
tych lasów, niejakiego Łycha, który zbłąkane-
go króla odprowadził do Zawichostu, odległe-
go stąd o 8 mile. Chojnie obdarowanemu Ły-
chowi pozwolił król w miejscu zamieszkiwa-
nem przez niego założyć wieś, Osad 50, ziemi
ornej 400 mr., gleba glina urodzajna silnie
wzbogacona nawozami. Ludności mężcz. 82,
kob. 98. Mieszkańcy różnią się strojem od
włościan, ubierają się w kapoty z szamerowa-
niami, przypominającemi węgierskie czamary.
Czytać i pisać umieją prawie wszyscy. Wś
tę zamieszkują rodziny: Brzostowskich, Doma-
radzkich, Wąsowiczów i Życzyńskich. Folw.
Ł. należy do dóbr Gościeradów (0b.). R. 1827
Ł. Grościeradowski miał 10) dm., 64 mk. a Szla-
checki 40 dm., 211 mk, A. M.

Łyckie, jezioro, Zeckie, ob. Ełk,
Łyczaków, czwarta dzielnica m. Lwowa.

Nazwa pochodzi z niem. Ltzenhof i powstała
(podobnie jak Kleparowa i Zamarstynowa) od
nazwy niemieckiego swego założyciela.
Łyczakowo, wś rządowa, pow. dzisieński,

o 15 w. od Dzisny, I okr. adm., 2 dm., 19 mk,
prawosł, (1866).
Łyczanka 1.) wś, pow. kijowski, tuż koło

Szpitek, ma 384 mk., 883 dzies. ziemi, b. wła-
sność Zelichowskich, od 1856 Ozajkowskich.
2.) £. al. Burty, wś, pow. kaniowski, nad Su-
chym Kahorłykiem, o 8 w. od cerkwi paraf.
w Pryckach Wielkich. Ma 600 mk., 1331
dzies. ziemi, z tego 615 dz, włośc, Od 1840
r. własność Jana Nogi.
Łyczanka 1.) Dolna i Górna, wś niedostę=

pna w pow. nowosądeckim, w okolicy lesistej
podgórskiej, nad potokiem Spólnikiem, 339 m.
npm., należy do parafii rzym.-katol. w Ko-
rzenny i do urzędu poczt. w oddalonej o 7.5
kil. Tęgoborzy. Wieś leży na wzgórzu, ma

grunta kamieniste, średniej urodzajności, i lasy
świerkowe. Z 384 mk. przebywa stale 64 na
obszarze więk, pos. p. Żuka Skarszewskiego.
Cały obszar wynosi 843 mr., z tych pos, więk.
483 mr., mianowicie 254 mr. roli, 81 mr, łąk,
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60 mr. pastw. i 138 mr, lasu; pos. mniej, 360
mr. i to: 215 mr, roli, 18 mr. łąk, 28 mr. past.
i 19 mr. lasu. Ł. graniczy na wschód z Jan-
ezową, na zachód z Rozdołem, na południe
z Trzycierzem, a na północ z Jasienną. 2.) Ł.,
przys. do Woronowie w pow. nowosądeckim,
należy do parafii i urzędu poczt. w Tęgoborzy,
odległej o 7.5 kil. ileży śród lasów świerko-
wych 627 m. npm., nad małym bezimiennym
dopływem Łososiny, na południe od Wrono-
"wie. Graniczy na zachód z Wolą Stankowską,

na wschód ze 5widnikiem, a na południe ze
Skrzelą. 3.) Ł., wś w pow. wielickim, leży
nad małym dopływem Sieprawia, w okolicy
pagórkowatej, urozmaiconej małemi gajami,
przy drodze gminnej z Brzęczowie do Mogilan.
Należy do parafii rzym.- kat.w Sieprawiui jest
4.6 kil. od urzędu poczt. w Świątnikach odle-
gła, Pos. więk. należy do uposażenia probo-
stwa wielickiego i ma obszaru 51 mr. roli, 29
mr. łąk, 1l mr. pastw, i 91 mr. lasu; pos.
mniej. 167 mr. roli, 21 mr. łąk, 16 mr. pastw.
i 18 mr. lasu. Ł. graniczy na zachód z Olszo-
wicami, na wschód z Byszycami, na południe
z Kawęczynem a na północ ze Swiątni-

kami. Mac.

Łyczba, wś, pow. stopnicki, gm. Łubnice,
par. Beszowa. W 1827 r. 15 dm., 122 mk.

Łycze, wś, pow. skwirski, o 2 w. od cerkwi
paraf. w Biełkach, niby przedm. Kornina, ma
450 mk., 980 dzies. ziemi. Własność częścio-
wo Chojeckiej, częściowo Stempkowskiej. Por.
Trpień.
Łyczewo, folw., pow. sierpecki, gm. Grutko-

wo, par. Unieck; odl. 035 w. od Sierpca, ma
1 dm, 15 mk., 64 mr. gruntu,

Łyczki, ob. Chrościce. -
Łyczki Pogąsty, wś włośc. nad rz, Soną,

pow. ciechanowski, gm. i par. Sońsk, obszaru
197 mr., 109 mk., 11 dm. mieszkal. W 1827
r. 10 dm., 60 mk. Ob. Gołotczyzna.

 Łyczkowcee 1.) wś rząd, nad rz. Niewiszką,
ow. lidzki, 8 okr. adm., o 238 w, od Szczuczy-

na, 160 mk., 23 dm. 2.) £., wś włośc. i folw,
pryw. (Dmochowskiej), nad rz. Klewą, pow.
lidzki, 5 okr. adm., gm. Ostrynie, od Oszmia-
ny o w. 80, od Dziewieniszek 15; w folw. Ł.
młyn wodny; mk, kat. 7; wś Ł, dm. 6, mk.
prawosł. 34, katol. 11 (1866).
Łyczkowo 1.) folw., należy do Rossudow-

skiego, pow. lidzki, 4 okr. adm., od Lidy o w.
46, od Wasiliszek w. 11, dm. 1, mk. prawosł.
2, katol. 48, starozak. 3. 2.) Ł., okolica szla-
checka, w tymże okr. adm., od Wasiliszek w.
12, dm. 4, mk. katol. 29 (1866).
Łyczna al. Zysznia, lesiste wzgórze 370 m.

wys., w zach. stronie Zarudziec, pow. lwowski.
Łyczniki, wś rząd., pow. oszmiański, 2 okr.

adm., gm, Smorgonie, 29 w. od Oszmiany, 15  
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dm., mk. 114, z tego 108 prawosł,, 6 katol.
(1866).

Łyczno, wś, pow. pułtuski, gm. Czajki, par.
Nasielsk, W 1827 r. 8 dm., 21 mk. Wcho-
dziła w skład dóbr Kossewo (ob.).
Łyczówka, wś nad rz. Bożkiem, pow. sta-

rokonstantynowski, par. Kupiel; 65 dm., wła-
sność Minkiewicza. R. 1753 Ostrogski daro-
wał tę wś Sapieże.
Łyczyce 1.) dobra, pow. nowogródzki, 467

dzies. ziemi, własność Adama Bułhaka. 2.) £.-
Długie, rus. Zyczycy Douktje, wś w pow. nowo-
gródzkim, w gm. niehniewickiej, w okr. police.
1 niehniewickim, o5w. na północ od mka
Niehniewicz, nad błoniami Trepiaczynki, ma-
łego dopływu Niemna; ma osad 22, gleba
urodzajna, miejscowość wzgórkowata, bez-
leśna. Al. Jel.

Łyczyn, wś, folw., pow. kaliski, gm. Zbiersk,
par. Kościelec (Łaski, Lib. ben. II, 10); odl.
od Kalisza w. 19; wś dm. 4, mk. 96; folw.

dm. 1. W 1827 r. 8 dm., 74 mk,
Łyczyna, wzgórze, 276 m. wys., we wsch.

stronie Kościejowa, pow. lwowski,
Łyczyszewy, wś, ob. Ziciszewy 1 Działyń.
Łydiwska dołyna, karczma, na obszarze

dworskim we wsi Zastawnej, w pow. kocmań-
skim. Br. G.

Łydniea, mały zaśc. na północno-zachodnim
krańcu pow. borysowskiego, nad rzeczką Ły-
dnicą, w par. dokszyckiej, w okr. polie, 3 do-
kszyckim, miejscowość lesista. Al. Jel,

Łydnica, rzeczka mała w północno-zacho-
dniej stronie pow. borysowskiego; ma. począ-
tek w okolicy zaścianku tegoż nazwiska, pły-
nie w kierunku północno-wschodnim i obiegł-
szy około dwóch mil lasami, wpada do Krupi-
cy,'dopływu Boszy. Al. Jel.
Łydogna, Zydognia, jedna z największych

hut cynkowych w pow. bytomskim, wchodzi
w obręb gminy Królewska Huta.

Łydynia, mylnie Zydnia, rzeczka płynąca
śród łąk i olszyn; długa wiorst około 68, roz-
poczyna się w Garlinie (pow. ciechanowski).
W siódmej wsi Kluszewo wchodzi w powiat
mławski, a od wsi Graje znowu przez ciecha-
nowski przepływa, dzieląc go na poły. Da-
wniej, około Ciechanowa, rozgraniczała woj.
mazowieckie od płockiego, a ściślej biorąc, od
ziemi zawskrzyńskiej, Wchodząc w Ciecha-
nowskie i zasilana tam dwiema strugami, je-
dną od Stupska, drugą od Strzałkowa, płyną-
cemi, ma koryto 9—12 łokci szerokie i na-
brawszy większego spadu poruszamłynywLe-
kowie, Kargoszynie, (Ciechanowie, Bielinie,
Nużewie, Grostominie, Młocku, Obrębie, a przy
ujściu do Wkry, i w Gutarzewie, Przepływa
też przez wsie Kozły, Korzybie,! Olszewo.
Łyganówka, folw. na wschód od Zukowie

Starych, pow. tarnowski.
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Łygasów, przys. do Ochotnicy, pow, no-
wotarski, w pobliżu ujścia potoku Sosnowego
z lew. brz, do Dunajca, przy trakcie z Kroś-
cienka do Ochotnicy, na wsch. od tej wsi, 433
m. npm. Przypiera stroną płd. do lesistych
stoków Lubienia. Mac.

Łyk, młyn, ob. Kochlew.
Łyk, ob. Zek, Ełk,
Łyka, Zyko, wś t. n. wymienia Łaski, Lib,

ben. I, 245 w pow. kolskim, par. Białków,
Łykiecze, ob. Zażacz.
Łykoszyn, wśi folw., pow. tomaszowski,

gm. Telatyn, par. Nabroż. Odl. o 5 w.od
Nabroża. Posiada cerkiew, filią par. Nabroż,
dawniej parafialną, niewiadomej erekcyi, drew-
nianą. W 1827 r. było tu 60 dm,, 373 mk.;
obecnie 85 dm., 487 mk. (233 m., 254 k.), ob-
szaru dwor. 780 m, (545 ornej roli), włośc.
781 mr., 64 osad. Qzarnoziem pszenny, go-
spodarstwo-płodozmian, plantacya buraków,
chów owiec. Ciekawy akt opisu granicy mię-
dzy Łykoszynem a Radostowem, z r. 1447
spisany na pargaminie, wielkości */, arkusza,
gotykiem po łacinie, przez właściciela użyczo-
ny, załączamy: „„,Nos Grotardus de Miszewo,
Suecamerarius Bełzensis et Sarsinus de Gra-
new Judex Bełzensis recognoscimus tenore
praesentium, praesentibus et futuro quomodo
ad petita Grenerosi Stanislai Czambor, haeredis
in Łykoszyn, et Stanislai Sieciech de Rado-
stów haeredis, condescensionem facimus ad li-
mitandum et terminandum perpetuas grani-
cies inter villas Łykoszyn ex unanimi voto et
amicitiae ambarum partium, nulla contradi-
centa parte. Nos in propria Persona... grani-
cies separimus tali modo.........11.022 ibidem
incipiendo a via quae vadit de villa Wiszniów
... faundum Szypiee ad Tyszowce, ad villam
aliam quae vadit de Radostów ad Mircze se-
parimus colles unqueundo, recte faciendo gra-
niecies ad salitem quae stat in farca a fundo
Szypiciensi ex parte dextrae et colles aż do
Mogiły qui penes viam eundem de Radostów
ad Mircze in fundo Szypiciensi jacet a parte
dextra et currunt granities per farcam ad sa-
lites duas, quae stant in fundo Łykoszynensi,
ibiquo fecimus signa granicialia. Perecurren-
do recte per campos ad collas do Mogiły qui
jaeet penes viam publicam Sokalska... via ibi-
que facimus colles, ab hoe eundo suffi-
ciente terminans et distincte colles usque
ad farcam dictam Lutum quis in mediis cam-
pis Łykoszyn ex una parte et Radostów ex
alia parte dividimus per medium illius Luti
usque ad aliud Lutum qui vadit de Radostów
ad Telatyn et ibidem terminantur. Granities et
eolles granitiales finitae sunt cum lapide mo-
lendinario penes viam Wasylów quae vadit et
dividet Radostów, Wasylów et Łykoszyn.
Quas granicies tenere debent ambae partes
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perpetuo sub vadio ducentas marcas et Pueri
corn... (?) in eujus reitestimonium sigilla no-
stra sunt appensa. et applicata. Datum in
Wiszniów feria quarta ante festum Michaelis,
anno Domini Millesimo quadringentesimo qua-
drigesimo septimo. Praesentibus ibidem Grenerosi
Stanislao de Świtarzew et Marco de Gródek
et aliis quum pluribus fide dignis.* — O ile
papiery znajdujące się na gruncie wskazują
Ł. od bardzo dawnych czasów stanowił wła-
sność Wydżgów i SŚwieżawskich, i kilkakro-
tnie przez związki rodzinne pomiędzy temi do-
mami przechodził od jednych do drugich.
Ostatecznie w roku 1760 należał do Kaspra
Swieżawskiego, sędziego grodzkiego grabo-
wieckiego, potem powrócił do Wydżgów, ana-
stępnie na nowo przez związki rodzinne prze-
szedł do rodziny Swieżawskich; obecnym wła-
ścicielem jest Eustachy Swieżawski. Ś. S.
Łyków, folw. i Ł. al. Strachów, kol. nad rz,

Ner, pow. turecki, gm, Wola Swiniecka, par.
Grodzisko (Łaski, Lib. ben. I. 365), odleg. od
Turku w. 30; folw. dm. 2, mk. 77; wś dm.
19, mk. 207. W 1827r.9 dm. 72 mk, W r.
1581 własność braci Walentego i Tomasza
Łykowskich. Aż do r. 1759 pozostawał w ręku
pierwotnych dziedziców. Franciszka Łyko-
wska wniosła Ł. w dom Pstrokońskich, wycho-
dząc za mąż w roku 1759 za Aleksandra Pstro-

końskiego, W r. 1774 częścią za sumę posa-
gową żony swej Magdaleny z Bużenina Pstro-
końskiej, dopłacając resztę, nabył Ł. Michał
Kobierzycki. Wedle Tow. Kred. Ziems, do-
bra Ł. al. Parski składają się z folwarków:
Parski, Ł. i Bielawy—wsi: Parski, Ł., Podłęże
i Bielawy. Rozległość wynosi mr. 1549: folw.
Parski, grunta orne i ogrody m. 438, łąk mr.
68, pastw. mr, 21, lasu mr. 70, nieuż, i place
mr. 27, razem mr. 619; bud. mur. 17, z drze-
wa 28, płodozmian 9-polowy; folw. Łyków,
grunta orne i ogrody mr. 297, łąk mr. 165,
pastw. mr, 35, nieużytki i place mr, 81, razem
mr. 528; bud. mur, 2, z drzewa 6, płodozmian
8-polowy; folw. Bielawy, grunta orne iogro-
dy mr. 282, łąk mr. 58, pastw. mr. 39, nieu-
żytki i place mr. 23, razem mr. 402; bud.
mur, 4, z drzewa 3, płodozmian 11-polowy;
gorzelnia; wieś Parski osad 38, z gruntem
mr. 39; wś Podłęże, osad 41, z grun. mr.

274; wś Ł. osad 12, z grun. mr. 36; wś Bie-
lawy osad 20, z grun. mr, 190. Br. Ch.
Łykowice, ob. Brzezinka.
Łykowie, młyn nad rz. Wartą, pow. wie-

luński, gm. Radoszewice, par. Osiaków, odl.
od Wielunia w, 18; dm. 2, mk. 6. pacc
Łykówka, karczma pryw., pow. wilejski,

054 w. od m. Wilejki, | okr. adm., przy by-
łej drodze pocztowej z Mołodeczna do gran.

pow. mińskiego; 1 dm., 10 mieszk. żydów
(1866).
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Łykowo, wś, pow. sejneński, gm. Krasno-
wo, par. Łoździeje, odl. 20 w. od Sejn.

Łyłojcie, wś, pow, święcidński, 4 okr. adm.,
051 w. od Swięcian, 42 dm., 316 mk, z tego
318 kat., 5 żyd. (1866). Por. Dubrowlany.
Kymocha, karczma koło Smerekowa na

„obsz, dwor. Błyszczywody, pow żółkiewski.
Łympie, zaśc. szlach. nad jez. t. n., pow.

wileński, 8 okr. adm., o 29 w. od Wilna, 1 dm.,
1 mk, katol. (1866).
Łyna 1.) al. Zana, Liny (?), niem. Lakna,

dobra rycer., do których należy także wieś
szlach, t. n., pow. niborski; obszar ziemi zaj-
muje 439 ha.; roli ornej i ogrodów 343, łąk 10,
pastwisk 36, boru 41, nieużytków 9 ha. Wła-
ścicielem był r. 1857 kapitan v. Kornatzki,
obecnie Adolf Ruben. Odległość od Niborka,
gdzie jest st. poczt., wynosi 9 kil, W miejscu
jest kościół ewang., gorzelnia parowa i piec
do wypalania wapna. R. 1857 było tam 239
mk. Książę Olbracht nadaje Rufowi Kobie-
rzyckiemu (Kobersee), staroście niborskiemu
i Sebastyanowi Kobierzyckiemu, braciom, sy-
nom ś, p. Piotra Kobierzyckiego, wieś Łynę
z 60 włókami, Likusy z 10 i Radomin również
z 10 włókami. Dan w Królewcu dnia 20 lipca
r. 15057. W Łynie mieszkają r. 1600 tylko
Polacy. R. 1620 oddaje Stefan Zadorski, se-
kretarz J. K. Mei, fiskusowi 20 włók w Za-
grzewie za 19 włók w Łynie i 2401 grzywien.
W XVII i następnych wiekach znaj dujemy
w Ł. następujące polskie rodziny szlacheckie:
Chmielewskich, r. 1644 Krasińskich, Micha-
łowskich i Węgierskich. W pobliżu wsi Ł, źró-
dło rzeki Ł. Czyt. Kętrz. „O ludn. pols.', str.
841, 848. 2.) £. al. Zyński młyn, niem. Lakna-
miihle al. Lahnaer Mihle, pow. niborski, st, p.
Nibork, 1857 r. było tam 13 mk. Jan Beffart,
komtur ostródzki, nadaje Henrykowi z Reszek
(Rischkau, Vischkow ?) młynw Ł. Dan w Ol-
sztynku r. 1887 w dzień Ś. Jerzego papieża.
(Kętrz., Ludność polska, str. 341),  Kó. Fr.
Łyna, dok. Zyna, nazywało się kiedyś jez.

w pow. brodniekim, w granicach wsi Górale
(Leyne) leżące. W połączeniu z niem zachodzi
inne jeszcze jez. $mole, dobra Gabilnau (Ja-
błonowo) i dobra Bartusia Konojad, Wspomi-
nane jest to jezioro w dokum. z r. 13827. Ob.
Gresch. des Culmerlandes, str. 48, O ile z do-
kum. wywnioskować można, leży jezioro Ł.
około ćwierć mili od Jabłonowa; kolej toruń-
sko-wystrucka przechodzi przez brzeg jego za-
chodnio-północny. Oprócz wsi Górale i Buk
Góralski znajduje się jeszcze nad brzegiem je-
ziora wieś Piecewo i Gorzechówko. Ks. £.
£yna, niem. Alle, w starych dokumentach

Alia al, Alna zwana, jest najznaczniejszym do-
pływem Pregoły z lewej strony, oraz najwię-
kszą rzeką Warmii, którą w średnim biegu, od
Dobrego Miasta począwszy, dzieli na niemiec-  
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ką po lew. brzegu i polską po praw. brzegu;
tworzy więc pod tym względem ważną granicę
narodową. Bierze początek w pow. niborskim,
w pobliżu wsi kościelnej Łyny, wije się potem
przez jez. lańskie i płynie, robiąc różne serpen-
tyny, przeważnie w północnym kierunku, aż
po za Dobre Miasto. Tu przybiera płn.-wsch.
bieg, który zatrzymuje aż do Szępopla, gdzie
zmów zwraca się ku płn. Ale pod Frydlądem,
odkąd jest spławna i 30 m. szeroka, zbacza po
drugi raz ku płn.-wsch. stronie i dopiero pod
Alemborkiem wraca do swego pierwotnego
północnego kierunku, poczem pod Welawą
wpada do Pregoły. Długość jej biegu wynosi
22 mil. Źródło Łyny leży 216 stóp npm.; przy
Bartoszycach wynosi jej wyniosłość już tylko
109 stóp., przy ujściu 93, Powiaty, które prze-
rzyna, są: niborski, ostródzki, olsztyński, lic-
barski, iławski, frydlądzki i welawski. Nad
Ł. leży prócz licznych wiosek 8 miast: miano-
wicie: Olsztyn, Dobre Miasto, Licbark, Barto-
szyce, gdzie r. 1683 zbudowano most za 57,000
mrk., Szępopel, Frydląd, Alembork i Welawa.
Z pasma uralsko-baltyckiego uprowadza Ł.
liczne poboczne rzeczki; wymieniamy tu tylko
znaczniejsze, dodając zarazem nazwy miast,
pod któremi do niej wpadają: 1) Wadąg, niem.
Wadong, uchodzi do £. na płn. od Olsztyna;
2) Lausel (niem.) pod Bartoszycami; 3) Guber
z dopływem Zain poniżej Szępopla; 4) Pisz
(niem, Pissa) pod Szępoplem; 5) Omet z pobo-
czną rz, Abt pod Alemborkiem i 6) Ilma z do-
pływem Schweine (niem.) nieco dalej na płn.
Wszystkie te rzeki znajdują się po prawej
stronie £.; po lewej stronie jest ich mało i te
są nieznaczne, W końcu nadmieniamy, że Ł.
obfituje w rozmaite rodzaje ryb, a Katten-
bringk, zasłużony badacz w dziedzinie historyi
warmińskiej, powiada w swoich: „Miscellanea
Warmiensia*, M 21, że pod tym względem Ł.
przewyższa wszystkie rzeki Prus wschodnich.
„Ryby, w niej się znachodzące, pisze, są
wszystkie najlepszego smaku. Są tam jazgarze
rzeczne, kiełbie, płocie, szezupaki, raki, ślize,
miętusy, jelce (cyprinus dobula) i węgorze, a
w niektórych miejscach trafiają się i minogi,
które są wprawdzie małe albo średniej tylko
wielkości, ale co do smakowitości górują nad
wszystkiemi rybami w całej Warmii. Nawet
sumy, łososie, pstrągi wydobyto przed kilku
laty pod Rogoźnem, Markaim i Katzen w wiel-
kiej ilości, ale odkąd pod Welawą urządzono
śluzę, już tych ostatnich gatunków tam więcej
nie napotkano. Prócz tego trzymają się nad
bagnistemi, gęsto trzciną i krzakami zarosłe-
mi brzegami bobry i wydry, Woda Łyny jest
najlepsza z wszystkich rzek Warmii, jest bo-
wiem przezroczysta i bez wszelkiego przysma-
ku i zapachu; bardzo smączna i zdrowiu nader
pożyteczna, | Kś, Fr.
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Łyngmiany, mko, pow. święciański, w 2-im
okr. polie., o 112 w. od Wilna, o 28 w. od
Swięcian, nad jez. Zezdrys (?), 290 mk., wła-
sność skarbu, który ziemię oddał włościanom
na wykup. Paraf. kościół kątol, św. Trójcy,
eryg. 1517 przez Zygmunta jie z drzewa wznie-
siony 1/20 przez hr. Tyszkiewicza. Parafia
katol. dekanatu święciańskiego; dusz 3539,
Gmina wiejska Ł. ma ludności 4170, okręgi 4,
wsi 96, chat 311. Dobra Ł. należały 1518 r.
do Narbuttów wraz z Kołtynianami. Ststwo
niegrodowe, łyngmiańskie (?) albo ławmiańskie,
wedle spisów podskarbińskich mieściło się
w ks. żmudzkiem, pow. birżańskim; niektórzy
zaś pisarze mylnie zamieszczają je w wojew.
wileńskiem, pow. wiłkomirskim. W r. 1766
obejmowało dobra Ławmiany i Dowiedziuny
z przyległościami, które posiadał w tym czasie
Omulski, opłacając z nich złp. 455 bez hy-
berny. F. 5.

Łynia, rz., ob. Zyna.
Łyniec, niem. Zinietz, al. Iynieitz, rycer.

dobra, pow. chełmiński, przy bitym trakcie
chełmińsko-grudziąskim, 11/, mili od Chełmna,
nad małem jeziorem. Obszaru liczy roli ornej
hekt. 206, łąk 16, pastw.5, lasu 46, nieuż, 4,
wody 5, ogółem obszaru hekt. 285, bud, ll,
dm, 7, kat. 88. Parafia i szkoła Wabcz, pocz-
ta Trzebieluch. Hodowla rasy holend,i ni-
zinnej, 40) krów, wyprzedaż masła do Berlina;
właścićiel Lazarus Dawid, kupiec w Chełmnie.
Ł, oddawna był dobrami szlach.; około połowy
XV wieku posiadała je rodzina von Ostau, któ-
rej potomkowie za polskich czasów się pisali
Ostau-Lniscy. Przed niedawnymi czasy ostatni
posiadacz Lmiski, wydał te dobra w ręce nie-
mieckie. Ks. PF.
Łyniów, wś i folw., pow. włodawski, gm.

Horodyszcze, par. Wisznice. Ma 60 dm., 802
mk. 2913 mr. W 1827 r.38 dm., 219 mk.
Dobra Ł. składają się z folwarków: Ł. i Annu-
lim, nomenklatury Marylin, wsi £Ł. Rozle-
głość wynosi mr. 2158; folw. £. z Marylinem,
grunta orne i ogrody mr. 671, łąk mr. 829,
pastwisk mr. 89, lasu mr. 679, nieużytki i pla-
ce mr. 58, w różnych osadach mr, 69, razem
mr. 18/5; bud. z drzewa 19; folw. Annu-
lin, grunta orne i ogrody m. 282, łąk mr. 1,
nieużytki i place mr. 2, razem mr. 285; bud.
z drzewa 5; browar, rzeczka Sielawa -przepły-
wa, Wieś Ł. osad 50, z gruntem mr. 634.
Łynki, ob. Zapy £. .
Łynkiszki, wś szlach., pow. wileński, 4okr.

adm,, o 42 w. od Wilna, 7 dm., 83 mk., z tego
82 kat., 1 prawosł. (1866).
Łynowo, jez., ob. Kornin, t. LV, 407.
Łyńsk, ob. Zdńsk.
Łyntupka, 1.) folw. należący do Wołłków,

pow. oszmiański, 3 okr. adm., od Oszmiany
0 w. 45, od Dziewieniszek w. 17, mk. kat. 11.  
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(1866). 2.) Ł., wś włośc., pow. oszmiański,
3 okr. adm., od Oszmiany o w. 44, od Dziewie-
niszek 11, dm. 25, mk. kat. 181. (11866).

Łyntupy, mko, pow. święciański, w l-ym
okr. pslic., o 96 w. od Wilna, o 12 w.od
Swięcian, nad rz. Polyntupką, zdaleka od
traktu pocztowego; własność Jerzego By-
szewskiego, 412 mk. Roku 1866 było 30
dm., 406 kat, 11 prawosł., 50 izr., 6 ewang.,
4 mahom. Paraf. kościół kat. św. Andrzeja
drewniany, 1459 założony przez Andrzeja
Dołgirdowicza, 1870 odnowiony przez Jana
Brzostowskiego. Na ementarzu kaplica. Pa-
rafia kat. dek. święciańskiego: dusz 6150.
Dawniej miała filią w Równopolu i kaplicę
w Polesiu. Dobra Ł. od Hiilzenów nabyte
przez Buczyńskiego Daniela i żonę jego z Su-
listrowskich Barbarę. Po zejściu ich syna Bu-
czyńskiego Maurycego, z licytacyi nabyta
przez Byszewskiego. (Gmina Ł. ma 275 dym.,
2070 włośc. obojej płci Zarząd gminny wmiast.
Ł. (Gmina składa się z 7 okręgów wiejskich:

Łyntupy, Dworzany, Polesie, Romaniszki,
Podjelniaki, Swirdunie, Kluszczany. 7. S$.

Łyp... (rus.), ob. Zip...
Łypyci, Zypyna, ob. Lipice, Lipina.
Łysa 1.) wś w pow. podhajeckim, 9 kil. na

płd. zach. od sądu powiat. w Podhajcach, 5 kil.
na płn. płn. zach. od urzędu poczt. w Zawało-
wie, Na zach. i płn, leżą Rudniki, na wsch.
Uhrynów, na płd. wsch. Zastawcze, na płd.
zach. Nósów. Srodkiem wsi płynie Złota Lipa
od płn. na płd, krętym biegiem i zabiera w o0-
brębie wsi kilka strug małych z obu boków.
Na praw. jej boku, bliżej granicy płd., leżą
zabudowania wiejskie. Na wschód leży las
„Wielka Dębina*. W stronie zach., także le-
sistej, wznoszą się wzgórza: Krymki (400 m.),
Btara łysa i las Ponory. Własn. więk. ma
roli or. 157, łąk i ogr. 116, pastw. 38, lasu
1453 mr.; własn. mniej. roli or. 382, łąk i ogr.
171, past. 12, lasu 21 mr. W r. 1880 było
450) mk. w gm., 31 na obsz. dwor. (obrz. gr.-
kat. z wyjątkiem 30 rzym.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Zawałowie, gr.-kat. w Nosowie. We
wsi jest cerkiew pod wez. Ś. Michała i kasa
pożyczk. gm. z kap. 604zł. 2.) KŁ. karczma
na obsz, dwor. Walawa w pow. przemyskim.
3.) £Ł., ob. Ześniczówka pod Łysą górą. 4.) B.,
karczma i tartak niedaleko wsi Brzegów,
w pow. nowotarskim, należące do obszaru
dworskiego w Zakopanem. Lu. Dz.

Łysa, por. Zdssa i Marklissa. :
Fiysa, al. Zysa góra, £ysahora, niem. Kaklen-

berg, nazwa wielu wzgórzy (szezytów i działów gór-
skieh, w całem paśmie Karpat, tak po ich stronie pól-

noenej, jak południowej, przeważnie wdziale przed-
górzy i podgórzy zachodząca, rzadziej w głównym
grzbiecie Karpat). Jak do nazwy Baba,Babia Gora,
tak też do przeważnej części gór i wzgórzy, Łysemi
zwanych, lud przywięzuje liczne podania i bajki, i
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naznacza w nich najczęściej siedzibę czarownie i dya-
błów. Ważniejsze z nich w Królestwie i Galicyi wy-
mieniamy poniżej, Są to zwykle wyniosłości widzial-
ne i niepokryte lasem. Pokrewną tej nazwie jest na-
zwa Jasna góra. Osady zaś noszące nazwę Łysagóra
są zwykle drobnych rozmiarów, odosobnione, karez-my niekiedy. Br. G, i Br. Ch.
Łysa góra al. Świętokrzyska, jeden z dwóch

najwynioślejszych szezytów pasma Łysogór
(ob.), stanowi płd.-wsch. kraniec głównego
grzbietu tego pasma, Leży ona w pobliżu os.
Nowa Słupia, w pow. opatowskim, odl. Ż w.
od Słupi, 27 w. od Opatowai tyleż prawie od
Kielc. Wznosi się na 1908 stóp par. npm.
4 wierzchołka rozciąga się rozległy widok na
cały obszar otaczającej wyżyny. Kielce, Chę-
clny, Busko, Kazimierz nad Wisłą, dają się
okiem wyróżnić, Południową granicę hory-
zontu stanowi ciemny pas karpackiego podgó-
rzą. Poniżej głównego szczytu, na wysokości
1813 stóp, mieści się kościół i gmachy pokla-
sztorne, Pierwsza niewątpliwa o tym klaszto-
rze wzmianka jest w dyplomatach 1166—7 r.,
w których wspominani są opaci z Łysej góry,
de Calvomonie. W każdym więc razie, kościół,
klasztor i relikwiarz drzewa krzyża Ś. są bar-
dzo dawne. W r. 1260 Tatarzy, dostawszy się
na szczyt góry, wymordowali wszystkich za-
konników i klasztor złupili, Po tej klęsce opu-
szczony, długo był bezludny, i dopiero Bole-
sław Wstydliwy. nowych zakonników z Mon-
te (assino sprowadził, obdarzywszy lieznemi
przywilejami, a Leszek Czarny potwierdził
takowe w r. 1286 (Kod. dypl. pol. III); toż
uczynił Kazimierz Wielki, który przeniósł
wszystkie wioski łysogórskie z prawa polskie-
g0 na szredzkie w r. 1854, Ale w bezkrólewiu
po jego Śmierci, Lubart i Kiejstut, książęta li-
tewscy, wracając z wycieczki pod Wiślicę
wr. 1870, kościół łysogórski znowu obdarli
z bogatych sprzętów, a nawet drzewo krzyża
$. z sobą zabrali, Atoli gdy w drodze wóz, na
którym relikwia znajdowała się, stanął, a ko-
nie i woły padały, strwożeni Litwini odesłali
na miejsce ząbraną relikwią $, Odtąd sława
kościoła na Łysej górze szeroko po kraju wzro-
sła, a pobożność licznemi go nadaniami wzbo-
gacała. Jagiełło z wielką był czcią dla tego
miejsca, Zwykle przed każdą wojną z krzyża-
kami długie tutaj modły odprawiał i czynił
publiczne pokuty. Kościół blachą ołowianą
pobił, wnętrze zaś całe greckim kształtem po-
malować kazał, co aż do r. 1777 dotrwało.
Wreszcie zatwierdził jeszcze wszystkie przy-
wileje i nadania Kazimierza W. 1423. Za Ja-
giełły stanowczo już opatami bywali tu Pola-
cy, a pierwszy z nich nazywał się Mikołaj Bo-
stowski, h. Szeliga. Niemniejszą opiekę mieli
i synowie tego monarchy, Władysław War-
neńczyk potwierdzał dawniejsze prawa i swo-
body 1440 i 1442 r. Kazimierz Jagiellończyk  
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1445 r. i nowemi obdarzał 1464 i 1468. Ten
ostatni często odwiedzał klasztor świętokrzy-
ski i stąd nawet na wyprawę pruską wyru-
szył, kiedy zaś w r. 1459 klasztor cały zgo-
rzał, a kościół przytem moeno uszkodzony z0-
stał, król kazał ponaprawiać budowle, podniósł
mury i kościół rozszerzył, do czego dopomógł
także kardynał Oleśnicki, który swoim ko-
sztem dał sklepienie nad chórem. Pożar ten
niezmierne szkody zrządził i nauce, bo zni- *
szczył najdawniejsze księgi rękopiśmienne,
których tutaj wiele przechowywano; starał się
to wszystko król wynagrodzić i dał klasztoro-
wi na opata Michała z Lipia, mistrza akademii
krakowskiej, który klasztor do porządku, ko-
ściół do ozdoby, jak nigdy przedtem, przypro-
wadził, Lecz po śmierci jego niedbałość i nie-
uctwo następców popsuły wszystko. Nieład
trwał aż do panowania Zygmunta III, za któ-
rego ustanowiony opatem Michał Maliszewski,
sekretarz królewski, ujął w klub rozprzężenie,
a kościół z klasztorem na długi czas znowu
w dobrym stanie zostawił. Dopomagał mu
w tem widać król, mający szczególniejsze na-
bożeństwo do kościoła na Łysej górze, Był on
tutaj kilkakrotnie, modlił się po zwycięstwie
guzowskiem 1607 r., w lat zaś kilka potem,
przysłał jako wotum trzy posągi srebrne wła-
snej roboty. Królowie Władysław IV i Jan
Kazimierz podobnież kościół ten zwiedzali.
Znowu tedy z bogactw i zamożności słyńął, co
było przyczyną, iż Szwedzi w r. 1656, na łup
zwabieni, uczynili osóbną wyprawę na tutej-
szy klasztor, ale nie nie znaleźli; trzech albo-
wiem zakonników pochowało kosztowności
z woli starszych i za granicę uciekło, Powtó-
rzyła się ta sama sprawka i w r. 1704 pod
Karolem XII ze Szwedami i później jeszcze
w r. 1716 podczas wojny domowej ze swojemi
iSasami, Za nastąpieniem tedy pokoju, wró-
ciły tutaj łatwo zamożność i dostatek, gdy
w d. 26 października 1777 r. ogień spalił do
szczętu klasztor i opactwo. Był tak nagły, że
w trzy godziny zostały się na Łysej górze ze
wspaniałych gmachów same rumowiska i po-
pioły. Zakonnicy ledwie unieśli życie i oca-
lono tylko drzewo krzyża Ś, i bibliotekę. O da-
wniejszej zatem budowie tego kościoła, tylko
podług rysunków i podań możemy mieć wyo-
brażenie. Tak jak przedstawiony jest na ryci-
nie z r. 1690, przy dziele ks. Marcina Kwiat-
kiewicza benedyktyna znajdującej się, otoczo-
ny był drewnianym parkanem z wielką bramą
murowaną, której szczątki są jeszcze do dziś
dnia. Sam kościół był z kamienia wystawio-
ny, z dwiema czworobocznemi wieżami, od wej-
ścia których wierzch był pokryty baniastym
dachem o 2-ch piętrach. Na lewo wznosił się
klasztor, którego mury dotąd pozostały, Oały
kościół w kształcie krzyża łacińskiego wysta-
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wiony, mający W koło łukowato sklepione du-
że okna, na rogach wzmocniony przyporami,
zdawał się być dziełem XIV a najpóźniej XV w.
W późniejszej rycinie przy dziele kś. Jicka Ja-
błońskiego, 1734 drukowanem, tę widać tylko
różnicę, iż parkan otaczający kościół na mur
przemieniono, a brama główna była ozdobniej-
szą i wyższą. Gmach tedy skutkiem ostatnie-
go pożaru tak dalece okazał się zniszczonym,
że go aż do fundamentu rozebrać musiano. Na
jego miejsce za staraniem Jana Nepomucena
Niegolewskiego, ostatniego opata, stanęła no-
wa świątynia, mająca dwie szczytowe ściany
i wyniosłą wieżę z ciosu, ściany zaś boczne
z cegły. Ukończoną została w r. 1806 i w tym-
że roku przez kś. Andrzeja Gawrońskiego, bi-
skupa krakowskiego, poświęconą. Kaplica,
w której są złożone relikwie krzyża, uratowa-
na śród pogorzeli, jest dziełem dawniejszego
nieco czasu, Wystawił ją w r. 1604 Mikołaj
Oleśnicki, kaszt. radomski, i na odwiecznie tu
znajdujące się rodziny swojej groby przezna-
czył. Gdy za czasów drugiej wojny szwedz-
kiej w r. 1704 zrujnowaną i do szczętu zburzo-
ną została poprzednia kaplica, Krystyan Sta-
nisław Mirecki, opat tutejszy, przeniósł tu re-
likwiarz z drzewem krzyża ś. i odtąd dawne
swoje nazwisko kaplicy Oleśnickich na św.

Krzyża przemieniła, W ołtarzu mieści się re-

likwiarz w kształcie niewielkiego podwójnego
krzyża ze złota, prostej ale gładkiej roboty,

z napisem na czarnej emalii, że sprawiony był
w r.1614 przez Bogusława Radoszewskiego

opata. W nim umieszczone jest pięć sztuczek
drzewa krzyża Ś., trzy cząstki na trzech rogach

krzyża, poniżej eały krzyż z tegoż drzewa wy-

robiony, a pod nim część piąta u samej ręko-

jeści w formie kwadratowego słupka, Zabudo-

wania klasztorne dawniejsze są od tej kaplicy.

Krzyżowe sklepienia krużganków mają tę sa-

mą formę jak w Koprzywnicy i Wąchocku,

gdzie w końcu XII w. stanęły, Przy zbiegu

żeber sklepieniowych na ściany umieszczone

gą herbowne tarcze, noszące na sobie herby

państwa, a oprócz nich prywatnych rodzin

Dębno, Topór, Prus, Jastrzębiec, Poraj, oraz

podwójny krzyż, klasztoru tutejszego znamię.

Herby te pochodzą niewątpliwie z XV w., ale

ściany i sklepienia krużganków 0 wiek eały

albo i więcej dawniejszemi być mogą. Kiedy

nowy kościół odbudowano, benedyktyni fran-

cuzcy, przyjęci wtedy gościnnie doklasztoru,

spalili bibliotekę, której nie rozumieli; w tej

wandalskiej sprawie odznaczył się szczególniej

kś. Gerard Lefebure de Lassus. Przy tej zaś

sposobności inny jeszcze cios klasztor tutejszy

spotkał, albowiem przy bibliotece znajdował

się ów skarbiec zamożny, znany tylko najstar-

szym zakonnikom pod przysięgą, że nikomu

nie wydadzą wiadomości o nim. Gdy więć 

Łys 853

książki do nowej sali przenoszono i niszczo-
no, braciszek jeden przeczytał w porzuconóm
przypadkiem piśmie wiadomość o miejscu, gdzie
się takowy ukryty znajduje. Zmówiwszy się
tedy z dwoma innymi, wykradli złoto i klej-
noty i z klasztoru uciekli. Nie wiadomo do-
kładnie, jak wielki był ten skarb, to tylko
pewna, że część odebrano zbiegom, a część
znaczniejszą juź oni sami byli roztrwonili. Re-
sztę sprzętów złotych i srebrnych razem z od-
zyskanemi zabrał rząd austryacki i od ceny
ustanowionej przez siebie płacił rocznie kla-
sztorowi 14,000 złp., co pokazuje, jak znaczne
jeszcze były te szczątki. Temu wypadkowi
powszechnie przypisują zupełny odtąd upadek
zamożności klasztoru, któremu gdy odłużone i
zniszczone dobra jeszcze odjęto, w gmachu mo-
gącym do stu zakonników pomieścić wkrótce
zaledwie kilku pozostało, W r. 1824 było je-
szcze benedyktynów na Łysej górze pięciu pod
zarządem opata Niegolewskiego, który umarł
w r. 1828. Kiedy wygaśli ostatni już bene-
dyktyni łysogórscy, rząd gmachów klasztor-
nych użył dla instytucyi, która była w augu-
stowskim Liszkowie, i zdrożnych księży prze-
niesiono na Łysą górę w r. 1851. Kościół zo-
stawał pod zawiadywaniem osobnego admini-
stratora, w klasztorze zaś mieścił się dom
księży demerytów pod zarządem regensa, ojca
duchownego, intendenta i pisarza. Obecnie
mury klasztoru przerobione są na więzienie.
Wewnętrzne rozłożenie tego kościoła jest bar-
dzo proste i smaczne. Przyozdabia go siedm

obrazów pędzla Franciszka Smuglewicza, przed-
stawiających w wielkim ołtarzu ś. Trójcę; w bo-

cznych zaś $, Emeryka, któremu anioł z obło-
ków wskazuje miejsce, gdzie ma wystawić kla-
sztor; Widzenie ś. Benedykta ze ś. Scholastyką;
Śmierć ś. Józefa; Hmierć ś. Benedykta; Znale-
zienie $, Krzyża przez ś. Helenę i próba cudo-
wności tegoż na chorej osobie; Niepokalane
poczęcie N. Panny. Obrazy te, czas, wilgoć, a

po części nieumiejętne odnawianie tak uszko-

dziły, że trudno w nich ręki mistrza dopatrzeć.
Do zabytków sztuki rzeźbiarskiej należą dwa

nagrobki, znajdujące się 'w kaplicy ś. krzyża,

założycieli tejże, Mikołaja i Zofii Oleśniekich.
Wyobrażają one leżące osoby, to jest rycerza
w zbroi i niewiastę w zwykłem ówczesnem
ubraniu. Rzeźby te wykonane są z marmuru
ciemnego, twarze zaś i ręce z białego alaba-

stru, co im szczególniejszy wyraz nadaje. Dwa
te nagrobki, chociaż niejednoczesne, jednę prze-
cież stanowią całość. Zofii Oleśniekiej wysta-

wił mąż w r. 1612; Mikołajowi zaś Oleśniekie-

mu syn w r. 1629, jak o tem stosowne przeko-

nywają napisy, Oprócz tych nagrobków, znaj-

dują się jeszcze dwie inne pamiątkowe tablice

na kurytarzach klasztornych. Jedna z nich ;

położona w r. 1806, obejmuje wspomnienie
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dziejów tutejszego kościoła, druga jest pamiąt-
ką pochowania w r. 1766, kości 1487 tutej-
szych kapłanów, pomiędzy któremi miało być
28 opatów, 275 przeorów a 1085 prostych za-
konników. Dawniejsze kamienne nagrobki, któ-
rych tu nie mała musiała być liczba, po roze-
braniu pierwotnego koscioła, użyte zostały na
materyał do późniejszych jego napraw. Pozo-
stał tylko śląd w kilku schodach, niegdyś do
biblioteki klasztornej prowadzących, z których
"dwa zrobione także zostały z rozerzniętego po-
 mnika, (Tu również mają spoczywać zwłoki
ks. Jeremiego Wiśniowieckiego). Jest to jedy-
na na Łysej górze w tym rodzaju starożytność,
wyobraża zaś na płycie z piaskowca, w głębo-
ko rytym konturze, wizerunek opata w całej
figurze, w długim habicie, infule na głowie,
który prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma
pastorał, a naokoło kamienia jest napis go-
tyckiemi głoskami, zepsuty, z którego domy-
ślać się można, iż był grobowcem Michała
z Lipia, zmarłego w r. 1477. Dzieje klasztoru
pisali: kś, Wojciech Rufin w dziełku „Histo-
rya o drzewie Krzyża św. (Kraków 1604 i
1610), tudzież kś, Marcin Kwiatkiewicz i kś.
Jacek Jabłoński w podobnych pracach. „Ży-
woty Opatów skreślił Henryk Johnston, be-
nedyktyn ąanglik, bibliotekarz i archiwista
klasztorny w XVIII w. Praca jego dotąd
w rękopisie pozostaje. Najświeższą kryty-
czną historyą jest praca kś. Grackiego: ,,Bene-
dyktyński klasztor na Łysej Górze, Przed r.
1830 z rozporządzenia ministra Lubeckiego
dokonano ścisłego wymiaru południka na £.
właśc, Zysicy (por. Zysogóry), Pracę tę prowa-
dzili inżenierowie Wojciech Niemyski i Józef
Chrzanowski; astronom zaś Armiński sprawdził
ją i za dokładną uznał. Br. Ch.
Łysa 1.) góra lesista, 660 m, npm. wyso-

ka, wznosząca się na granicy gmin Mikuszo-
wie i Straconki, w pow. bielskim, na płn.
wsch. od Mikuszowie, w północnych rozgałę-
zieniąch Beskidów zach., pod 369 45! 48 wsch.
dłg. g. F. a 49947'6' płn. sz, g. Od zachodu
rozpościera się dolina rz. Białej, a od płn. do-
lina Straconki, dopływu Białej. Szezyt ten
tworzy zachodni narożnik pasma górzystego,
ciągnącego się od rz. Soły do Białej rzeki,
w którem najwyższy czubek zowie się Magórka
czyli Josefsberg (913 m.). 2.) £., wierzcho-
łek lesisty w puszczy niepołomiekiej, na ob-
szarze gm. Stanisławie, w pow. bocheńskim,
na płn. od wsi, pod 3891" 30” wsch. dłg. g. F.
a 50712” płn. sz. g. Wznies, 215 m. npm.
Miejsce znaku triang. 3.) Ł., 385 m. wys. na
płd. gran. Palikrów, a na płn, gran. Kutyszez,
pow. brodzki. 4.) Ł., 383 m. wys. w Szysz-
kowcach, tenże powiat. 5.) K., na obszarze
gm. £Łapszyna, w pow. brzeżańskim, na zach.
od Łapszyna, między nim a gościńcem brze-  
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żańskim, pod 42*33/138/ wsch. dłg. g. F. a
49*29'20” płn. sz. g. Wschodnie jej stoki
zwą się „„Pod Spadami*, Wznies. 380 m. npm.
6.) Ł., góra lesista, 391 m. npm., w płd, stro-
nie wsi Pawłokomy, w pow. brzozowskim, na
granicy z Dylągową, pod 39957' wsch. dłg. g.
F. a 49747'45' płn. sz. g. Ob. Zysa, potok.
T.) £Ł., na płn. wsch. od wsi Osowce, w pow.
buczackim, pod 4894 wsch. dłg. g. F., a
49710710” płn. sz. g., 376 m. wys. 8.) Ł.,
znaczna góra lesista, wznosząca się w paśmie .
gór pogranicznych, na granicy Galicyi i Król.
Polskiego, na obszarze gm. Siedlca, w pow.
chrzanowskim, pod 379 20' 40” wsch. dłg. g.
F. a 50*9'8” płn. sz. g. U płd. stóp ściele
się wieś Biedlec, od wsch. płynie Rudawka
pięknym parowem, nad którą rozsiadła się wieś
Dubie, a od płn. wieś Dębnik z łomami mar-
muru, Wznies, 419 m. npm. 9.) Ł., wzgórze
polne, 229 m. wys., na płn, od wsi Szezutko-
wa, w pow, cieszanowskim, na lew. brz. Lu-
baczówki, pod 409% 47' 25 wsch. dłg. g. F. a
507/11" płn.sz.g. 10.) K., wzgórze polne,
na płd, wsi Grorajca, w pow. cieszanowskim,
między potokami Grmojnikiem (od płn.), a Bu-
szczakiem (od płd.), pod 40? 52/ 40” wsch.
dłg. g. F. a 5015/45” płn. sz. g., 246 m.
wys. 11.) KŁ., wzgórze lesiste, na zach, wsi
Rudy Różanieckiej,j w pow. cieszanowskim,
pod 40%49' wsch. dłg. g. F. a 50919'24” płn,
sz. g., dochodzi 233 m. npm. U płd. stóp jego
płynie Różaniecki pot. 12.) Ł., góra i szezyt
w Karpatach wschodnich, w dziale skolsko-
delatyńskim, w paśmie rozpościerającem się
jako dział wodny między Mizuńką (od płn.
zach.) a Świcą (od wsch.), Wznosi się na gra-
nicy gmin Wełdzirza i Mizunia, w pow. doliń-
skim; szczyt jej przedstawia obszerną połoninę
śródleśną, na której znajdują się zabudowania
halskie. Wznies. 1160 m. Z płn.-wsch. sto-
ków zabiera wody pot. Luszecki, dopływ Świ-
Gy, z płd.-wsch, stoków spływają wody do
Swicy, a z płn. zach. zbocza podążają do Mi-
zuńki. 18.) Ł., góra i szczyt w Karpatach
wschodnich, w dziale skolsko-delatyńskim, na
wsch. od wsi Lipy, w pow. dolińskim, pod
41924 wsch. dłg. g. F. a 48956'50” płn.
sz. g., między Lipą rz. (od zach.) a Roztoką
pot. (od wsch.). Wznies. 772 m. Ob. Gergan,
t. II, 707, N 1. 14.) £., góra lesista, na płn.
od Dobrohostowa, w pow. drohobyckim, pod
41*15'50” wsch. dłg, g. F. a 49" 16' 40” płn.
sz. g. Od płn. wsch. pokrywa ją las Baranica
a od płn. las Lipa, Od płd, płynie rz. Kłodni-
ca (ob.); wody ze stoku płn. podążają za pomo-
cą Słonicy do Worony lub bezpośrednio do
tejże. Wznies. 388 m. npm. 15.) Ł., grzbiet
górski w Beskidach wschodnich, między wsia-
mi Konieczną a Lipną, w pow. gorlickim, ze
szczytem 704 m. wysokim, npm. 16.) Ł., gó-
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ra, na wsch. od wsi Lipinek, w pow. gorlickim,
pod 38”59' wsch. dłg. g. F. a 49940 płn.
sz. g. Po płn. stronie tejże rozpościera się las
Tatarówka, a od płd. las Rękaw. Wznies,

378 m. 17.) £., góra. Nad prawym (wscho-
dnim) brzegiem Ropy, między nią (od zach.) a
pot. Bielanką (od wsch.) legł dział górski Ły-
są zwany. Najwyższy jego szczyt Łysa wzno-

si się 641 m. npm. na granicy Szymbarku
z Łosiami w pow. gorlickim. Liczne są tutaj
kopalnie nafty, zwłaszcza na stoku zach. i płd,
Czyt. art. Łosie, 18.) Ł., 301 m. wys., w za-
chodniej stronie Małkowic, pow. grodecki,
19.) Ł., znaczniejsze wzgórze lesiste, w płd.-
wschodniej stronie wsi Bonowa, w pow. jawo-

rowskim, pod 40957'217 wsch. dłg. g. F. a
4952/30” płn. sz. g. Wznies. 272 m. npm,
Stok płdn. pokrywa las Leszczyną zwany.
20.) Ł., wzgórze lesiste, 269 m. wys., pod
41*49' 10” wsch. dłg. g. F. a 5092/80” płn.
sz. g., na płn. od Wielkich Oczów, w pow.
jaworowskim. Na płd, zachód od £Ł. mamy gó-
rę Świdnicę (263 m.), a na płn. obszerny las
„Za Łysą zwany. 21.) £., 821 m. wysok,
w płd. stronie Zbory, pow. kałuski. 22.) ła.
góra, wznosząca się na granicy gmin Trójcy
i Debesławiec, w pow. kołomyjskim, półnoe-
nemi stokami opadająca do doliny rz. Prutu.
Wznies. 359 m. Leży pod 42952 40” wsch.
dłg.g.F. a 489 27' 367 płn. sz.g. Płd, wscho-
dnie stopy tej góry opłukuje potok Horoczna,
który ze stoku wschodniego Ł. zabiera liczne
przytoki krótkie, 23.) Ł., góra, wznosząca
się na płd. wsch. od Żukowa, w pow. kołomyj-
skim, na płd, od rz. Czerniawy, pod 429 48' 10”
wsch. dłg. g. F. a 484145” płn. szer. g.

Wznies. 328 m. npm. 24.) B., góra w paśmie

gór i lasów bielańskich, na płd. od Woli Ju-

stowskiej, w pow. krakowskim, nad drogą wio-

dącą z tejże wsi do fortyfikacyj wojskowych
na Sowińcu. Leży pod 370 32' wsch, dłg. g. F.
a 50? 3/45” płn. sz, g. Wznies, 283 m. npm.

25.) Ł., znaczne wzgórze, wznoszące się nad

granicą Galicyi i Król. Polskiego, na płn. od
wsi Raciborowie, między nią a Prawdą, w pow.
krakowskim, pod 37? 42/8” wsch. dłg. g. F.
a 5097/51” płn, sz. g. Wznies. 284 m, npm.

26.) Ł., góra, na granicy gm. Czarnorzćk i
Korczyny, w pow. krośnieńskim, pod 389" 28'
wsch. dłg. g. F. a 499 44 20” płn. sz. g. Stok
południowy zowie się Podzamczóm, na którem

legły rozrzucone zabudowania miasteczkaKor-

czyny. Na szczycie tej góry wznosił się da-

wniej zamek niższy, Kamieńcem zwany (IIL.

764), z którego nie pozostał dzisiaj żaden ślad.

/Wznies. 470 m. npm. 27.) £., góra, wzno-

sząca się na płn, wschód od Limanowy, w pow.

limanowskim, pod 38? 7' 16” wsch. dłg. g. F.

a 49043'15' płn. sz. g. Wznies. 785 m. npm.

28.) Ł., góra, wznosząca się w obrębie gm.  
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Siekierczyny, w pow. limanowskim, pomiędzy
potokami Słomką (od zach.) i Lasówką (od
wsch,). Wznies, 702 m, npm., 38? 6” 40” wsch.
dłg. g. F. a 49039'41” płn. sz.g. 29.) Ł.,
góra wznosząca się po północnej stronie miasta
Lwowa, tuż nad monasterem ś. Onufrego, da-
wniej Kalwaryą zwana, gdyż na niej stały
trzy krzyże, do których pobożni pielgrzymo-
wali. Wspominana już pod r. 1270. W da-
wniejszych czasach była całkiem nagą; dopiero
w r. 1837 zrównano ją, zalesiono i zamieniono
na miejsce pięknych przechadzek. Łączy się ona
na wsch. z Wysokim Zamkiem (ob.). 30.) £.,
góra, na wsch. od Brzuchowie, w pow. lwow-
skim, pod 41039 wsch. dłg. g. a 49954 307
płn. sz, g., śród rozległych lasów; wznies, 385
m. Na płd. od niej wznosi się Pohoryle (388
m,), a na płn. zachód Osowa (337 m.) 31.) B.,
znaczne wzgórze, na płn. wsi Wołostkowa,
w pow. Mościska, pod 40?58'20” wsch. dłgi
g. a 4974545” płn. sz. g. Wznies. 279 m.
npm. 32.) £., góra lesista, na płd. od wsi
Skomielny Czarnej, w pow. myślenickim, pod
37981" wsch, dłg. g. F. a 49?42'41” płn.
sz. g. Północne podnóże opływa potok bez-
imienny, uchodzący do Łętówki, od wsch. i
płd. Łętówka. Wznies. 717 m. npm. 33.) b,
góra wznosząca się na płd. od Osielca, wsi
w pow. myślenickim, nad lewym brz, Skawy,
pod 37" 24' 8” wsch. dłg. g. F., a 49” 40' płn.
sz. g. Wznies, 630 m 34.) Ł., góra, wzno-
sząca się na granicy Galicyi i Węgier, w Be-

skidach zachodnich, na płd. wsi Spytkowice,

w pow. myślenickim, pod 37*28'21” wsch.
dłg. g. F. a 4973328” płn. sz. g. Północne

stoki pokrywają gęste lasy, południowe i za-
chodnie są nagie. Liczne potoki od płn. spły-
wają do łożyska Wsiowego pot., będącego źró-
dłowem ramieniem Skawy. Od płd. zaś płynie
źródłowe ramię Orawy Czarnej. Wznies. 805
m.npm. 35.) Ł., góra lesista, na płd. zachód

od wsi Strymby, w pow. nadwórniańskim, mię-

dzy ramionami źródlanemi rz, Strymby Małej,
pod 42014/ wsch. dłg. g. F., a 48*35' płn.
sz. g. Wznies. 781 m npm. 36.) Ł., wzgórze
znaczniejsze, wznoszące się pod 50? Z 10

płn. sz. g. F. a 39948' wsch. dł. g. na pin.

od wsi Jeżowa al. Jerzowa, w pow. Nisko,
śród rozległych równin, dochodzi 212 m. npm.
(miejsce znaku triang.). Południowo.-wschodni
czubek wynosi 202 m. npm. Od strony połu-
dniowej jego płynie Kamieński potok (ob. t.
III, 775, N1). 37.) Ł., góra lesista, w obr.
gm. Wolicy, w pow. pilźnieńskim, na płd.
wschód od wsi, pod 394 30” wsch. dłg. g.
F. a 5091/30” płn. sz. g., wznosi Się 808 m.

npm. 38.) Ł., góra polna, na wsch. od wsi Bo-
hatkowiec, w pow. podhajeckim, pod 43* 4 8”
wsch. dłg. g. F., a 49924 płn. SZ. g.; wznies,
3868 m. npm. 39.) B., góra lesista, na grani-
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cy gm. Koniuszy i Berendowie, w pow. prze-
myskim, pod 40”283'10” wsch. dłg. g. F. a
499 41' płn. sz. g.; od zach. i płd. opływa ją
Górny pot. (ob.); wznies. 460 m. npm. 40.) Ł.
al. Zisa hora, wzgórze lesiste, na płn. zachód
mka Lubyczy Królewskiej, w pow. rawskim,
pod 4198/30” wsch. dłg. g. F. a 50922 10”
płn. sz, g., z szczytem 291 m. npm. wysokim.

41.) Ł., góra, wznosząca się na lewym (wscho-
dnim) brzegu rz. Świerza, na płn. od Podka-
mienia, na granicy tegoż z gm. Fragą, w pow.
rohatyńskim, pod 429% 8' wsch. dłg. g. F. a
49028 płn. szer. g. Wznies. 388 m. npm,
42.) Ł., znaczne wzgórze lesiste, w płd.-zach.
stronie Przecławia, nad południową jego gra-
nicą z Korzeniowem, w pow. ropczyckim, pod
390 6' wsch. dłg, g. F. a 50? 10' 10” płn. sz. g.
Wznies. jego 218 m. npm. 48.) Ł., wzgórze,
także Zysą górką zwame, na płn. wsi Woli O-
cieckiej, w pow. ropczyckim, 211 m. wysokie,
pod 3991430” wsch. dłg. g. F. a 50” 10/8”
płn. sz. g. 44.) b., góra, wznosząca się na
wsch. od wsi Horożany Wielkiej, w pow. ru-
deckim, na granicy z gm. Kahujowem, na płn,
od źródeł potoku Sponki, dopływu Szczórka,
pod 41931 wsch. dłg. g. F., a49” 34 45"
płn, sz. g. Wznies, 304 m. npm. 45.) Ł., zna-
czna połoga góra, na płn. od Podhajczyków,

w pow. rudeckim, pod 49" 39' 45” płn. sz. g.
a 41711' 35” wsch. dłg. g. F. Wznies. 318 m,
46.) Ł., góra, wznosząca się na lewym (zacho-
dnim) brzegu Sanu, na granicy gmin Wielopo-
la (pow. sanocki) i Postołowa (pow. Lisko),

. pod 39957/20” wsch. dłg. F., a 4929/15”
płn. sz. g. Wznies. 425 m. 47.) £., wzgórze,
wznoszące się pod 4274 wsch. dłg. g. F. a
500 26/54” płn. sz. g., na płd. od Tartakowa,
w pow. sokalskim; wznies. 248 m. npm. Od
płd. mamy szczyt Tartaków (249 m.) a od płn.
wzgórze Ostrów. 48.) Ł., lesiste wzgórze,
265 m. wysokie, wznosząee się pod 41” 43/30”
wsch. dłg. g. F. a50929' 25” płn, sz. g., w po-
łudniowej stronie wsi Horodyszcza, w pow.
sokalskim. 49.) £Ł., góra lesista, na granicy
gm. Starej soli i Laszek murowanych, w pow.
staromiejskim, pod 40935 wsch. dłg. g. F. a
4929/50” płn. sz. g. Wznies. 659 m. npm.
50.) Ł., góra, 359 m. wys., wznosząca się na
płd. wsi Pleszowiec a na wsch. Czernichowa,

w pow. tarnopolskim, pod 4396/30” wsch,
dłg. g. F. a 49941'35” płn. sz.g. 51.) Ł,,
góra, na płn. od miasteczka Bortnik, w pow.
tłumackim, pod 42942 wsch. dłg. g. F. a
480 46' 50” płn. sz. g.; 304 m. wysok. U stóp
płn. i wsch. wytryskują źródlane ramiona pot.
Seletyna, dopływu Tłumacza, 52.) Ł., góra,
na granicy gm. Zawadki i Ponikwi, w po-
wiecie wadowickim, na północ od potoku Po-
nikiewki, pod 3797/45” wsch. dłg. g. F. a
4950/28” płn. sz. g. Wznies. jej 554 m. 
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npm. Na płn. wschód od niej wznosi się szczyt
Iłowiec, 477 m. wysoki, tuż nad ujściem Po-
nikiewki do Skawy, a na zach, szczyt Skolec,
564 m, wysoki, na wschodnim czyli prawym
brzegu Choczenki, dopływu Skawy. 53.) b,
znaczna góra wznosząca się w płd. stronie wsi
Swoszowice, między niemi a Wróblowicami, ze
szczytem na obszarze Wróblowie, które legły
u południowych stóp tej góry, w pow. wielie-
kim. Przedstawia ona szeroki, od wschodu ku
zachodowi ciągnący się grzbiet, którego boki
pokrywają od wsch. i zach, resztki lasu mię-
szanego, dziś już od strony północnej całkiem
wyciętego. Widok z tej góry ku północy na
dolinę nadwiślańską, a ku południu na Tatry
i całą podgórską okolicę malowniczy. Wznies,
345 m. 54.) Ł., góra lesista, wznosząca się
na płd. od wsi Zborczyc, na granicy z Wiato-
wicami, w pow. wielickim, pod 37%58' wsch.
dłg. F. a 49947'48” płn. sz. g. Wznies. 302 m.
npm. Od niej na południe w tym samym dzia-
le górskim, na płd.-wsch. granicy wsi Wiato-
wie z Niegowicami, wznosi się szczyt tejże na-
zwy, bezleśny, 294 m, npm. wysoki. Płd.-za-
chodnie i południowe podnóże tego działu gó-
rzystego opływa Królewski potok (t. IV, 688).
55.) Ł., lesista góra, na zach. od Czerwono-
grodu, w pow. zaleszczyckim, między Dżury-
niem rz. (0d wsch.), a Dniestrem (od płd. zach,).
Stromo spada na płd. zach. do rz. Dniestru,
gdy zaś na płn. przechodzi nieznacznie w falo-
watą wyżynę. Wznies. 326 m. npm., a nad
powierzch. wody w Dniestrze 174 m. 56.) Ł.,
góra lesista, wznosząca się na wsch. od wsi
Pobocza, w pow. złoczowskim, pod 42? 39/30"
wsch. dłg. g. F. a 4953/20” płn. sz. g. Od
zach opływa ją pot. Spinocha, dopływ Bugu;
las pokrywający ją od wsch. zwie się Bilochą,
od którego na południe, nad Rudą Kołtowską,
wznosi się szczyt tejże nazwy, 374 m. wysoki.
Wznies, 400 m. npm. 57.) £., wzgórze, wzno-
szące się pod 41052 wsch. dłg. g. F. a50%1'
płn. sz. g., na płn, wsi Zółtańcami zwanej,
w pow. żółkiewskim, w paśmie wzgórzystem
ciągnącem się od wsi Kłodzienka na płn. za-
chód; wznies, jego 276 m, npm. W tym grzbie-
cie mamy szczyty: Zapuście (289 m.) i Mohił-
kę (280 m.). 58.) Ł., por. Zysa hora, Łysa
góra i Kamienna góra. Br. G.

Łysa, nazwa polany w Tatrach nowotar-
skich, nad Białką, w obrębie gminy Brzegów,
w pow. nowotarskim. Część południowa po
wschodniej stronie Białki należy do Węgier,
północna po stronie zachodniej Białki do Brze-
gów. Most na Białce, powyżej polany, naprze-
ciwko tracza, 967 m. (szt. gen.). Na zach.
nad Białką i nad polaną wznoszą się Skałki,
1135 m. npm, : Br. G.

Łysa, pot., wypływa u płn.-zach. stóp góry
Łysej (391 m.), w płd. stronie wsi Pawłoko-
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my, w pow. brzozowskim, płynie w kierunku
północnym przez wieś Pawłokomę, poniżej któ-
rej uchodzi do Sanu z prawego brzegu. Dłu-
gość biegu 5 i pół kil. Br. G.
Łysa-góra, 1.) al. Basin, os., pow. błoński,

' gm. Pass, par. Kaski. Przytyka do wsi Iz-
debno (ob.). Por. Gole. 2.) Ł., wś, pow. no-
womiński, gm. i par. Siennica. Leży między
Karczewiem a Sobiekurskiem. W 1827 r.l
dm., 13 mk. Por. Zasomin. 3.) Ł., os. mły-
narska, pow. włocławski, gm. i par. Chodecz,
W 1827 r.1 dm., 22 mk.; obecnie 1 dm., 8 mk.,
30 mr. obszaru. Ob. Kobyla łąka. 4.) Ł., pow.
opoczyński, gm. Sworzyce, par. Zarnów. Leży
przy osadzie Zarnów. 5.) £Ł., pow. piotrkow-
ski, gm. Podolin. Miejscowość t. n. we wsi
Srock. 6.) Ł., 0s., pow. będziński, ob. Kuźni-
ca Piwońska, Ma 1 dom, 37 mr. ziemi. 7.)
Ł., folw. i smolarnia, pow. lubelski, gm. Wól-
ka. Leży śród lasu, o 3 w. na płd.-wsch. od
Zyżyna. 8.) Ł., wś, pow. maryampolski, gm.
Poniemoń-Pożajście, par. Poniemoń. Odl. 52
w. od Maryampola, ma 14 dm., 110 mk.; w r.
1827 wś rząd. 5 dm., 64 mk. 9.) Ł., os., pow.
kalwaryjski, gm. Balkuny, par. Mirosław. Odl.
42 w. od Kalwaryi, ma 3 domy, 14 miesz-
kańców. Br. Ch.

Łysa-góra, 1.) zaść. szlach. nad rz. Wołtą,
pow. dzisieński, 3 okr. adm. o 49 w. od Dzi-
sny, | dm., 7 mk. kat. (1866). 2.) Ł., tolw.
dóbr Leonpol, pow. drysieński.
Łysa-góra, 1.) folw., pow. miński, 9 włók

i 6 mr. rozl., od r. 1863 własność Piotrowi-
czów. Wzniesiony 1130 st. ang. npm. 2.)
Ł., zaśc. w pow. ihumeńskim, nad rz. Swisło-
czą, nieopodal ujścia do niej rzeki Wołmy i na-
przeciwko majętności Turyń; ma osad 5, łąki
wyborne, ziemię lekką, dość urodzajną. 5.) Ł.,
wieś w powiecie ihumeńskim, przy drodze
wiodącej z Rudni bułhakowskiej do Wojniło-
wiez, ma osad 11, grunta lekkie, wzgórkowate,
miejscowość lesista, dość ponura i bezwodna,
4.) Ł., mały zaśc. w pow. bobrujskim, nad
rzeczką Zarudeczą, dopł. Komarówki, w okr.
police. 3-im hłuskim, w par. katol. hłuskiej,
głucha, poleska, odludna miejscowość; grunta
piaszczyste. Al, Jel.
Łysa-góra, ob. Zysakora,
Łysa-góra, 1.) wś, pow. jasielski, w okoli-

cy lesistej i górskiej, przy drodze ze Zmigro-
du do Dukli, 401 do 422 m. n. p. m,, jest zro-
szona potokiem Głojscem, uchodzącym pod Zmi-
grodem z lewego brzegu do Wisłoki. Lasy
pokrywają północny stok góry Łazy, 540 m.
bezwględnej wysokości mającej, u której stóp
znajdują się kopalnie nafty. Od wschodu ota-
czają wieś góry bez osobnej nazwy, dochodzą-
ce do 526 m. bezwzględnej wysokości. Gleba
nie jest urodzajna, są to bowiem ;przeważnie
czerwone iły, spoczywające na warstwach 
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rozpianieckich, a lasy są cisowe, grabowe i bu-
kowe, po części także jodłowe. Wieś liczy
695 mieszk., przeważnierzym.-kat. wyznania,
należących do parafii w Zmigrodzie, oddalonym
o 5.8 klm. Kasa pożyczk. gminna rozporządza
kapitałem 688 zł, w.a. Pos. wiek. 413 mr.,
mianowicie 70 rolii 348 mr. lasu; pos. mn,
1243 mr., mianowicie 1024 mr. roli, 76 mr.
łąk i 148 mr. past. Cały obszar wynosi 2267
mr. Za Długosza (L. B. I, 482i 489) była
Łysa Góra własnością Jana i Czesława Woj-
szików i Mikołaja Stadnickiego. Teraz pos.
więk. należy do p. Józefa Zubrzyckiego. Ł. g.
graniczy na północ z Siedliskami, na zachód ze
Żmigrodem starym, na południe z Mysiową,
a na wschód z Głojscami. 2.) £Ł., wś, pow.
brzeski, w okolicy falistej, poprzerywanej ga-
jami, leży 324 m.n. p. m., nad bezimiennym
potokiem, i należy do parafii w Porąbee a u-
rzędu poczt. w Wojniczu; liczy 1023 mieszk.
rzym.-kat, Pos. więk. ma 102 mr. roli 136
mr. lasu; mn. pos, 763 mr. roli, 132 mr. łąk,
91 mr. pastw.i 198 m. lasu. Kasa pożyczko-
wa gminna rozporządza kapitałem 1709 zł. w.
a. Ta wioska graniczy na północ z Sufczy-
nem, na zachód z Porąbką, na południe z Ja-
worskiem, a na zachód z Grabnem. 3.) Ł.,
grupa chat włościańskich w obr. gminy Cho-
lerzyna, w pow. krakowskim. 4) Ł., leśni-
czówka na obszarze dworskim w Łętowni
(średniej), w pow. myślenickim. 5) Ł., grupa
chat w obr. gminy Lednicy górnej, w pow.
wielickim. 6.) Ł., rus. Łysa hora, karczma
na obsz. dw. Staresioło w pow. cieszanowskim;
7.) Ł., karczma w zach. stronie Rodatycz
w pow. gródeckim, śród lasu, przy gościńcu
wiodącym z Gródka do Sądowej Wiszni, 8.)
Ł., zwana także Fleonorówką, wś, w pow. ska-
łackim, 15 km, na płd. od Skałatu, tuż na płd.-
zach. od sądu powiat. i urzędu poczt. w Grzy-
małowie. Na płn, leży Mazurówka, na wsch.
Touste, na płd. Kluwińce (w pow. husiatyń-
skim), na zach. Hleszczawa(w pow. trembo-
welskim). Środkiem wsi płynie mały potok,
dopływ Tajny, od płn.-zach. na płd.-wsch, do
Kluwiniec, Zachodnią część przepływa pot.
Tarcza, i tworzy następnie granicę południo-
wą. W r. 1880 było 286 mk. w gminie(obrz.
grec.-kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat.). Pa-
rafie rzym. i gr. kat. w Grzymałowie. 9.) Ł.,
karczma na obszarze dwor. Berezowica wiel-
ka w pow. tarnopolskim, Mac.

Łysa-góra 1.) al. Lisia-góra, dok, Lissigora,
nazywało się kiedyś wzgórze w pobliżu wsi
Starzyna i Lebca będące, w pow. wejherow-
skim; wspominane jest w dok. z r. 1285. Ob.
Perlbach, Pommer. Urkundenbuch. 2.) Ł.,
wś nad zat, Świeżą, ob. Kahlberg (niem.).

Łysa-góra, 1.) niem. Zissagura, kol., pow.
lubliniecki, par. Boronów, 1018 st. par. npm.,
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o 17 kilm. na płn.-wsch, od Lublińca; 5 bud.,
19 dm., 77 mk,, 10 os., 80 mr. ziemi, kopalnia
rudy żelaznej. 2.) £., por. Marklissa, F. 5.

Łysagóra, ob. Zysa, góra.
Łysagóra 1.) góra pod Kaniowem, niedale-

ko Dniepru. 2.) £Ł., góra pod Kijowem, o 3
w.za Dnieprem. 3.) K. Tak też zowią nie-
kiedy górę Trzy Krzyską w Wilnie. |
'Łysagóra, w Poznańskiem, ob. Zerkowskie

wzgórza.
Łysagóra, Zysahora, Gigula, najwyższy

szczyt górski w księstwie cieszyńskiem, 1825
m. npm, wys., w Beskidach, na płd.-zach. od
Cieszyna, na płd.-wsch, od Frydka, w dolinie
Ostrawicy.
Łysagóra, góra na granicy między Szlą-

skiem austr., Morawą i Węgrami, do 4100 st.
wys. npm., w pasmie jabłonieckiem; z pod niej
Mohilnica wypływa.
Łysagórka 1.) os., pow. kolski, gm. Lubo-

tyń, par. Brdów, odl. od Koła w. 19; dm, I,
mk. 5. 2.) Ł., os., pow. będziński, gm. Ru-
dnik Wielki; |] dm., 1 mr. ziemi rząd,
Łysahora 1.) wś, pow. lipowiecki, śród la-

sów i wzgórz, o 12 w. na płd. od Liniec, o 8
w. od wsi Krasneńkie, nazwę otrzymała od
góry t. n. pod lasem, na której wznosi się od-
wieczny krzyż kamienny z napisem słowiań-
skim. Ma 678 mk. i cerkiew ś. Michała z r.
1791. 2.) Ł., przedmieście Humania. 3.) Ł.,
część Babanki, pow. humański. 4.) Ł., las we
wsi Czernin, pow. taraszczański, F. $,
Łysahora, mko (od 1860), pow. elizawet-

gradzki gub. chersońskiej, nad Czarnym Ta-
szłykiem, 470 dm., 1631 mk., założone 1757 r.
przez jednego z roskolników w obrębie ziem
Siczy zaporoskiej,

Lysahora, ob. Zysohorka,
Łysahora 1.) góra lesista, na prawym brz,

rzeki Bruśniey, w obr. gm. Stanowce Grórne
(Staniwci, Stanestie), w pow. storożynieckim,
pod 48? 11' 45 wsch, dłg.g. F., a 489 16 40"
płn. sz. g. Wzniesienie 891 m. npm. 2.) Ł.,
góra i szczyt w Beskidach spiskich, wznoszą-

"ca się na granicy hrabstwa spiskiego i szary-
skiego, po wschodniej stronie rz. Tarczy, pod
380 25 30” wsch. dłg. g. F., a 4997 10 płn.
sz. g. Wznies. 1023 m. npm. Na północ od
niej wznosi się Jaworynka (1062 m.), a na po-
łudnie Spiska góra (1057 m.). 3.) K., szczyt
w Beskidach spiskich, w hr. spiskiem, na pół-
noc od miasta Lutowni Starej, a od zamku lu-
bowelskiego na wschód; pod 389 28 15 wsch.
dłg. g., F., a 49” 4 10” płn. sz. g. Od zacho-
du opływa ją potok Maślonka, dopływ Po-
pradu. Wznies, 843 m. Br, G.

Łysaki, ob. Koźniewo-£..

Łysaki, część Stanisławezyka, pow. brodzki.
Łysaków, wś ifolw., pow. janowski, gm.

Zaklików, par. Potok Wielki, o dwie mile od  
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Janowa, nad rz. Sanną, która tu tworzy pię-

kny staw, zarybiony karpiami. Ma 6 dm. wło-
ściańskich we wsi, 10 dm. w Majdanie Łysa-
kowskim i 10 dm. dworskich. Mieszk. 154.
Gruntu włośc. 163 mr. Dobra Ł., dawna wła-
sność Sierakowskich, dziś Jelczewskich, po-
dług oszacowania do Tow. Kred, Ziems. 1881
r. obejmowały ogółem 924 mr., t. j. 6 mr. ogr.,
22 łąk, 108 roliorn., 3.5 pastw., 6.5 zarośli,
24 wody, 736 lasu, 1l nieuż. Prócz tego je-
dnak Ł. posiada znaczny obszar piasków, kar-
łowatą choiną porosłych, które, jako bardzo
małej wartości, zupełnie z pod taksy wypusz-
czono, chociaż ta piaszczysta pustynia, do gra-
nicy galicyjskiej ciągnąca się, ma podobno
z górą 1500 mr. rozl. Położenie dworu ma-
lownicze, ogród na stoku góry nad wodą, rze-
ka obraca młyn i tartak. Według Tow. Kred.
Ziems. rozległość dóbr wynosi mr. 2864: grun-
ta orne i ogr. mr. 475, łąk mr, 90, pastw. mr.
18, wody mr. 13, lasu mr. 2067, nieuż. i place
mr. 20], bud, mur, 1, z drzewa 21; płodozmian
11-polowy. dł Ł.
Łysaków 1.) wś nad rz. Dyską, pow. lu-

belski, gm. Wólka, par. Bystrzyca, 2.) Ł.,
wś, pow. włoszczowski, gm. Secemin, par.
Przyłęk, W 1827 r. 5dm., 59 mk. 3.) £.,
wś, pow. jędrzejowski, gm. Raków, par. Ję-
drzejów. Posiada szkołę wiejską początkową.

W 1827 r. wś poklasztorna, 38 dm., 337 mk.
(Czyt. Kod. dypl. Małop. 168). Br. Ch.
Łysaków, wś, pow. mielecki, w pasie gra-

nieznym cłowym, leży w nadwiślańskiej ró-
wninie między Breniem i Brnikiem. Od po-

łudnia otaczają wieś lasy, a na północ od wsi
jest zbudowany folwark wraz z zabudowania-
mi gospodarczemi, "Ta wieś przyłączona do
parafii rzym.-kat. w odległym o 2.2 kil. Czer-
minie, należała dawniej do Łysakoewskich herbu
Leliwa, później do Tarnowskich, teraz zaś do
Artura hr. Potockiego; liczy 573 mk., między
nimi 514 rzym.-kat, Pos. więk. ma 356 mr.
roli, 14 mr. łąk i ogr., 20 mr. pastw. i 236 mr.
lasu; pos. mniej. 551 mr. roli, 86 mr. łąk i ogr.
i 282 mr. pastw.; graniczy na wschód z Boro-
wąi Czerminem, na zachód z Wolą Otałęską,
na południe z Szafranowem a na północ z Ły-
sakówkiem. Mac.
Łysakówek, wś, pow. mielecki, w równi-

nie nadwiślańskiej, między Breniem i Brni-
kiem, 169 m. npm., należy do parafii rzym.-
kat. w odległym o 4.5 kil. Czerminie, jest
objęta pasem granieznym cłowym, i miała tych
samych dziedziców co Łysaków; liczy 316
mk., między nimi 260 rzym.-kat. Pos. więk.
Artura hr. Potockiego ma obszaru 237 mr. ro-
i, 25 mr. łąk i ogr. i 9 mr. pastw.; pos. mniej.
287 mr. roli, 28 mr. łąk i ogr. i 38 mr. pastw.
Ł. graniczy na północ z Glinami Wielkiemi,
na południe z Łysakowem, na zachód. z Grór-
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kami a na wschód z Borową. Mac.
Łysakowo 1.) wśifolw. pryw., pow. pło-

eki, gm. Lelice, par. Bonisław, 7 dm., 7 osad,
82 mk., 485 mr. gruntu (397 mr. ornego).
Według Tow. Kred. Ziems, folw. £Ł.-Łabuny
lit. €. rozległy mr. 315: grunta orne i ogr. mr.
250, łąk mr. 10, pastw. mr. 46, nieuż, i place
mr. 9, bud. z drzewa 5. Wś Ł.-Łabuny osad
7,zgrun. mr. 17. 2.) £Ł., wś, pow. ciecha-
nowski, gm. Grudusk, par. Łysakowo, odl.
o 14 w. od Ciechanowa. Posiada kościół par.,
wiatrak i karczmę. Zamieszkała przez drobną

szlachtę, ma 34 dm., 299 mk., 1273 mr. grun-
tu, 80 mr. nieuż. W 1827 r. 20 dm., 147 mk,
Kościół par. drewniany erekcyi niewiadomej;
na belce rok 1618. Par. Ł. dek. ciechanowski:
2400 dusz. Br, Ch,
Łysakowo, niem, Zissakowo, dok. Leyssack,

Leisacke, Leisackes, Leisikowie, Lyssag, rycer.
dobra do parafii w Grudziądzu należące, pow.
grudziąski, przy bitym trakcie grudziąsko-ła-
sińskim, nad rz. Ossą, przeszło | milę od Gru-
dziądza, Obszaru ornej roli zajmują hekt. 117,
nieuż. |, bud. 7, dm, 3, kat. 8, ew. 12. Pa-
rafia Mokre, szkoła Rogoźno, poczta Grudziądz.
Dobra Ł. już za czasów krzyżackich zapisane
były na własność proboszezowi w Grudziądzu;
przywilej jednak donacyjny zaginął. Podług
podrobionego dokum. Krzysztofa Janikowskie-
go Ł. wraz z innemi dobrami Szadowem nale-
żało w r. 1419 do kościoła $, Ducha i ś. Jerze-
go w Grudziądzu. R. 1538 prob. grudziądzki
od ś, Mikołaja (od fary) Paweł Andrzej, który
zbyt szezupłe pobierał dotąd dochody z Ł.,
ustąpił te dobra z przyzwoleniem biskupa ów-
czesnego Jana w wieczystą dzierżawę miastu
Grudziądzowi za rocznym czynszem 20 m.
Włók liczono wtedy w Ł. 8. Jako granice
wymieniają się: Kłódki, Sarnówko, Rogozik
i struga Pręczela, Miasto zobowiązało się
dzierżawę eorocznie wypłacać proboszczowi,
choćby skutkiem jakiej wojny albo innego
przychodu, z warunkiem jednak, który miasto
postawiło, żeby msza Św, ranna jak dotąd
wciąż odprawiała się u św. Ducha. R. 1561
miasto daje zbierać w Ł. liezne kamienie
wapienne, jakie się na polu znajdowały, żeby
je wypalić, Z początkiem XVII w., nie wia-
domo już dla czego i jakim sposobem znowu
napowrót wydać musiało miasto Ł. kościołowi.
R. 1608 zanosiło się do procesu, pewnemu
agentowi zapłaciło wtedy miasto 4 węg. złote,
który podawał rady, jako proces przeciwko
proboszczowi założyć. Ł. jednak wciąż już
odtąd pozostaje przy kościele; zazwyczaj było
wydawane w dzierżawę. R. 1834 wynosiła
dzierżawa z Ł. 1838 tal. 10 sgr. Ob. Frólich,
Gesch, des Kreises Graudenz, str. 203. Kś. F.
Łysanki, skalisty szczyt tatrzański w Re-

glach zakopiańskich, w zachodniej ścianie do-  
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liny Strążysk, między nią (od wsch.) a doliną
Małą Łąką (od zach.), pod 379 35 wsch. dłg.
g. F. a 497 15 10-płn. sz. g.; wznies.: 1489.8
m. (Korzistka); 1485.4 m. (Loschan); 1486 m.
(Kolbenheyer); 1457 m. (sztab gen.). Br. G.
Łysanowce, wś rząd., pow. latyczowski,

u źródeł Kudynki, gm, i par. Międzyboż, 121
dm., 654 mk., 1774 dz, ziemi włośc., 8 młyny;
należy do klucza międzyboskiego, skonfisko-
wanego ks. Qzartoryskim. Dr. M.
Łysa pałka, os., pow. kaliski, gm. Ostrów

kaliski, par. Grodziesze; odl. od Kalisza w. 19;
dm. 1, mk. 4.
Łysa romanowska, ob. Kamienna góra,
Łysawola, wś, pow. skierniewicki, gm, Ko-

rabiewice, par. Jeruzal, W 1827 r. 10 dm,,
69 mk.

Łyśce, przedm. m. Tarnowskich gór na
Szląsku.
Łyse 1.) wś, pow. kolneński, gm. Ł., par.

Myszyniec, Leży śród rozległych błót, o 1'/ą
w, od Myszyńca, 025 w. od Kolna. Posiada
kościół filialny, urząd gm., sąd gm. okr. III,
szkółkę początk., 91 dm., 1368 mk. i 2802 mr.
W 1827 r. wś rząd. par. Turośl, 88 dm., 503
mk. W skład gm. £Ł. wchodzą wsie: Antonia,
Baba, Brzozowo, Demby, Dudy puszczańskie,
Grądy, Grądzkie, Lipniki, Łyse, Piątkowizna,
Plewki, Szafranki, Tartak, Tyczek i T.-nośki,
Wejda, Wermiak i W.-Małobudy, Zalas i Zu-
zanki, Wszystkie wsie zamieszkałe wyłącznie
przez Kurpiów. Rozległość gm. Ł.: 6158 mr.
lasów rządowych i 26758 mr. gruutu, wyłącz-
nie należącego do włościan (8020 mr. ornego).
Z pomiędzy wsi rozleglejsze: Ł. (2800 mr.),
Lipniki (2800 mr.), Piątkowizna i Baba (po
1400 mr.), Wejda (1200 mr.). We wsi Ł.
1802 r. było 48 rolnik., 2 chałupnik, i karcz-
ma; w 1819 r. 48 roln., 30 chałupnik i karcz-
marz, razem 474 mk. Włościanie płacili czyn-
szu 518 złp. 3 gr. 1'/ą szel., dziesięciny do
dworu 34 złp. 10 gr., poprzednio uiszczanej do
semin, w Pułtusku. Chałupnicy płacili rocz-
nie po 38 złp. trzydniówki, W 1878 r. 2802
mr. 200 pręt. (1838 mr. pręt. ornego). Obręb
leśny £Ł. wchodzi w skład straży Wejdo; 981
mr. lasu sosn. Obręb ten przerzynają wzgó-
rza, zwane górami Wyregowemi, Gajkowemi i
Myszanowemi. Por. Kolno, 2.) £., wś, pow.
pułtuski, gm. i par. Lubiel, W 1827 r. 2 dm,,
18 mk, |

Łyse, niem. Zissen, właśc. Lisy (ob.).
Łyseć, ob. Zysiec.
Łysegóry, ob. Kołtów i Zysa, góra.
Łysehory, uroczysko, ob. Hornostajpol.
Łysek, os., pow. nieszawski, gm. Boguszy-

ce, par. Sadlno,
Łysek, młyn, ob. Kżelcz.
Łysenyczi, ob. Zesienice. głó
Łysepole, osada leśna, pow. łowicki, gm.i
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par. Nieborów, od Nieborowa o w. 7. W 1881
r. 48 mk, katol. R. Ocz.
Łysewody, pow. płoskirowski, ob. Felsztyn.
Łysia al. Zysica, Zysycia, część Kluczowa

Wielkiego, pow. kołomyjski.
Łysiaki, kol., ob, Patok.
Łysianka, ob. Zistanka,
Łysianka 1.) rz., przepływa pod m. pow.

t. n. i wpada do Tykicza Gniłego w pow. zwi-
nogródzkim. 2.) £., rz., poczyna się w lesie
Motrenińskim i wpada do Irklejca w pow.
czehryńskim. LE. R.

Łysiańskie Budyszcze, ob. Budyszcze,
Łysiatycze, ob. Zźsiażycze.
Łysica al. Zysicy, wś i folw. w pow. nowo-

gródzkim, gub. mińskiej, w gm. horodziejskiej,
nad małą rzeczką tegoż nazwiska, wpadającą
do Uszy, prawie o mil 2 od st. brzesko-smo-
leńskiej drogi żelaznej Horodziej odległe; wieś
ma osad dawnych 42; tędy przechodzi droga
do Iszkołdzia; łąki i grunta dobre, miejscowość
falista, bezleśna, okr. polic. 4 mirski. Dobra,
niegdyś Radziwiłłowskie, od r. 1857 ks. Witt-
gensteina, mają obszaru 63 włóki.  4ł.Jel,

Łysica, ob. Zysa, góra i Zysogóry.
Łysiec, wś i folw., pow. częstochowski, gm.

Rększowice, par. Konopiska, o 16 w. na płd.
od Częstochowy, w bliskości granicy pruskiej.
WŚ ma 18 dm., 122 mk., 1067 mr. (190 mr.
ornej); folw. 1 dm., 10 mk., 308 mr. (88 orn.);
majorat gen. Lebiediewa.

Łysiec, wś rząd., pow. uszycki, nad rz. Mły-
nówką, dopływem Uszycy, 1300 mk., w tej
liczbie 23 jednodw., 1508 dz. ziemi, dm. 242,
par. katol. do Źwańczyka. (Cerkiew prawosł.
pod wezw. N. P. na miejscu z 1500 par. i 40
dz. ziemi. Urząd gminny, do którego należą:
m, Zwańczyk z Trybuchowką, Jackowce, Ły-
siec, Przewrocie i Sokulec; osad w tej gminie
1306, męż. 3698, kob. 3744, ziemi 5296 dz.;
w tej ilości ornej 4359, na 1 więc duszę wy-
pada 0.71 dzies. Prywatnej ziemi w obrębie
gm. dz. 3971, w tej ilości ornej 1819. Wś ta
składała oddzielne sstwo łysieckie, w 1798 r.
nadane na 50 lat prawem emfiteutycznem Ja-
nowi Raciborowskiemu z opłatą kwarty 687
rubli. Dr. M.

Łysiec (rus. Zyseć) 1.) mko w pow. boho-
rodczańskim, pod 48% 52 płn. szer., a 429 16
wsch. dłg. od F., 8 kil. na płn. wsch. od sądu
powiat. w DBohorodczanach, 10 kil. na płd.
zach. od stacyi kolej. w Stanisławowie. Na
płn. zach. leży £.-Stary, na zach. Stebnik, na
płd. Stare Bohorodczany, na wsch. Radczai
Drohomirczany (obie w pow. stanisławowskim).

- Wzdłuż granicy płn. zach. płynie Bystrzyca
Sołotwińska od płd. zach. na płn. wsch,,
a w niewielkiem od niej oddaleniu poboczne
jej ramię pot. Rudka, równolegle z Bystrzycą.
Płd. wsch. część obszaru przepływa pot. Rad- 
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czanka, płynący z Bohorodczan Starych zrazu
na płn., potem na wsch., a w końcu znowu na
płn. i jako graniczny na małej przestrzeni na
płn. wsch. Zabudowania leżą na płn. zach.,
nad Bystrzycą. Część mczka zwie się Księ-
dzówką (ob.). Płn. zach. część obszaru prze-
rzyną gościniec stanisławowsko-bohorodczań-
ski, Mko ozdobne ratuszem murowanym i pię-
knemi domkami. Własn. więk. tu i w Ste-
bniku (Adolfa hr. Stadiona) ma roli orn. 270,
łąk i ogr. 8, pastw. 100; włas. mniej. roli orn.
1586, łąk i ogr. 257, pastw. 103 mr. W roku
1880 było 2359 mk, w gminie, 22 na obsz.
dwor. (między nimi 254obrz,rzym.-kat., 1100
gr.-kat, Prócz tego są mieszkańcy obrz. orm.-
katol. i wyzn. mojż. Liczby ich nie podajemy
dla braku autentycznych źródeł). Par. rzym.-
kat. w miejscu, dek. stanisławowski, archi-
dyec. lwowska. Należą do niej: Czukałówka,
Drohomirczany, Iwanikówka, Posiecz, Radcza,
Stary Łysiec i Stebnik. Założył ją Andrzej

Potocki w r. 1669. Kościół orm,-kat. muro-
wany, konsekrowany w r. 1854. Par. gr.-kat.
w miejscu, dek. stanisławowski, archidyec.

|lwowska. Należy do niej Stebnik. Jest w Ł.
także cerkiew, szkoła ludowa dwukl., urząd
pocztowy, kasa pożyczk. gm. z kapit. 1149 zł.
Siarczyński pisał o tej miejscowości (Rkp.
Ossol. M 1825): „Ormianie mają tu fabrykę sa-
tianów. Niegdyś familia Telefusów, ze Szląska
przybyła, dobra na Podolu: Łysiec, Kumaszów
i Czelejów od Władysława Jagiełły 1416 r.
za opuszczone w Szląsku darem otrzymała.
Oni wystawili zamek, dawniej wodą oblany,
okopami obronny.* W £. urodził się w r.
1752 Samuel Cyryli Stefanowicz (właściwie
Ohanowicz), od r. 1882 arcyb. orm. lwowski,
zmarły r. 1858 w 107 r. życia, pochowany na
cmentarzu łyczakowskim, gdzie ma piękny po-
mnik, 2.) KŁ-Stary z Budyłówką, wś w pow.
bohorodczańskim, 9 kil. na płn. wsch, od sądu
powiat. w Bohorodczanach, tuź na płn. zach.
od urzędu poczt. w Łyścu. Na płd. wsch. le-
żą Łysiec mko i Stebnik, na płd. Stare Boho-
rodczany, na płd, zach. Niewoczyn, na płn.
zach. Posiecz. na płn. wsch. Pacyków, na
wsch. Drohomirczany (obie w pow. stanisła-
wowskim). Wzdłuż granicy płd. wsch. pły-
nie na małej przestrzeni Bystrzyca Sołotwiń-
ska od płd. zach, na płn. wsch. Płd. wsch.

część przepływa pot. Sadzawka. Wchodzi on
tu od płd, zach. z Bohorodczan Starych, płynie
na płn. wsch. i w obrębie wsi wpada do By-
strzycy. Płn. część przepływa bezimienny
dopływ Bystrzycy, płynący z Posiecza od płn.
zach. na płd. wsh. Zabudowania wiejskie leżą
na płd, wsch., na lew. brz. Sadzawki i BYy-
strzycy; na płd. zach. od nich folw. Horodysz”
cze, na płn. wsch. granicy grupa domów i folw.
Dubnicki. Zach. część wsi lesista: las Grabnik
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(421 m. szczyt) na płn. i Gajgóry na płd.
Włas. więk. ma roli orn. 335, łąk i ogr. 148,
pastw. 239, lasu 826 mr.; włas. mniej. roli
„orn. 1ll7,łąk iogr. 1656, pastw. 264 mr.
W r. 1880 było 1982 mk. w gminie, 37 na
obsz. dwor. (z tych 1681 obrz. gr.-katol., 15
rzym.-kat.), Par. rzym.-kat. w Łyścu mku,,
gr.-kat. w miejscu, dek. stanisławowski, ar-
chidyec. lwowska. We wsi jest cerkiew i
szkoła niezorgan. W Łyścu Starym jest tak-
że tartak parowy 0 sile 20) koni, o 2 gatrach,
20 piłach zwyczajnych a 1 cyrkularnej. Kon-
sumuje on rocznie 2050 metr. kub. dębiny,
a produkuje 1220 metr, kub. brusów, desek,
parkietów i rygli. Brusy i deski idą do Nie-
miec i Anglii, parkiety i rygle mają odbyt
w kraju. Oddalenie od zakładu do dworca
w Stanisławowie | miryametr, */, droga rządo-
"wa. Tartak jest własnością eksploatującej
spółki Steinfeld et Comp. Lu. Dz.

Łysiec, ob. Fatra, t. II, 875.
Łysieniea, struga w Prusach zach., bierze

początek w bagnistej i łączystej okolicy pod
wsią Growidlinem, w pow. kartuskim. Wzmo-
eniwszy się strumieniem z pod Puzdrowa,
który młyn pędzi, płynie w kierunku prze-
ważnie północnym, Pod wsią Łyśniewem, od
której nazwę zapewne wzięła, pędzi młyn,
przechodzi przez jez. łyśniewskie, po za któ-
rem drugi znaczniejszy dopływ po prawej stro-
nie przyjmuje. Mija wieś Salakowo, Pałubi-
ce i uchodzi do jez. kamienickiego przy gra-
nicy pomorskiej. Stąd już jako Bukowa ku
zachodowi płynie przez ziemię bytowską, prze-
chodzi jeszcze przez jez. Swięte mimo wsi Bu-
kowin i Skrzeszewo, wreszcie łączy się ze stru-
gą Lupową pod Kozim młynem, Długość Ł.
wynosi około 114 mili, Bukowej 2, mili.
Brzegi ma Ł. przy początkach niskie, bagniste,
następnie zaś pagórkowate, Kś. F.

Łysienka, ob. Zisianka.
Łysiewicze, folw., pow. miński, 1] i pół

włók rozl., od 1872 własność Chyleckich.
Łysijamy, ob. Zisiejamy.
Łysikąt al. Zysikoń, folw. i przys. do

Chmielnika, pow. rzeszowski, o 7 kil. od Ty-
czyna, na płn. od Chmielnika, śród lasów,
336 m. npm. Mac.

Łysin, wś w pow. dubieńskim, na praw.

brz. rz. Styru, należy do 3 okr. polie., urząd

gminny w Boremlu. Par. rzym.-kat. wmiej-

seu, prawosławna do Łopawsz. Kościół para-

fialny pierwotnie fundował dziedzie Adam

z Drewnowai Mielejowa Drewnowski, podko-

morzy wendeński, w r. 1724 i takowy uposa-
żył donacyą oblatowaną w grodzie łuckim 2

września t. r. Kościół pierwotnej fundacyi

był drewniany, zbudowany na gruzach zboru

aryanów iw 1792 r. miał być zamknięty.

- Staraniem miejscowego proboszcza, kś, Stam- 
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sława Karpowicza przy pomocy parafian, Sta-
nisława Jakubowskiego, wojskiego czernie-
chowskiego z Kniahinina, Antoniego Mossa-
kowskiego, podstolego czerniechowskiego zŁo-
pawsz i Jerzego Strzelniekiego z Ilpibok, wy-
murowany został nowy podwezw. Przemienie-
nia Pańskiego, i nabożeństwo wprowadzone d.

6 sierpnia 1800 r. Kościołek niewielki, kształ-
tu czworoboku podłużnego, z facyatą pirami-
dalną, dość nad dach wzniesioną, Jest tu kil-
ka odpustów, na które ściągają tłumy po-
bożnych, mianowicie odpust zupełny w d. 6.
sierpnia, za patentem Klemensa XIII papieża
z r. 1761, bywa nadzwyczaj liczny. Ziemi
dwors. mr. 863, włośc. 782, dm. 46, miesz-
kańców płci-obojej 268, w tej liczbie katol, 65.
Do parafii łysińskiej należą wsie: Łysin, £o-
pawsze, Chryniki, Tołpyżyn, Rohozne, Wołko-
wyje, Czarnołoza, Kopanie, Demidówka, Lisz-
nia, Dublany, Swiszezów, Rudka, Ilpiboki (ka-
plica), Kniahinin, Perekale, Wojnica, Ochmat-
ków, Bokujma, Wełnicze, Lichaczówka, Kra-
sne, Rudlów, Babołoki, Medeszów; katolików
w tych wsiach 919. Kościół posiada kilka
bardzo pięknych ornatów i kap, ze słuckich
złotolitych pasów i drogich materyi zrobio-
nych, ładny obraz Pana Jezusa szkoły wło-
skiej, dar jenerała Szeptyckiego, który otrzy-
mał takowy od cesarza Napoleona I. Obraz
ten pochodzi z galeryi ks. ks. dEste i po kam-

panii włoskiej 1796—97 do kraju przywiezio-
ny. Ł. przeszedł w r. 1800 drogą spadku od

Drewnowskich do Chruszczewskich, a po śmier-

ci „ostatniego właściciela, Romualda Chrusz-

czewskiego, w r. 1877 dostał się siostrzeńcowi
jego Witoldowi Łyszczyńskiemu. Są jeszcze

w £. trzy części, po kilka i kilkadziesiąt mor-
gów liczące, należące do Wtorzeckich, Rutkow-
skich i Stasiewicza. Jest też w Ł. cerkiew
prawosł. Tę ostatnią wzniósł około 1840 r.

miejscowy proboszcz katol. Dominik Zawadzki

ze składek, ocalając tym jedynie sposobem od

zabrania kościół katol. Ł. w XVII w. był

w pewnym stopniu obronny: mieszkał tu cho-

rąży czernich, Hulewicz (Księga pam, Micha-
łowskiego). Zamku jednak niema ani śladu;
jeżeli istniał, to chyba tam, gdzie dziś ko-
ściół. A. 6. N.

Łysin, wś, pow. piński, | okr. polic., gm.
Chotynicze, mk. 180, własność Potockiego.

Łysin, ob. Zysinin.
Łysina, wś w pow. żywieckim, leży na gó-

rze śród lasów, 740 m. npm., w okolicy górzy-
stej, w dorzeczu potoka Kocierza, Od półno-
enego zachodu wznosi się nad tą wsią Beiżków
groń 779 m., a od wschodu lesiste pasmo Ło-

mnej Skały 934 m, bezwzględnej wysokości.
Kamionecki (Dziejopis żywiecki, str. 41) wy-
wodzi nazwę stąd, że na Łysej górze zbudo-

wano kilka chałup. Ludność należy do szcze-



862 Łys

pu góralskiego Żywczan i liczy 208 mk. rzym.-
katol., przyłączonych do parafii w Rychwał-
dzie, Pos. większej niema, mniejsza ma obsza-
ru 116 mr. roli, 12 mr. łąk, 98 mr. pastw. i 49
mr. lasu. Ł. graniczy na południe z Okrajni-
kiem, a na płn. i wsch. z Kocierzami. Mac.

Łysina, góra lesista, na obszarze gm. Po-
ręby, w pow. myślenickim, w południowej jej
stronie, na granicy z gm. Pcimem, pod 37? 48
wsch. dłg. g. F., a 49? 46 40” płn. sz. g., do-
chodzi wys. 897 m. npm, Miejsce znaku ćrian-
gul. Na zachodnim jej stoku legły chaty Pei-
mia, mianowicie: Salanowski, Tuptówka, Knia-
zówka. Na tym to stoku wytryskują źródła
licznych potoków górskich, jak Wielki Suchy
potok, od południa potok Węglówka, od pół-
nocnego wschodu Lipnik i Graniczny pot., a od
północy Łysina potok. Na północ od tego
szczytu wznosi się Kamienik, 782 m. wysoki,
oddzielony od Ł. doliną potoku Łysiny, pły-
nącej górską doliną na północny zachód i zasi-
lającej w Porębie górny biegu potoku Trze-
meśny, dopływu Raby. Na Kummersberga
mapie Galicyi, sekcya 16, czytamy mylnie
„Nysina,” jako nazwę tej góry. Br. G.

Łysina, góra, ob. Diszczynai Folwark.
Łysinin, wś, pow. szubiński, blisko jeziora

gąsawskiego, 25 dm., 254 mk., 22 ew., 232
kat., 97 analf. Poczta, gośc. i tel. w Gąsawie
o 19/4 kil.; st. kol. żel. w Jankowie o 27 kil.
(Łaski Lib. ben. I, 176). M, St.
Łysiny 1.) folw.i os., pow. sandomierski,

gm. Wilczyce, par. Góry wysokie, Od Sando-
-. mierza 16 w. Folw. 1 dm., 350) mr.; os. 1 dm,,
7 mk., 50 mr, 2.) Ł., ob. Zyziny. 3.) Ł., ob.
Chomentówek,
Łysiny 1.) Wielkie, niem. Gross-Zissen, WŚ,

pow. wschowski, 56 dm., 308 mk,, wszyscy
kat., 54 analf, Kościół kat. paraf, należy do
dekan. wschowskiego. Poczta w Drzewcach
05 kil,, st, kol. żel, i tel. we Wschowie o 7
kil. 2.) Ł-W., dom. tamże, 3735 mr. rozl., 2
miejse.: a) Ł-W., dom., b) cegielnia; 5 dm,,
88 mk,, 37 ew., 51 kat., 27 analf, Głębokie
pokłady torfu, cegielnia. Własność Henryka
Kęszyckiego. Wś £.-W. należała w XVIi
XVII wieku do rodziny wielkopolskiej Opa-
lińskich, herbu Łodzia. Kościół w Ł. istniał
już w XV wieku; w wizycie Happa z r. 1619
jest wzmianka, że kolatorem kościoła murowa-
nego w Ł. jest Łukasz Opaliński, kasztelan po-
znański, Do parafii łysińskiej jeszcze należą
kościoły filialne: 1) w Tylewicach, wsi będą-
cej w XVIi XVII w., w połowie własnością
Opalińskich, w drugiej połowie Sehr-Thostów.
Happ w wspomnianej wizycie z r. 1610 mówi:
Kolatorami są: Łukasz z Bnina Opalińskii ur.

Ernest Thost, najniegodziwszy heretyk; 2)
w Wygnańczycach, własności w XVII w. ro-
dziny niemieckiej i luterskiej Sehr-Thostów,  
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którzy kościół katol, dla siebie zagarnęli. Do-
piero wyrokiem trybunalskim z r.1719 kato-
liey odzyskali kościół wygnańczycki. Na.
cmentarzu są jeszcze nagrobki familii Tho- *
stów. 3.) Ł.- Małe, niem. Klein-Lissen, wieś,
pow. wschowski, 16 dm., 95 mk., 12 ew., 83
kat., 2 analf. Pocztai st. kol. żel. w Drzew-
cach 0 4 kil., tel. we Wschowie (Fraustadt)
o 6 kil. 4.) Ł. -M., dom. tamże, 738 mr. rozl.,
3 dm., 34 mieszk., 95 ewang., 9 katol., 5
analf. M. St,

Łysiszcza, ob. Susza.
Łysiówka, ob. Zesiówka.
Łysiwci, ob. Zisowce.
Łysiwka, ob. Ześki,
Łyska, Zyskówka, rz., dopływ Zelwy, w gub.

grodzieńskiej.
Łyskawiea, góra, ob. Liskawica i Buchio-

wiec.
Łyski, wś pryw. nad rz. Dzisienką, pow.

dzisieński, o 7 w. od Dzisny, 1 okr. adm, I
dm., 5 mk. kat. (1866).

Łyski, wś, pow. białostocki, par. Chorosz-
cza, niegdyś własność klasztoru dominikanów
|w Choroszczy.

Łyski, por. Zszki.
Łyski, niem. Z4ssek, 1313 r. Liski, 1582 r.

Lewskie, wś i dobra, pow. rybnicki, par. Ł.,
nad Suminą; 142 bud., 81 dm,, 711 mk. Wś
ma 138 osad, 700 mr, ziemi, dobra 3064 m.
Par. Ł. dek, pogrzebińskiego 1869 r. miała
3184 katol., 6 ew., 3 izr. Kościół zr. 1670,
szkołę 0-klas, i szkołę dla dziewcząt. F. S.

Łyskornia, wś, kol., prob., młyn, folw.,
pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Łyskor-
nia; odl. od Wielunia w. 14. Posiada kościół
par. drewniany z XVIII w. i szkołę początko-
wą. WśŚ ma dm. 48, mk. 450: poduch. kol.
dm. 9, mk. 12; prob. dm. 1, mk. 3; młyn dm. 1;
folw. dm. 9, mk. 95. W 1827 r. było tu 39
dm., 355 mk. Ł. par. dek. wieluński: 857
dusz. (Łaski, Lib. ben. II, 151, zowie tę wieś
Lysche Skornye). Według Tow. Kred. Ziems,
Dobra Ł. składają się z folwarków: Ł., Jano-
wiee i Poręby, wsi Ł.; rozl, wynosi mr. 1568:
folw. £.: grunta orne i ogr. mr. 598, łąk mr.
34, pastw, mr, 9, lasu mr. 298, nieuż. i place
mr. 38, razem mr, 972, bud, mur. 2, z drzewa
18; płodozmian 18-polowy; folw. Janowice:
grunta orne i ogr. mr. 240), pastw, mr. 3, lasu
mr. 45, nieuż. i place mr. 12, razem mr. 300,
bud. mur. 1, z drzewa 3; płodozmian 7-polo-
wy; folw. Poremby: grunta orne i ogr. mr. 276,
łąk mr. 9, nieuż.i place mr. 11, razem mr. 296,
bud. mur, 1, z drzewa4; płodozmian 10-polo-
wy. WŚ Ł. osad 68, z grun. mr. 456.
Łysków, Zyskcwo, mko, pow. wołkowyski,

037 w.od Wołkowyska, o 112 od Grodna,
przy trakcie Porozów-Różana i Podorosk-No-
wydwór, na wsch, od wsi Kukłacze, ma 895
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mk., w tem 682 izr., cerkiew, szkołę, bóżnicę,
dom przytułku, okrąg police. dla czterech gmin:
Ł£.(1210 dusz), Porozowo, Hornostajewicze i
W. Swięcica. Była tu parafia katol. dekanatu
wyłkowyskiego z kaplicami w Libertpolu, Ho-
łowczycach i Mohilowcach. Na cmentarzu
grób Franc. Karpińskiego. Kościół i klasztor
misyonarzy (szkoły) fundował tu r. 1527 Ma-
ciej Kłoczka. Należał Ł. do Bychowców. Nta-
rostwo niegrodowe Ł. podług spisów podskar-
bińskich z r. 1569 należało do dóbr stołowych
królewskich. Wedle metryk litewskich obej-
mowało: mczko Łyskowo i wsie: Międzyrzec,
Piotuchowo, Łopienica, Derewna, Dorohowo,
Markowo, Potońsko, które Matys Janowicz,
sstą żmujdzki, umierając zapisał królowi Zy-
gmuntowi Augustowi w wywdzięczeniu za
otrzymane od niego dobrodziejstwa; Zygmunt
zabezpieczył na tem sstwie 11000 kóp lit. gr.
pozostałej żonie Janowicza, jako reformacyą
jej posagu.
Łysków (po ruskn Zyskiw), wś w pow. ży-

daczowskim, 24 kil. na płd, płd. wsch. od Zy-
daczowa, 12 na płd. zach. od sądu powiat.i
urzędu poczt, w Zurawnie. Na wsch. leży
Qzerteż, na płn. Lachowice zarzeczne, na zach,
Korczówka, na płd. zach, Turza Wielka (w pow.
dolińskim), na płd. wsch. Bołochów i Zbora
(obie w pow. kałuskim), Wody płyną do Świ-
cy, a mianowicie: Płn. zach. część wsi prze-
pływa pot. Dąbrówka z Korczówki od płd.
zach. do Lachowie na pln. wsch. Wodę z płd.
części zabiera Lutynka (i jej dopływ od lew.
brz. Rakowiec), płynąca od zach. na wsch. do
Czerteża. Zabudowania wiejskie leżą w doli-

nie Dąbrówki (289 m. cerkiew); na płn. od
nich grupa domów Rozputie. Na wsch. od wsi
wznosi się góra Romanowa, 307 m. wys.; płd.
kraniec lesisty (szczyt 376 m.). Włas, więk.
ma roli orn. 252, łąk i ogr. 188, pastw. 18, la-
su 1168 mr.; włas. mniej. roli orn. 515, łąk
iogr. 1115, pastw. 220 mr. W r. 1880 było
580 mk. w gm., 11 na obsz, dwor. (566 obrz,
gr-kat., 15 rzym.-kat.), Par. rz.-kat. w Zu-
rawnie, gr.-kat. w Lachowicach Zarzecznych.
We wsi jest szkoła niezorganizowana i kasa

- pożyczk. gm, z kapit. 701 zł.w. a. Zu, Dz.
Łyskowice, wś, pow. rypiński, gm. i par.

Osiek; odl. o 15 w. od Rypiua, ma 3 dm., 1
mk., 7 mr. gruntu.
Łyskówka, ob. Zyska.
Łyskowo, niem. Liskau, za krzyżaków

Schonenberg, r. 1570 Tiuszkowo, rycer. dobra,
pow. tucholski, na bitym trakcie tucholsko-
koronowskim, w okolicy lesistej nad rz. Brdą,
11/, mili od Tucholi. Obszaru liczy ornej roli
hekt. 703, łąk 86, pastw. 111, lasu 132, nieuż.
16, wody 46, ogółem obszaru hekt. 1096; bud.
23, dm. 16, kat. 81, ew. 112. Parafia Jeleńcz,
szkoła w miejscu, poczta Tuchola; dziedziczka  
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Paulina Caspari w Berlinie; utrzymuje się tu
cegielnia. R. 1369 Winryk von Kniprode,
mistrz w. krzyżacki, nadaje Kirstanowi von
Lobeilaw prawem chełmińskiem 40 wł. na dzie-
dziczną własność we wsi Schonenoerg, do te-
go puszczę (Heide) i zagaje (Busch) z łąką,
którą przedtem miał proboszcz, między Brdą
a jeziorem szpitalnem, z połową tegoż jezio-
ra i małe jezioro, które przy wsi leży. Za to
slużyć nam będzie w wojnie zbrojno na koniu.
Płużnego dawać będzie tylko po 1 korcu owsa
od osadzonej włóki, a na uznanie naszego pa-
nowania 1 funt wosku i5 denarów. Ob. Od-
pisy przywil. tucholskich w Belnie, str. 28.
Za polskich czasów Ł. należało do star. tuchol-
skiego; w lustr: tegoż star. z r. 1570 czytamy:
Liuszkowo ma wł, 40; do folw, należy 86, któ-
ry ma Andrzej Łyskowski; osiadłe 2 wł. 1
ogrodnik; 2 wł. nowo osiadłe i 1 ogrodnik.
Ob. Odpis lustr. w Peplinie, str, 14. Kś.F.
Łyskowszczyzna, zaśc. pryw., pow. wilej-

ski, o 23 w. od m. Wilejki, 1 okr. adm., 1 dm.,
4 mk. prawosł. (1866).
Łysne, część Dołhego, koło Podbuża, pow.

drohobycki.
Łyśniewo, niem. Zyssniewo, wś, pow. kar-

tuski, o 3.5 mil od Kartuz, nad małą strugą,
która do jez. tutejszego wpływa i młyn ły-
śniewski obraca, obok traktu bitego kartusko-
słupskiego, należała do sstwa mirachowskiego.
Jest tu wś włośe. (prawa własności r. 1820
nadane), folw. (r. 1798 wydany), młyn (pusz-
czony w wiecz, dzierżawę 1782), wolne sołe-
ctwo (ost. przywilej w Gdańsku 10 sierpnia
1502) i folw. Lisnowo. Grbur. 36, zagr. 14, ob-
szaru mr. 3826 (jeziora 331), kat. 297, ew.
212, dm, 60, szkoła. Parafia i poczta Sierako-
wice. Kś. F.

Łysobyki 1.) os. miejska nad rz. Wieprzem,
pow. łukowski, gm, i par. Łysobyki; odl. 35 i
pół w. od Łukowa, 62 w. od Siedlec; st. poczt.
w Kocku. Leży na prawym brzegu Wieprza
przy ujściu rzeczki Mininy, w nizinie otoczo-
nej lesistemi wzgórzami. Posiada kościół par,
murowany, erygowany podobno przez Odro-
wąża Pieniążka, woj. sieradzkiego; obecny po-
chodzi z 1797 r. Jest tu szkoła początkowa.
urząd gminny, 116 dm., 1112 mk. i 1680 morg.
ziemi miejskiej. W 1827 r. było tu 1388 dm.
i 980 mk.; w 1862 r. 62 dm. i 1013 mk. (356
żydów). Ł. stanowiły pierwotnie część wsi
Przytoczno, którą na prośbę dziedzica Mikoła-
ja z Ostrowa woj, sandomirskiego Jan Olbracht
przywilejem z 1498 zamienił na miasto. Łu-
kasz Zbąski, następny dziedzic Ł., założył Nowe
Przytoczno na wyspie Wieliska zwanej, przez
Wieprz utworzonej, w 1533 r.—1t tu utrwaliła
się osada miejska pod opieką Zbąskich. Oni

to zapewne założyli tu zbór kalwiński, przy

którym w 1629 r. był pastorem Krzysztof Mu-
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zoniusz. « Od Zbąskich przeszły Ł. do Rzewu-
skich. Potem należały do Krasińskich i Prza-
nowskich, Par. £. dek, łukowski: 2940dusz,
Gm. Ł. graniczy z gm.: Białobrzegi i Kock.
ma 3612 mk., 15876 mr. obszaru, sąd gm. okr,
I w Białobrzegach o 8w.,st. p. Kock, W skład
gm. wchodzą: Blizocin, Blizocka Wola, Ferdy-
nandów, Kalinowy-Dół, Kawęczyn, Krępa,
Lendo-Wielkie, Łysobyki, Mściska, Natalin,
Niedźwiedź, Podkrępie, Podlodów, Podlodów-
ka, Przytoczno, Walentynów, Wojciechówka
i Zielony-Kąt. 2.) Ł., wś, pow. radzymiński,
gm. Międzyleś, par. Klembów. W 1837 r.10
dm., 54 mk. Obecnie 18 os., 261 mr. ziemi,
9.) Ł., wś, pow. chełmski, gm. Turka, par.
Swierze (grec. obrz. Husynne). Ob. ZHu-
synne. Br. Ch.
Łysocha 1.) os. przy szosie, pow. kozieni-

eki, gm, Tczew, par. Zwoleń, od Kozienic 28
w., 5 dm., 14 mk., 438 mr. ziemi. 2.) Ł., folw,,
pow. konstantynowski, gm. Łysów, par. Nie-
mojki, sąd i poczta Łosice; rozległość zamiesz-
czona pod majątkiem Łysów (ob.). Br. Ch,
Łysogórka 1.) wś, pow. kamieniecki, gm.

Kujawy, okr. polie. Kupin, par. Tynna, mk.
160, w tej ilości *73 jednodwor., ziemi dwor.
wraz z Lewadą i Karabczyjowem Wielkim
3625 dz. W Ł.2 folw. gospodarcze, płodo-
zmian. Cerkiew pod wezw. N. P, Różańc. li-
czy 1051 par. i 54 dz. ziemi; dm. 111; wła-
sność hr. Józefy z Moszyńskich Szembekowej.
2.) ., wś rząd,, pow. latyczowski, gm. i par.
Międzyboż, 660 mk., ziemi włośc. 1545 dz. WŚ
ta należała do klucza międzyboskiego, skonfi-
skowanego ks. Adamowi Czartoryskiemu, 3.)
Ł., ob. Zysohorka, | Dr. M.
Łysogóry al. Góry Świętokrzyskie, jestto nie-

wielkie pasmo górskie, panujące nad obszerną
wyżyną, piętrzącą się stopniowo w obszarze za-
wartym między doliną Pilicy i doliną Wisły,
W miarę posuwania się od dolin tych rzek
w głąb objętego przez nie obszaru, wzmaga się
wyniesienie poziomu. Część płd.-wsch. obszaru,
zwana sandomierską wyżyną, przedstawia śre-
dnio 700 do 1000 stóp wzniesienia. Dotyka
ona samego koryta Wisły pod wsią Kamień
Plebański pod Sandomierzem, przy wzniesieniu
180 stóp. Zbliża się również do Wisły pod
Zawichostem i Piotrowicami, w innych zaś
punktach oddzielona jest dość szeroką (do 6
wiorst) niziną nadwiślańską, wznoszącą się śre-
dnio 450 do 500 stóp npm. Przyjąwszy za
podstawęporównania wzniesienie niziny nad-
wiślańskiej, otrzymamy 300 do 500 st. stosun-
kowego wyniesienia wyżyny sandomierskiej.
Staszów i Łagów wzniesione są na 920) stóp,
co stanowi średnią wyniosłość śródkowego ob-
szaru. Najbardziej na płd. wysunięta część
obszaru, zawarta pomiędzy Nidą, Pilicą, Czar-
ną Przemszą i Wisłą, stanowi krakowsko-ol-  
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kuską wyżynę, sięgającą do 1400 stóp w oko-
licach Olkusza i Ojcowa. Jest ona przecież
zbyt odległą i zbyt wybitnie oddzieloną, by ją
należało uwzględniać przy objaśnieniu stosun-
ku pasma Ł. do otaczających je okolic. Dolina
Pilicy, oddzielająca krainę równin mazowiec-
kich od garbatej ziemi dawnej Małopolski, nie
styka się bezpośrednio jak Wisła z krawę-
dziami wyżyny sterczącej jednolitą masą i
w całej wyniosłości; prawy brzeg doliny Pili-
cy stanowią falisto układające się wzgórza, któ-
re, rozpościerając się, w podobnej postaci wgłąb,
stanowią stopniowe przygotowanie niejako do
wyniosłego, górzystego centra całego obszaru.
Powiaty włoszczowski, opoczyński, konecki,
przedstawiają nam takie falisto podnoszące się
obszary. Obszar pow. iłżeckiego przedstawia
podnoszenie się poziomu od dolnej Wisły. Oko-
ło Iłży wzniesienie dochodzi do 800 st. Naj-
wyższe wzniesienia wyżyny i piętrzące się na
niej pasmo £Ł. przypada na powiaty: kielecki i
opatowski, Pamiętając że wzniesienie War-
szawy (obserwatoryum) nad poziom morza wy-
nosi 367*6 st. parys, (około 392 st, angiel.), a
więc nie wiele mniejsze jak nizin nadwi-
ślańskich około Sandomierza (450 do 500 st.
angiels.); że wzniesienia wyżyny otaczającej
pasmo Łysogór dochodzą od 800 do 1000 st.,
możemy sobie utworzyć dość jasne pojęcie o
stosunkowem wzniesieniu najwyższych szczy-
tów pasma górujących o 1000 st. nad otacza-
jacą je okolicę. Pierwsze wzniesienia, wystę-
pujące wybitniej jako jednolite pasmo śród
wyżyny, ukazują się w pow. koneckim pod
Miedzierzą i między Małachowem a Wąsoszem.
OdMiedzierzy ciągnie się na płd. pasmo gó-
rzyste na Smyków, Borki i wszedłszy w pow.
kielecki, idzie koło Małmużyna, Pępie, na Bo-
brzę, Omińsk, Tumlin do Zagdańska.- Drugie
pasmo od Małachowa idzie na Kamienną Wolę,
Mniów, Raszejówkę i łączy się z poprzedniem
koło Umińska. Od Zagdańska rozpoczyna się
śród pasma dolina, która rozszerza się pod Ka-
jetanowem przez utworzenie dwóch odrębnych
pasm, Północne mniejsze posuwa się między
Grozdem, Łączną a Klonowem pod Bodzentyn,
tworząc granicę północną obszernej błotnistej
doliny, której wody odprowadza Czarna Nida
ku południowi. Właściwe pasmo Łysogór za-
czyna się na południe od wsi Kajetanowa, na
prawo od szosy z Kiele do Suchedniowa i cią-
gnie się koło Masłowa i Mąkocic. Pod tą wsią
przerzyna je dolina Czarnej Nidy, utworzona
prawdopodobnie przez napór wód szukających
dla siebie ujścia ze środkowego zamkniętego
obszaru. Z drugiej strony rzeki ciągnie się
dalej pasmo górskie na północ od wsi Bęczko-
wo, Krajno, jednolitem pasmem w kierunku
wsch.-południowym. Od wsi Krajno grzbiet
główny wynosi się jednolitym pasem aż po
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szczyt Łysej góry. Do Krajna przez grzbiet
pasma przechodzą drogi, łączące wsie na pół-
noenym stoku ze wsiami południowego; odtąd
zaś drogi znikają i występują lesiste stoki
przy pokrytym rumowiskiem grzbiecie. Zaraz
na początku grzbietu wznosi się szczytem łysi-
cy do 186576 st. parys. (1984 st. angiels.)
nad poziom Baltyku, a więc blisko na 1000
st. po nad doliny rzek omywających stopy
tego pasma i nad poziom sąsiednich osad i wsi
jak Nowa Słupia, Łagów, Makoszyn, Napień-
ków. Poniżej tego szczytu leży klasztor św.
Katarzyny, od którego i góra bierze swe na-
zwisko, W odległości 14 wiorst od tego kla-
sztoru mieści się drugi głośny klasztor po-be-
nedyktyński S-go Krzyża, w pobliżu drugiego
wyniosłego szczytu, zwanego Łysą Górą i ma-
jącego 1908 st. parys. (2030 st. ang.). Szczyt
ten zakończa główne pasmo, rozpościerając się
szeroką podstawą, ograniczoną doliną rzeki
Słupianki i jej dopływów, z lesistych stoków
pasma. Na stokach tych od wsch. leży osada
Nowa Słupia, a od płd. wieś Trzcianka i dwie
rozległe wsie (na zach. od Trzcianki) Bieliny i
Huta. Z drugiej strony doliny Słupianki wy-
stępuje w dalszym ciągu toż samo pasmo i cią-
gnie się aż do doliny rz. Opatówki, powstają-
cej ze strumieni płynących z końcowych sto-
ków pasa pod Bukowinami. Odległość dolin
oburzeczek a zarazem długość pasma wynosi
14 wiorst. Najwyższe wyniosłości są góry. Je-
leniowa i Zamkowa przy wsiach t. n. i pod
wsią Nieskurzew szczyt mający 1417 st. ang.
(450 st. nad poziom wsi). Biorąc pasmo Ły-
sie ze stanowiska geologicznego, skały prze-
chodowe składają główną ich masę, stanowią
potężny tron, na którym oesadziły się inne po-
kłady wyniosłego płaskowzgórza środkowej
Polski. Staszic występowanie tych skał prze-
chodowych dość ścisłemi liniami ogranicza.
,„„Jdąc wierzchołkami samych litych głazów
gór S-to Krzyskiej i ś, Katarzyny aż do Kielc,
nagle w okolicy tego miasta przy Chęcinach,
Bolechowicach, Miedziankach, Miedzianej gó-
rze, spotyka się kresa, na której kończą się
skały głazów, a poczynają skały wapienne.
Zapuściwszy się zaś z góry Łysej na płd. ku
Rakowu, widać w okolicach Łagowa gęsty
szlak kamiennych zlepów z drobnego głazu,
jaspisu, kwarcu; spotykać się daje także mnó-
stwo krzemieni, Wnet znachodzi się kresa, co
skały głazów od opoki wapiennej oddziela.”
Trudno zaprzeczyć, żeby te granice przez Sta-
szica nie były trafnie oznaczone, lubo Pusch i
następni geologowie wapień przechodowy do
tejże formacyi zaliczają. Grupa jednakże gła-
zów zawsze przeważnie nazwę Łysych nosi.
Skała kwarcowa czyli szarowaka, tworząca
szczyty Łysej i Łysiey, jest zupełnie podobna
do szwedzkiego fjallsandsteinu. Jest to biały,

Słownik geograficzny. Tom V,— Zeszyt 59.
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szary i zielonawy ziarnisty kwarc, mający
gdzieniegdzie cośkolwiek miki w sobie i miej-
scami zmienia się w piaskowiec. Łupek troma-
towy po większej części obfituje w kwarc i
częścią jest on prawdziwym łupkiem glino-
wym, jak pod Klimontowem i Miedzianą górą,
częścią stąnowi rzeczywisty tromat, jak przy
Bodzentynie, rzadko tylko przechodzi w skały
trapowe, jak pod Słaboszewicami poniżej Opa-
towa (Pusch). W skale kwarcowej nieraz zna-
leść można piękne sztuki kwarcu skrystalizo-
wanego, a mianowicie przezroczystego kry-
ształu górnego lub też zafarbowanego nieco
żelazem (Piątkowski). Pod względem metalur-
gicznym pasmo Łysogór jest bardzo ważne.
Formacya przechodowa, mianowicie wapień,
dostarczający pysznych marmurów (Chęciny,
Słupie) mieści także żyły rudy ołowianej i
ślady miedzi. Daleko jednak ważniejsze są te
pokłady kruszcowe jakie formacya przechodo-
wa w sobie zawiera, a które leżą wszystkie
pomiędzy skałą kwarcową a wapieniem. Tu

należą rudy miedziane: miedź siarczykowa,
płowokrusz miedzi, czerń miedziana, malachit
i ląazur miedziany, miedź krzemionkowa, miedź
czerwona, miedź rodzima, ruda szara manga-
nowa, ruda czarna manganowa i wiele in-
nych rzadkich minerałów w małej bardzo ilo-
ści. W znaczniejszych partyach znajdują się
rudy żelazne: a mianowicie ruda żelazna mię-
dzy szarogłazem i wapieniem sylurycznym,
w potężnym ciagu idącym od Łagowskiej Wo-
li, Wszachowa do Makoszyn, Sierakowa, ku
Krajnie, Daleszycom, Niestachowowi i Mojczy.
Zmajduje się tu także ruda żelazna czerwona.
Na granicy szarogłazu, w świeższych utworach,
spotykamy liczne ciągi rudy żelaznej, lecz
otych przemilczamy, gdyż należą do innych
utworów i ciągną się w okolice przez właściwe
pasmo Łysogór niezajęte, Dział wodny tej
okolicy, dla braku ściślejszych spostrzeżeń, nie
jest dokładnie oznaczony. Należałoby zbadać
kierunek i wysokość wytrysku różnych dość
obfitych, szczególnie na stronie północnej, źró-
deł i strumieni. W każdym razie pasmo Ły-
sogór, w połączeniu z sąsiedniemi wzgórzami,
stanowi dział wodny między Pilicą a górną
Wisłą, chociaż nurty tej pierwszej rzeki bie-
gną grzbietem działu wodnego płaszczyzny
wyniosłej między Wartą a Wisłą. Biorąc
rzecz ściślej, możemy naznaczyć cztery grupy
strumieni górskich z pasma tego początek bio-
rących. W pierwszej grupie pomieścimy Czar- .

ną Nidę czyli Morawicę, która wybiega z pod
Nowej Słupi i płynąc pod Daleszyce, ma uj-

ście pod Zernikami do Nidy. Do niej wpada
Bobrzyca mająca swe źródło pod wsią Zagdań-
skiem, a zabrawszy Silnieę czyli Dąbrówkę

pod Białogonem, pod Surowizną znajduje Swój
kres, Do drugiej grupy należą strumienie
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biegnące głębokiemi jarami po wschodniej po-
chyłości gór. Z tych główniejsze są rzeczki:
Czarna, bierze początek w bliskości wsi Cisów,
płynie około miasta Rakowa, Staszowa, a za
Połańcem wpada do Wisły. Zabiera z lewej
strony górski potok Łagówkę albo Łagowicę,
biorącą początek w lasach łagowskich za Ra--
kowem, Koprzywianka czyli Wrona ze źródeł
na płn. Staszowa w dobr. Mostki; ubiegłszy
mil sześć, pod wsią Bogoryą, poniżej Pokrzy-
wnicy, wpada do Wisły, Zabiera górski potok
Klimontówkę, wypływającą z pod Iwanisk.
Opatówka czyli Łukawa bierze początek po-
powyżej Opatowa. W całej długości ściśnięta
górami, pod Słupczą wpada do Wisły. Trzecia
grupa obejmuje obszerny system rz. Kamien-
ny. Rzeka ta rozpoczyna się z pod Odrowąża
między Końskiemi i Szydłowcem, a wpada do
Wisły pod Wolą Pawłowską. Do Ómielowa
kierunek jej jest prawie płd.- wschodni, poczem
zwraca się ku płn., a od Bałtowa ku północo-
wschodowi, W całej niemal długościotoczona
górami, a pod wsią Umielowem, od Ómielowa
do Borowni pod Bałtowem i Skarbczą płynie
wartko ścieśniona wyniosłościami, W wyższym
biegu zabiera wody górskie: Łęczny z prawej
strony pod Bzinem, Kaczki poniżej Wąchocka.
Ostatni ten strumień bieży z pod Bodzentyna
od wsi Siekierno, posiada wodę obfitą, liczne-
mi strugami zasilaną. Czwartą grupę stanowią
rzeczki Iłżanka i Radomka, z pierwszych wy-
niosłości gór wypływające na równiny. Jak-
kolwiek pasmo Łysogór nie jest tak wyniosłe,
aby różnice klimatyczne widocznie spostrzegać
sie dawały, to jednak wzniesienie ich nad po-
ziom morza, wybieganie najwyższych cypli
nad okolicę, rodzaj gleby, liczne potoki i lasy,
czynią klimat surowszym środnio niż w innych
okolicach. Armiński podczas swoich pomiarów
astronomicznych podaje następujące wypadki.
Termometr na Łysicy średnio od 15 czerwca
do października 1829 r. wskazywał -|- 14,154,
kiedy w tymże samym cząsie w Warszawie
-- 15,988. Różnica ta stalej się utrzymuje, jak
to widzimy z następującego rozłożenia tempe-
ratur na mlesiąee letnie:

na Łysicy: w Warszawie:
od15 do 3Qczerwea -|- 180,77  --220,00

lipiec  --17%18 / --19014
sierpień -|-16%19  --170%68
wrzesień -|-14%06  -- 150,45
paździer. -|- 4062  -L 5067.

Załować należy, iż nie mamy danych meteoro-
logicznych stale na tem cyplisku notowanych.
Wykazałyby one także ilość dni pogodnych i
słotnych. W ogóle zacząwszy od września
panują tu mgły 1 ulewy niemal codzienne. Toż
samo powtarza się i na wiosnę, Nawet i dla
praktycznego życia różnice klimatyczne są
dość znaczące, Kiedy bowiem w okolicach  
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nadwiślańskich śniegi giną, to na północnych
stokach gór jeżdżą jeszcze saniami; kiedy
w pierwszych sucho, w drugich błota; tu żni-
wo, a tam zboża zielone. Mgły, okalające Ły-
sogóry, stanowią pod pewnym względem baro-
metr pogody, lub słoty dla okolicy. Jeżeli bo-
wiem wieża Sto-Krzyskiego kościoła widna jest
jasno, można spodziewać się pogody, w przeci-
wnym razie niezawodna słota. Barometr na
Łysicy zredukowany do (0 wykazuje w ca-
lachi liniach paryskich 26” 07/,8832 średnio,
w Warszawie w tymże czasie 2777,8116.
Widok zewnętrzny Łysogór ma w sobie wiele
odrębnego, mianowicie we właściwem paśmie.
Niższe wyniosłości i stoki są zwykle łagodne-
go spadku, pokryte mniej więcej urodzajną
glebą, pokrajaną już to pługiem w pola różnej
wielkości, już w łąki, lub też zajęte lasami i
gajami. Najwyższy tylko łańcuch, od Nowej
Słupi do ś. Katarzyny, nosi na sobie cechy le-
sistości i dzikości. Złomy głazów występują
tu potężnie i w dziwacznych kształtach: nie-
raz stanowią one rumowiska z wielkich kamie-
ni złożone. Szezególniej na wschodo-północ
okolicy, gdzie rumowiska te, często na 15 stóp
grube, potężnemi płatamiokrywają stoki gór.
Sławna droga królewska do klasztoru Śto-
Krzyskiego jest ich przykładem. Dało to na-
wet powód do mniemania niektórym geologom,
iż Łysogóry musiały być dawniej wyższe i
tylko wstrząśnienie wulkanicznej natury mo-
gło spowodować tak wielkie zburzyszcze skał.
Prawdopodobnie jednak są to ciągłe wpływy
atmosfery i wód. W stronie zachodniej na
stoku góry Łysicy, spostrzegamy znaczne prze-
strzenie skaliste, obnażone z lasu i dia tego
u ludu „gołoborzem* zwane. Są one według
podań miejscami gdzie czarownice ze złemi
duchami w sabat harce wyprawiają. Kwarcy-
towe te salony zasłane są olbrzymiemi ło-
mami, między któremi gdzie niegdzie tylko,
wznoszą się klomby z kilkunastu jodeł złożo-
ne. Gładkie boki łomów pokrywają porosty,
między któremi główną gra rolę sławny „„Po*
rost geograficzny (Lichen geograficus yv. Rhi-
zocarpon geograficum) i te tworzą tak rozliczne
wzory, że niczem są przeciw nim dywany rę-
ką ludzką utkane. Jak powiedzieliśmy całe to
pasmo przeważnie pokryte jest potężnym i
starym lasem, Puszcza ta musiała rozciągać
się szerzej niż obecnie, bo kiedy już około
Sandomierza i nad brzegiem Wisły kultura
czyniła swe postępy, okolice gór Łysych przed-
stawiały dzicz nieprzebytą. Obecnie znajduje-
my tu wiele naszych drzew w pysznych eg-
zemplarzach, Najpospolitszemi są: sosna po”
spolita, gdzie niegdzie lubo rzadko modrzew,
częstojodła, grab, buk, dąb, jesion, klon, ja-
Wort, jarząb (sorbus aucaparia) znacznej gru-
bości, Szczególniej pyszne są jodły, których
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korzenie, czepiając się żyznej ziemi w rozpadli-
nach skał, rosną niemal w powietrzu. Pod
cieniem tych bogatych lasów, tak cennych dla
górnietwa krajowego, krzewi się pyszna ro-
ślinność, którą tu, według spisu prof. Wojcie-
cha Jastrzębowskiego z 1829 r., wymienimy
jako charakterystykę botaniczną tych gór.
Według tej determinacyi znajduje się: Clava-
ria ophioglossoides L., Phallus impudicus L.,
Geastrum multifidum Dec., Bocomyces ericeto-
rum Dec., Leskea complanata Dec., Asplenium
trichomanes, Asplenium ruta muraria, Aspi-

dium fragile Dec., Polystrichum aculeatum et

spinolosum Dec., Polypodium vulgare, Polypo-
dium dryopteris, Polypodium phaegopteris,

Struthiopteris germanica Wild., Botrychium
mactricaria Sgreg., Convallaria verticillata,

Chenopodium bonus henricus, Salvia verticilla-
ta, Verbascum blattaria, Atropa belladona,
Senetio ovatus Res., Asperulla odorata, An-

thriscus elatior Res., Clematis eresta, Uarda-
mine impatiens, Viola mirabilis, Rubus suxati-

lis, Abies pectinata Dec., Taxus baccata, Ul-

mus suberosa Dec., Sambucus racemossa, Uor-

nus sanguinea, Hedera Helix, Anthriscus ela-

tior Bes., Tilia parvifiora Bes., Urataegus mo-

nogyna, Rosa tumentosa, Rubus fruticosus,

Prunus avium, Prunus spinosa, (itisus ni-

gricans, Evonymus verrucosus, Zwiększych

zwierząt ssących znajdują się tu tylko sarny,

lubo do 1840 r., jak świadczą tutejsi myśliwi,

znajdowały się i niedźwiedzie. Pozostaje nam

jeszcze wspomnieć o mieszkańcach gór łŁysych.

Są to zwykli Sandomierzanie, niczem nie ró-

żmiący się od swych braci z nad Wisły, może

tylko większą przesądnością. Wielu z nich

zajmuje się wyrabianiem przedmiotów z drze-

wa, jako to: dzwon do kół, łopat, grabi, obrę-

czy it. p. Na płn.-zach. stronie dość obfite

pastwiska pozwalają na rozwinięcie hodowli

bydła, co też ma miejsce w okolicach miasta

Bodzentyna, gdzie włościanie wyrobili sobie

nawet rasę tak nazwanych wołów kamieniar-

- skich, poszukiwanych na jarmarkach w okoli-

cy i w Łowiczu. Od strony sandomierskiego

i opatowskiego lud znajduje zatrudnienie

w górnictwie. Źródła, w których czytelnik zna-

leść może obszerniejsze wiadomości o Łysogó-

rach są: Malte-Brun (Tableau de la Pologne)

„O górze Święto-Krzyskiej”, 73. — Armiński

T.S. „Opis góry Sto-Krzyskiej* (Pamiętnik

Sandomierski) II, str. 427—488. — Staszica

„O ziemiorództwie gór dawnej Sarmacyi, a pó-

źniej Polski", w Rocznikach Towarz. przyja-

ciół nauk na rok 1840; rozprawa 1-sza: „O pa-

smie Łysogór”, t. IV, str. 1—55. — Pusch Je-

rzy „Geognostyczny opis Polski” (osobne wy-

danie) str. 15 i dalsze; obszerniej zaś tenże

przedmiot w jego dziele: „„Greognostische Be-

schreibung von Polen t. 1, — Schneider „Die 
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Struktur und Lagerungs-Verhiiltnisse der Gre-

birgsbildungen am nórdlichen Abhange des

Sandomirer Gebirges in dessen óstl. Gegen-
den*, pomieszczone w Karlsena archiwum r.

1829, t. XIX, str. 450—498.— Wolskiego.
„Rys hydrografii Królestwa Polskiego' (Bibl.
Warszawska, r. 1849, maj, str. 229 i dalsze).—

„Wspomnienia z podróży przez uczniów Mary-

montu w 1854 r. odbytej, pod przewodnictwem
prof. W, Jastrzębowskiego, str. 88 i art. Ad,

Wiślickiego w Ene. Org. Br. Ch.

Łysohorka, 1.) wś, pow. lityński, o 23 w.

od m. Lityna, do par. którego należy, gm.
Chmielnik; mk. 410, ziemi wł. 619 dł. Nale-

żała do klucza nowo-konstantynowskiego Rze-

wuskich; od: nich nabył ks. Adam Czartoryski

i odprzedał Jaroszyńskim. W ostatnich cza-

sach przymusową sprzedażą przeszło do hr.

Koczubeja. 2.) £., wś rządowa, pow. lityń-

ski, gm. Owsianiki; z Majdanem Łysohorc-

kim ma 430 mk.; 965 dz. ziemi, 62 domy;

par. w Nowym Konstantynowie, ziemia glin-

kowata, Wieś bojarska, należała do staro-

stwa chmielnickiego, w czasie lustracyi Hu-

mickiego w r. 1616 władali nią Łysohorscy,

następnie wraz Majdanem i Horbowcami two-

rzyła oddzielne starostwo horbowieckie, nada-

ne na 50 lat prawem emfiteutycznem Micha-

łowi Jełowieckiemu. Dochód roczny wynosi

850 rs., kwarta 778 rs. Rozwinięte tu rybo-

łówstwo. 3.) Ł. al. Zysahora, wioska, pow.

winnieki, gm. Jóźwin, par. Winnica, dm, 40.

Ob. Jakuszyńce. 4.) £., ob. Zysogórka. Dr. M.

Łysohurski Majdan, przysiołek, pow. li-

tyński, par. Lityn. R. 1868 miał 8 dm.

Łysokanie, przys. do Grotkowie, pow. bo-

cheński, o 11 kilm. od Niepołowie, na płn.-

wsch, od Grodkowie.
Łysoki (?), ob. Grabica.
Łysolaje, wś i folw., pow. lubelski, gm.

Jaszczów, par. Biskupice. Leży przy linii dr.

żel. Nadwiślańskiej, o 17/, w. od Minko-

wie ku Trawnikom, W 1827 r. 44 dm., 246

mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł.

rozległy mr. 2187; grunta orne i ogrody mr.

392, łąk mr. 283, pastwisk mr. 16, wody mr.

34, lasu mr. 925, nieużytki i place mr. 35.

Bud. mur. 6, z drzewa 15; młyn wodny, po-

kłady kamienia wapiennego i torfu, Rzeka

Wieprz przepływa granicą wschodnio-pół-

nocną; wś Ł, osad 32, z grun. m. 450.
Łysomice, niem. Dissomite, dok, osendorf,

Posemsdorf, Bosemannsdorf, dobra, pow. toruń-

ski, na bitym trakcie toruńsko-chełmińskim,

| milę od Torunia. Obszaru liczą roli ornej

hekt. 580, łąk 98, pastw. 9, lasu 398, nieuż.

28, wody 2, ogółem obszaru hekt. 1lli, bud.

26, dm. 16, kat. 208, ew. 14. Parafia i szko-
ła Papowo, poczta Ostaszewo, dawniej Torań.

W miejscu jest cegielnia i znaczna melkarnia,
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mleko odstawia się do Torunia;
tuczonych owiec, Dziedzice obecny Kdward
Donimirski. Wieś £. istnieje od najdawniej-
szych czasów. Znajduje się tu cmentarzysko
„grobów skrzynkowych kamiennych, z którego
jedna urna czarna i 3 pokrywy czerwone od
urn zniszczonych wydobyte zachowują się
w zbiorach towarz. kopernikowego w Toruniu.
Miejsce położenia ementarzyska nie jest bli-
żej oznaczone. Początkowo należały Ł. do
komturyi toruńskiej i bywały gburom na
czynsz wydawane. R. 1415 donoszą księgi
czynszowe krzyżackie, jako we wsi £Ł. było
włók ogółem 27, każda z nich czynszowała po
20 skot., tylko wł. 18 było obsadzonych, 9 pu-
stych, karczma dawała czynszu 3 m. Podług
dokum. z r. 1488 sołtys tutejszy posiadał 6
wł. wolnych. R. 1457 król Kazimierz Ja-
giel. darował Ł. wraz z całą komturyą daw-
niejszą toruńską Teruńczanom na własność za
usługi w czasie wojny krzyżackiej wyświad-
czone. Jak się wzmiankowało, wieś ta była od
początku włościańską czyli czynszową. W na-
stępnych czasach, nie wiadomo już kiedy, 0-
bróciło ją miasto na folwark. R. 1575 dnia
22 maja Toruńczanie zastawili Ł. wraz z inne-
mi pobliskiemi wioskami, Lulkowem, Koryta-
mi i Lubiankami Feliksowi Finke, star. dział-
dowskiemu, za pożyczoną im kwotę 45000 £L.
Kiedy, potem wykupione zostały te wsie, akta
nie donoszą. R. 1649 powstał ogień na folw.
w Ł., który wszystkie zabudowania w perzynę
zamienił. Przyczyną był pisarz 'tutejszy, któ-
ry przy suszeniu konopi należytej ostrożno-
ści nie zachował; za to do więzienia wtrąco-
ny ipo odbytej karze wydalony. Po oku-
pacyi pruskiej, miasto Toruń wydało Ł,
w wieczystą dzierżawę, a następnie na wła-
sność prywatną odprzedało. Po Prądzyńskich
nabył te dobra Edward Donimirski i dotąd
posiada. Ob. Gesch, des Culmerlandes, str.
114; Ossowski, Mapa archeol. Prus zachod-
nich, str. 67; Wernicke, Gresch. der Stadt
Thorn, str. 272. kę OCR
Łysonia, góra znaczna i położysta, wzno-

sząca się na południe od gościńca wiodącego
z Brzeżan do Kozowy, między dolinami rz, Li-
py Złotej i Qeniówki czyli Kuropca, pod
427” 39 127 wsch. dłg. g., a 490 26” płn. sz,g.
Zachodnie stoki góry opadają do doliny Zło-
tej Lipy, w której u stóp góry rozpościerają
się obszerne łąki Adamówki; stok jej południo-
wo-zachodni zwie się „Za groblą. Stok wscho-
dni i północny pokrywa las, zwierzyńcem zwa-
ny. Wzniesienie 401 m. npm. br. GQ.

Łysonie, dok. Zisonie, TLieszyn, Liesson,
Springe, wś, pow. łeeki, na prusko-luterskich
Mazurach, przez ludność polską, jeżeli od po-
czątku nieosadzona, to później z pewnością
zajmowana, Pierwotnie nazywała się Sprin-

wyprzedaż
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ge, jak widać z dokum. O pierwszem założe-
niu niewiadomo. Oddawna znajdował się
młyn w £Ł. R. 1450 Wolfgang von Sauer,
wójt rastemborski, nadaje Bartoszowi Kowa-
lowi młyn o 1 kole i 2 włóki w miejscu, które
zwią Springe. R. 1550 książę Albrecht za-
twierdza Maciejowi Łysoniowi (Lyssun, Li-
szen), od którego zapewne wieś ta ma nazwę,
posiadanie kawału boru, kupionego przezeń za
180 grz. między strugą Grądówką i Kotlew-
ką a łąkami pana Myślęty, nadając mu prawo
magdeb. Ob. Kętrz, Ludność polska w Pru-
siech, str, 4783. Kś. F,
Łysów 1.) wś włośc. i os. leśna, pow. ko-

necki, gm. Grodzisko, par. Radoszyce, od Koń-
skich 23 w.; gruntu mr. 172, dm. 20, mk. 168.
Os. leśna ma 30 mr., 1 dm., 6mk. 2.) Ł,, wś
ifolw. pow. konstantynowski, gm. Łysów,
par. r. l. Niemojki, r. g. Łysów, rozl. mr. 4618,
dm. 52, ludności 592. Szkoła początkowa, cer-
kiew erekcyi niewiadomej, ostatnia wzniesiona
1755 r., odnowiona 1649 r. Gm. Ł. graniozy
z gm. Chlebczyn, Przesmyki i Czuchleby, ma
2895 mk., rozległ. 5269 mr., sąd gm. okr. IV
ist, poczt. Łosice o 8 w., do Janowa 357, w.
W skład gminy wchodzą: Czuchów, Cz. folw.,
(z.-Pieńki, Duplewice, Gruszew, Helenów, Jó-
zefów, Ksawerów, Łysów, Łysowska Wólka,
Łysocha, Marynin, Moszkowice, Niemojki,
Patków-Prussy A.i B., Puczyce, Ruszków i
Zaborze. Według Tow. Kred. Ziems, dobra Ł.
składają się z folwarków: Ł, i Łysocha, wsi:
Ł., Wółka Łysowska, Myszkowice i Duplewi-
ce, rozleg. wynosi mr, 2435: folw. Ł. grunta
orne i ogr. mr. 508, łąk mr. 202, pastwisk mr.
22, wody mr, 5, lasu mr. 1122, nieuż. i place
mr. 20, w osadach mr. 23, razem mr. 1902,
bud. mur. 13, z drzewa 23, płodozmian 11-po-
lowy; folw. łysocha grunta orne i ogrody mr.
509, łąk mr. 17, nieuż, i place mr. 9, razem
mr. 533, bud. z drzewa 5, płodozmian 4-polo-
wy. (rorzelnia, browar, młyn wodny, tartak,
cegielnia; rzeczka Tocznia przepływa. Wś Ł.

os. 50, z grun. mr. 1255: wś Wólka Łysow-
ska os, 19, z grun. mr. 568; wś Myszkowice
os. 18, z grun. mr. 298; wś Duplewiceos. 50,
z grun. mr, 685. Rz.

Łysowa, rzeka mała, która pod Berestecz-
kiem wpada do Styru. (Dykcyonarz Echard'a).

Łysowanie, ob. Zisowanie,

Łysowicze, wś w pow. mińskim, ku grani-
cy pow. wilejskiego, nad rzeczką Łysówką,
w gm. białoruckiej, osad włócznych 8, miej-
scowość wzgórkowata i niebezleśna. A. Jelsł:.
Łysówka, pot. górski, nastaje w południo-

wej stronie wsi Rosochami zwanej, w pow.
staromiejskim, na granicy Rosoch z gm. Wo-
łoszynową; płynie na płn. zachód przez wś
Rosochy i przez obszar Terła, gdzie uchodzi
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z lewego brzegu do pot. Borsukami zwanego.
Długość biegu 51/, kil. Br. G.
Łysownia, wzgórze w pow. brzeżańskim,

por. Kuropiec.
Łysowody, wś, pow. kamieniecki, pocztai

par. Gródek, u źródeł rz. Tychen, wpadającej do
Wierzchówki, dm. 230, mk. 1312, ziemi włośc.
1694 dz.: dwor. 1274; pałac, piękny ogród. Cer-
kiew pod wez. N. P. Rożańc., ziemi cerk. 45 dz.
Ziemia czarna, urodzajna. Wał Trajana prze-
chodzi przez pola tej wsi. Szkoła wiejska,
kaplica katolicka (dziś zamknięta). Zuzanna
z Felsztyna (ob.) Herburtówna, wniosła tę
majętność w dom Stadnickich, wychodzącw r.
1675 za Franciszka Stadniekiego; władali nią
następnie Raciborowscy; dziś Zurawskich.
Łysowska-Wólka, wś, pow. konstanty-

nowski, gm. Łysów, par Niemojki (Łysów gr.
obrz,), Ma 16 dm., 163 mk., 568 mr. rozl.
Por. Zysów.
Łysowszczyzna, zaśc. prywatny, pow. wi-

lejski, o 26 w. od m. Wilejki, 1 okr. adm.,
przy byłej drodze pocztowej z Wilna do Miń-
ska, 1 dm., 7 mk. (1866).
Łysowszczyzna, folw. w zach. stronie pow.

ihumeńskiego, nad rz. SŚwisłoczą z lewej stro-
ny, przy gościńcu wiodącym ze wsi Pereżyr,
Lesznicy, Iwańkowszczyzny do Sieniła, da-
wniej bardzo długo dziedzictwo Prószyńskich,
od r. 1876 nabyta przez mieszczanina Szota;
ma obszaru przeszło 5!/, włóki, glebę i łąki
dobre; okr. polie. śmiłowski, gm. pereżyrska;
od gub. miasta Mińska 3 mile. 4. Jelski.
Łysy, ob. Zósy. |
Łysy, niem. Zyssa-Miihle, młyn, pow. ostrze-

szowski, 1 dm., 2 mk., należy do wsi Opatowa.
Łysy, góra, wznosząca się na granicy gm.

Woli Koblańskiej (w pow. staromiejskim) i

Zworu (w pow. samborskim), pod 407 45' 157
wsch. dłg. g. F., a 49733'/20 płn. sz. g.;
wzniesienie 622 m. Ze stoku zachodniego wo-

dy spływają do Krzemianki (ob.), z wschod-
niego do Wolanki. Br. G.

Łysycia, ob. Zysza,
Łysy gaj, os. w Pieniakach, pow. brodzki.

Łysy horb, znaczne wzgórze polne, wzno-
szące się na granicy gmin Dulib, Horodyszcza
cetnarskiego i Otyniowic, pod 42910” wsch.
dłg. g. F., a 49927! płn. sz, g. Wzniesienie
297m. npm. Br. G.

Łysymłyn, niem. Zissmikle, ob. Chojnica.

Łysy okop, folw. na obsz. dwor. Łubianki

wyżne, pow. zbaraski,
Łysza, pow. lwowski, ob. Gaje.
Łyszcz, folw. poleski w pow. pińskim, okr.

pol. l-szym łohiszyńskim, dziedzictwo Cze-

chowskich, ma 217/, włók. Al. Jel.

Łyszcza al. Zyszcz, Łyszcze, wieś i dobra

w pow. pińskim, nad rz. Wisłą al. Wiślicą

wpadającą do jez. pohoskiego, przy gościńcu 
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pocztowym wiodącym z Nieświeża i Klecka do
Pińska, o 16 w. od Bobryk, o 5 mil od Pińska,
gm. dobrosławska, okr. polie. 1-szy łohiszyń-
ski; wś ma osad dawnych 37, była tu st. pocz-
towa, grunta piaszczyste, miejscowość całkiem
odludna, poleska. Dobra, własność Skirmun-
tów, daw Lubańskich, mają obszaru około 80
włók, łąk dostatek, grunt w kulturze. Była
tu kaplica katol. Za Janasza archimandryty
ławryszewskiego, mianowicie w r. 1517, Ale-
ksander Iwanowicz Chodkiewicz, marsz. nadw.
i podskarbi litewski nadał Łyszcze prawem
wieczystem monasterowi ławryszewskiemu Ś.
Bazylego. Ob. St. Stebelskiego „Ostatnie dzie-
ła'', wydanie krak. 1877 r. str. 98. 4. Jelski.

Łyszczańci, ob. Zeszczańce.
Łyszczarz, pust., pow. sieradzki, gm. Go-

dynice, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 26,
dm. 2; por. Brąszewice.

Łyszcze, ob. Kłobukowo.
Łyszcze, wś w dek. łuckim, ma kaplicę

katol. parafii Kołki, :
Łyszcze, mylnie Z/scie, młyn wodny do

Pisarzowice, pow. toszecko-gliwicki.
Łyszczek, gajówka i leśniczówka, na ob-

szarze gminy Rewny, w pow. czerniowie-
ckim, Br. G.

Łyszczyce, st. dr. żel. brzesko-grajewskiej,
między Brześciem a Wysokiem Litewskiem,

o 24 w. od Brześcia Litewskiego, o 104 w. od
Białegostoku; pow. brzeski, 5 okr. police. wy-
sokolitewski,

Łyszczyce, wś, pow. starodubski gub. czer-
nihowskiej, o 22 w. od m. pow., 264 dm.,
1969 mk.
Łysze, ob. Zisze.
Łyszka, cb. Łyżka.
Łyszki, ob. Sławęcin.
Łyszkowice 1.) kol. i wś, pow. łowicki,

gm. Łyszkowice, par. Pszeczonów; od Łowicza
w. 18 do 15, od Mszczonowa w. 4. Wieś albo
osąda fabryczna leży nad strumieniem Bo-
brówką vel -Kalenicą. Liczy przeszło 1500
ludności (katol. 1066), ma cukrownię, browar,
w którym pracuje 7 ludzi (produkcya przeszło
12000 rs.), olejarnię i cegielnię, Do paździer-
nika 1880 r. mieściło się tu biuro administra-
cyi ks. łowickiego. Są 3 szkoły, sąd gminny
istacya pocztowa. Przy urzędzie gminnym
istnieje kasa zaliczkowo-wkładowa gminna
(w 1878 roku było obrotu rubli sr. 6070
kop. 38), dom zajezdny, kilka sklepików, pie-
karnia, rzemieślnicy różni tu mieszkają. Ko-
lonia ma 130 katol. Był tu zamek, nale-
żący do województwa rawskiego; arcyb. Ba-

ranowski miał dla wygody swej dom miesz-
kalny, a Jan Lipski wystawił piękny pałac
na podmurowaniu, obrazami i napisami arcyb.

gnieźn. przyozdobił i miejsce to obrałza, stałą

siedzibę, Prymas Maciej Łubieński odnowił
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gmachy i piękną kaplicę przy pałacu wysta-
wił, W £. zmarli 2 arcybiskupi: Lipski i
Wacław Leszczyński. W r. 1852 w Ł. miano
założyć fabrykę jedwabiu, lecz mury przero-
biono na fabrykę cukru, należącą dziś do ss.
Hermana Epsteina et comp. W 1860 r. ona
to pierwsza, dla zaoszczędzenia lasów, urządzi-

ła ognisko do opalania węglem kamiennym.
W 1878 r. spotrzebowała węgla za 49100 rs.
i drzewa za 6345 rs. W porze letniej przy
samej rafineryi zatrudnia około 300 osób,
a w zimowej podczas zwożenia, odbioru i prze-
rabiania buraków do 800 ludzi. Produkcya
roczna 494750 rs., a samych buraków użyto
za 188000 rs., kości za 10360, wapna za 4600
rss Przy fabryce są koszary dla robotników,
kasa oszczędności; pomoc lekarska i kształce-
nie dzieci pracujących rzemieślników w trze-
ciej szkole elementarnej bezpłatnej, jest zape-
wnione, (rłównym motorem w fabryce jest
para z 8 kotłów parowych, każdy o sile 30
koni, zaczem w zupełnym biegu fabryka może
rozporządzać siłą 240) koni. Zastosowano tu
także zużytkowanie „pary straconej." Jest
i machina parowa o sile 30 koni, obsługująca
10 pras hydraulicznych, ' płóczkę, tarkę po-
dwójną, 2 pompy wodne, 2 wtłaczające wodę
z kondensacyi do kotłów parowych. Ma idru-
gą takąż machinę do pomp powietrznych, 4
aparata w próżni do gotowania, machina ta
obsługuje także 2 pompy wodne i dźwignię do
podnoszenia kości z eedzideł na 2 piętro fa-
bryki, Machina trzecia o sile 6 koni prowa-
dzi 4 odśrodkowce i podnosi ciężary. Znajduje
się także mała machinka parowa na pompę po-
wietrzną do produkcyi gazu kwasu węglane-
go według metody Rousseau; 2 machinki pa-
rowe, każda o sile 3 koni pompujące wodę do
kotłów parowych; machina siły 6 koni poru-
szająca młyn do mielenia kości i 2 dźwignie
do podnoszenia onych na górne piętra, oraz
tokarnia, która wchodzi w skład warsztatów
ręcznych, jakie fabryka posiada, a mianowicie:
kuźnię, kotlarnię, gisernię, ślusarnię, stolarnię
it.d. W 1881 r. kolonia mr. 418, osad 19
klasy 1-ej, W 1864 r. mr. 421, osad 19, lu-
dności 244, Lib, ben. Łaskiego, nazywa Ł, Ly-
skowycze, Laskovicze. Administrator w. ks.
Konstantego cegłę z zamku łowickiego użył
do wybudowania pałacu w Ł. w 1822r. W.
1681 dm. dwor. 12, prywatnych 35, propina-
cyi5i 22 fabrycznych, razem 74, Na kolonii
20 dm., urząd gminny, apteka. Gm. Ł. ma
1878 r. ornej ziemi mr, 17618, pastw, mr. 4998,
łąk mr. 1318, lasy mr. 1804, nieuż. mr. 2266,
razem mr. 27599. Fabryka enkru, browar, 2
olejarnie (2 ludzi, produkcya 499 rs.), 11 wia-
traków i 7 młynów wodnych (prod. 22230 rs,,
27 ludzi). Ludn. prawosł, 3, katol. 8917, ew.
548, żyd. 205, razem 9668 osób, Gruntu zaś  

Łyż

było mr. 25518, osad 954, nomenkl. 20. Na
wystawie łowickiej w 1859 r. gmina odzna-
czyła się wyrobami wełnianemi i Inianemi.
Hodowla sztuczna ryb. Wieś arcybiskupia
Ł., tworząca z rozległemi okolicznemi włościa-
mi osobny niegdyś klucz dóbr arcybiskupich,
do którego należały fołwarki: Łyszkowicki,
Chlebowski, Baranowski, Uchański, Szeligow-
ski i wsie: Ł., Czatolin, Wrzeczko, Żabki, Rze-
czyca, Ńzeligów, Łajów, Kuczków, Zakalin,
Kalenice, Uchań, Bobrowa, Wola Drzewieka,
Jacochów, Pszczonów, Chlebów i Retniewice
z obszarem gruntów około 250) włók, rozległe-
mi lasami, łąkami, stawami i kilku młynami.
Były tu stajnie, browary, masztalernie... it. d.
arcybiskupie, Ze stadniny łyszkowickiej roz-
chodziły się konie rzadkiej piękności, sławne
na całą Polskę. Ogród w guście włoskim za-

łożony przez Lipskiego, był jeszcze za czasów
arcybisk, Olszowskiego, Kkonomia dóbr Ł. ks.
łowickiego składała się w 1862 r. z folw. 1,
wsi 56, młynów 9, osad 2, wójtostwo 1; w o-
gólnej rozległości 69547 mr. 2.) K., wś nad
rz, Wartą, pow. turecki, gm. Niemysłów, par.
Biedlątków, odl. od Turku w. 28; dm. 8, mk.
(ob. Stedlątków), 3.) Ł., dwie os, nad rz. War-
tą, pow. turecki, gm. Niemysłów, par. Pięcz-
niew; odl. od Turku w. 28; 1 os. dm. 1, mk. 7;
2 os. dm, |, mk. 4. Należą do dóbr Siedląt-
ków. 4.) Ł., wś, pow. miechowski, gm. i par.
Koniusza (ob.); folw. poduch. 396 mr. nabył
Dunin za 31002 rs. (1884). 5.) £Ł. Wsie t. n.
wymienia Łaski Lib. ben. w par. Pabianice (I,
880) i w par. Skączniew (I, 405). R. Ocz.
Łyszkowska kolonia, wś, pow. łowicki,

gm. Łyszkowice, par. Pszczonów; 130 mk.
Łyszkowska Wola i Smolana Wólka, wś,

pow. turecki, gm. i par. Niemysłów; odl. 30
w. od Turku, ma 17 dm., 134 mk.

Łysznia, ob. Zyczna,
Łysznij, poroh na Dnieprze.
Łyszny, pot., wpada do rz. Siwki, por. Kre-

chowice.

Łyszów, ob. Zisów.
Łyszów, folw. na wschód od Sadkowej G6-

ry, pow. mielecki, zwany też Zisówką, na lew.
brz. Wisły, |

Łytiecze, ob. Z,atacz.
Łytowyszcze, ob. Zitowiska,
Łytwyniw, ob. Zdłwinów.
Łytynia, ob. Ztynia,
Łyuża, rz., dopływ rz. Rzeżycy z prawej

strony.
Łyuziniki, wś w pow. lucyńskim, parafii

korsowskiej, własność Szadurskich.
Łyżbice, niem. Zischbitz, wś, pow. jabłon-

kowski na Szląsku austr., par. katol. Wędry-
nia, par. ewang. Bystrzyca, rozl. mr. 801,
ludn. 1013.
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Łyżeńce, karczma, pow. święciański, 3 okr.
adm., o 50) w. od Święcian, I dm,, 7 mk, żyd,
(1866).
Łyziny al. Zysiny, wś ifolw., pow. nowo-

radomski, gm. Koniecpol, par. Borzykowa (Ła-
ski, Lib. ben. I, 511). W 1827 r. było 26
dm., 168 mk.; obecnie jest 48 dm., 346 mk.,
ziemi włośc. 298, ziemi dwor. 1062 mr., w tem
602 lasu. Stosunek pól do łąk 9:1. Grunt
piaszczysto-gliniasty na spodzie marglowym.
Btaw, sadzawki, wiatrak domowy, karczma,
szkółka wiejska. Folw. należy do dóbr Rado-
szewnica.
Łyżka, zaśc. szlach., pow. trocki, 3 okr.

adm., 64 w. od 'Trok, I dm. 7 mk, katol,
(1866).
Łyżka al. Zyszka, góra lesista, wznosi się

na granicy Przyszowy i Łukowicy, w pow.
limanowskim, pod 38% 8” wsch. dłg. g. F,,  
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a 490 88 80” płn. sz. g, Wzniesienie 807 m.
npm. (Od wschodu opada zwolna do doliny
rz. Słomki, od południa do dol. Łukowicy.
Południową kończynę pasma, w którym wzno-
si się £Ł., tworzy szczyt Pępówka, 777 m. wy-
soką, Br. G.

Łyżniaki, pustk., pow. częstochowski, gm.
Popów, par. Kłobuck.
Łyżwy, wś włośc. nad rz, Kamienną, pow.

iłżecki, gm.i par. Skarzysko-Kościelne; odl.
28 w. od Iłży, ma 10 dm., 39 mk., 143 nir.
ziemi. W 1827 r. wś duchow. 3 dm., 25 mk.

Łyżycze, wś, pow. święciański, 3okr. adm.,
o 50 w. od Swięcian, 7 dm., 79 mk., z tego 71
prawosł., 8 żyd. (1866).

Łża, Dźa, rz., lewy dopływ rz, Utroi, po-
czyna się w pow. lucyńskim niedaleko wsi Su-
binowo płynie 170 w. ku płn. w gub. pskow-
skiej. Por. Muldowa.,

 



AV.

Maad (węg.), ob. Mada.
Maagstim (niem.), al. Ackmenischken, folw.

należący do dóbr ryc. Juckstein, pow. ragnec-
ki. Do dóbr tych należą jeszcze dwa inne fol--
warki: Dundeln i Mikehmen. Cały ten klucz
obejmuje razem 1105*56 ha. i to roli ornej
iogr. 781:98, łąk 10541, pastw. 122, lasu
134:30, nieuż. 10:84, wody 1:08 ha. St.
poczt, Neu Eggleningken, 4 kil. odl. M. mia-
ło 1857 r. 46 mk, Kś, Fr.
Maahren (niem.), ob. ary.
Maalau (niem.)., ob. Malewo.
Maaschen (niem.), ob. Jfaże.
Mac..., por. Mat..., Maiz,.,
Macadel, niem. Macaedel, folw., pow. mię-

dzychodzki; 2 dm, 29 mk., należy do dom,i
gm, Nowydwór.

Macajcie, dwór, pow. rossieński, par. lido-
wiańska, własność Groniprowskiej,

Macale, wś, pow. rossieński, par. niemok-
sztyńska, i tamże dwa dwory: jeden Blinstru-
ba, drugi Szymkiewicza.
Macew, Macewo 1.) wś i gm., pow. pleszew-

ski; 2 miejsc,: a) M., wś; b) Graniczny, 0s.; 7
dm., 65 mk., wszyscy kat., 38 analf, 2.) M,,
dom. i gm. tamże, 1031 mr. rozl., 2 miejsc.:
a) M., dom.; b) Gaworek, karczma; 9 dm., 182
mk., 2 ew., 180 kat.; 80 analf. Poczta w Ku-
charach o 5 kil.; tel. w Sobótce o 12 kil.: st.
kol. żel. w Pleszewie o 18 kil. Własność Teod,
Szeliskiego (Łaski, Lib. ben. II, 40; Kod. dypl.
pol. I, 284). M. St.

Macewicze, okolica szlach,, pow. święciań-
ski, 4 okr. adm., o 80 w. od Swięcian, 11 dm.,
59 mk. kat. (1866).
Macewicze 1.) wś w pow. mińskim, w gm.

rakowskiej, nad rzeczułką, dopływem Isłoczy,
o wiorst parę na płn.-zach. od Starego-Rakowa,
ma osad 15, miejscowość wzgórzysta, 2.) M.,
folw. w pow. ihumeńskim, własność R'yma-
szewskich, około 12 włók. A. Jelski,

| Macewicze, Małe i Wielkie, wsie, pow za-
sławski, nad rz. Derewiczką, na płd.-wsch. od
Starokonstantynowa i Kuźmina.
Macewiczowa al. Potok (ob.), pow. zwino-

gródzki.
Macewo, ob. J/acew,
Machaj-bołoto, lewy dopł. Tykicza Uhor-

skiego, jednej z trzech składowych części Si-
niuchy, wpadającej z lewej strony do Bohu.
M.-bołoto przepływa przez Zaleskie i Kobryno-
wą Groblę, wpada między Szanlichą i Talnem.
Machalowce al. Mahalowce, niem. Mathels-

dorf, Machelsdorf, węg. Mahalfalu, Mahalfalva,
wś w hr. spiskiem (Węgry), w pow. podta-
trzańskim, dystrykcie szczawnickim, przy go-
ścińeu z Popradu do Czwartku, pod 3896' 25”
wsch, dłg. g. F. a 49%]1' płn. sz. g. Od za-
chodu leżą Janowce i Widernik, a od wschodu
Czwartek i Czenczyce. W południowo-zacho-
dniej stronie wsi wznosi się góra lesista Mo-
skowiec (747 m.). Dm. 41, mk, słowac, 220,
obszar obejmuje 626 kwadr. sąż, katas. (1880).
Należy do par. łac, w Widerniku., Według
szem. dyec. spiskiej było w r. 1878 rz.-kat,
180, nieun. 18, żyd. 14, razem 212. Sąd po-
wiat. i urząd podat, w Lewoczy. St. poczt.
w Horce. Wś istniała już r. 1289. Qzyt. Fe-
jer, Ood. dipl. Hungar, t. V, cz, 38, str. 478.
Machałów, ob. Michałów.
Macharce al. Makarce, wś, pow. sejneński,

gm. Pokrowsk, par. Sejny, odl. 21 w. od Sejn,
ma 34 dm., 200 mk. W 1827 r. wś rząd., 7
dm., 81 mk,
Machary, niem. Macharren, wś na polskich

Mazurach, pow. ządzborski, st, poczt, Piecki;
ma obszaru 4474 mr.; 1857 r. było tu 369 mk.
Ks. Olbracht Fryderyk zatwierdza r. 1570
Salomonowi Kosakowi sołectwo w M., które
tenże nabył od Michała Fisak, ssty ządzbor-
skiego, t.j. 5włók chełmiń,, położonych mię-
dzy Goleniem (Gellingen), Nawiadami i Pru- 
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sinowem. W M. mieszkają r. 1693 sami Pola-
cy. (Ob. Kętrz., O ludn. pols., str. 417).
Macharyńce, ob. Mecheryńce i Mecherzyńce.
Machau (niem.), ob. Moczów, pow. prąd-

nicki. |

Machcin, wś i folw., pow. grójecki, gm.
Czersk, par. Sobików. W 1827 r. 17 dm., 144
mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw. M., od
rz, Wisły w. 6, rozl. mr. 870, grunta orne i
ogr. mr. 366, łąk mr. 6, past. mr. 20, lasu mr.
453, nieuż. i place mr. 25, bud. z drzewa 14.
WŚ M. os. 20, z grun, mr. 121. Br. Ch.
Machcin 1.) wś, pow. kościański; 21 dm,,

131 mk., wszyscy kat.; 56 analf. Poczta i tel.
w Szmiglu o 8 kil., st. kol. żel. Stare Bojano-
wo o 12 kil. 2.) M., dom. tamże, 2389 mr.
rozl.; 4 miejsc.: a) M., dom., b) dom leśnika;
folwarki: e) Dłużyce, d) Boczkowo; w r. 1881
dom. i wś miały 320 mk.; w r. 1871 dom. sa-
mo 14 dm., 188 mk., wszyscy kat.; 80 analf,
Własność Łakomickiego Hilarego. M. Śt
_ Machcinko, wś włośc., pow. płocki, gm.
Żągoty, par. Proboszczowice, o 17 w. od Płoc-
ka, 8 dm., 8 os., 56 mk., 171 mr. gruntu (169
mr. ornego). Por. Machcźno.
_ Machcino 1.) wś i folw., pow. płocki, gm.

Żągoty, par. Proboszezowice, odl. o 12 w. od
Płocka, 5 dm., 168 mk., 420 mr. gruntu, 8
nieużytku, w tem 19 mr. gruntów włośc. We-
dług Tow. Kred. Ziems, folw. M. z wsią M. i
Machcinko podług wiadomości z r. 1829 rozl.
około mr. 1000. Wś M. os, 18, z grun. mr.
18. Wś Machcinko os. 8, z grun. mr. 204.
Machcińszczyzna ob. Pohost, dwór, pow.

drysieński, dziedzictwo Szczyttów.
Machcowo (dok.), ob. Jfaćki.
Macheł (dok,), ob. Mochile.
Machelsdorf (niem.), ob. Machalowce.
Machen (niem.), 1356 r. Machyn, Deutsch i

Polnisch, wś i folw., pow. żegański, parafia
Eckersdorf.

Machicuc al. Malchikul (dok.), stare pole
pruskie na Warmii, wzmiankowane w przy-
wileju wsi Lajsy r. 1804. (Cod. dipl. Warm,
I, 225). Kś. Fr.

Machirowo, zaśc. szlach. nad jez. Kociło-
wo, pow. dzisieński, 3 okr. adm., o 45 w. od
Dzisny, | dm., 6 mk. kat. (1866).
Machirowo, wś rząd., pow. połocki, 2 okr.

polie., 3 okr. sąd., należała do dóbr arcybi-
skupów unickich; do r. 1836 był tu klasztor
bazylianów i ich cerkiew, obecnie paraf. pra-
wosł, Obok M. rozległe lasy. Włościanie uwła-
szczeni należą do gm. zamszańskiej, M.K,
Machle (dok.), ob. Mochel i Mochle,
Machleszyce, folw. w pow. nowogródzkim,

własność polsko-mahometańskiej rodziny Poł-
tarzyckich, 5 włók i 3 morgi. A. Jelski,

Machłin al. Mochlin, ob. Machliny.
Machliniec (al. Machlińce, po rus. Machłyneć  
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al. Rypyliwka), wś, pow. stryjski (do r. 1882
należała do pow. żydaczowskiego a sądu po-
wiat. żurawieńskiego), 18 kil. na wsch. od
urzędu powiat. w Stryju, tuż na wsch. od u-
rzędu poczt. w Nowemsiole koło Stryja. Na
zach. leży Daszawa, na płd. Siechów i Izydo-
rówka, na wsch. i płn. Nowesioło, na pln. zach.
Juseptycze (3 ostatnie miejscowości w pow.
żydaczowskim). Wzdłuż granicy płd. płynie
pot, Machliniec od zach. na wsch. Wodę z płn.
obszaru zabiera pot. Lubeszka, płynący od
płd. zach. na płn. wsch. Zabudowania wiej-
skie leżą w środku obszaru (kościół 298 m.).
Własn. więk, ma roli or. 48, łąk i ogr. 19,
past. 124, lasu 77 mr.; własn. mniej. roli or.
761, łąk i ogr. 90, past. 113 mr. W r. 1880
było 454 mk. w gminie (obrz. rzym.-katol.
z wyjątkiem 19 gr.-kat.). Par. gr -kat. w O-
błaźnicy, rzym.-kat. w miejscu, erygowana
w r. 1842 (dek. stryjski, archidyec. lwowska).
Należą do niej: Izydorówka, Kornelówka, No-
wesioło i Wola Obłaźnieka. We wsi jest szko-
ła etat. 1-klas. i kościół mur., wzniesiony w r.
1862, konsekrowany 1868 r. pod wez. ś. Trój-
ey. Dawniej była drewniana kaplica. Kościół
wznieśli koloniści Niemcy, sprowadzeni w r.
1828 z Czech przez Feliksa i Stanisława Do-
brzańskich, właścicieli Daszawy (ob.). Zu. Dz.

Machliniec, pot., bierze początek w lesie
Pomiarkami zwanym (251 m.), na granicy gm.
Oleksie Starych i Jaroszye, w pow. stryjskim;
płynie w kierunku wsch. przez lasy oleksiekie,
zabierając po drodze kilka strug leśnych, na-
stępnie granicą gmin Siechowa i Daszawy przez
śródleśne łąki, potem granicą gminy Machliń-
ca i Izydorówki, przez obszerne łąki, i w koń-
eu, na granicy Krechowa, przys. Lachowice po-
dróżnych, z Izydorówką, uchodzi do Krechów-
ki (ob.) z lew. brz. Długość biegu 13 kil. Spa-
dek wód podają liczby następująee: 345 m.
(źródła); 813 m. (na granicy Oleksic Starych
z Daszawą); 291 m. (na płd. granicy Machliń-
ca); 270 m. (ujście). Br. G.

Machliny, niem. Machlin al. Mochlin, WŚ,
pow. wałecki, nad szosą z Wałcza do Czaplin-
ka prowadzącą, st, poczt, Wielboki, par. kat,
Sypniewo, ew. Brocz; szkoła w miejscu; areał
wynosi 2204*32 mr. magd., budynków było
r. 1868 w ogóle 123, między temi dm. mie-
szkalnych 36; mk. było 369, pomiędzy tymi
361 ew.; o 6 kil. od M. płynie rzeczka Do-
brzyca (ob.). Kś, Fr.
Machmin, Machwin, ob. Machowino i Ma-

chowinko.

Machna, rz., dopływ rz. Krasnej, w pow.

kijowskim, Por. Dolina.
Machnacz, kol., pow. włocławski, gm. Pi-

kutkowo, par. Wieniec. Por. Brzezie,

Machnacze, Mochnacze, Machnasze, dobra,
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pow. słonimski. R. 1776 dziedzice Zabiełło i
Rogowski sprzedali je Sliźniowi.
Machnatka, wś i folw., pow. grójecki, gm.

i par. Lipie. W 1827 r. par. Błędów, 17 dm.,
167 mk. Podług wiadomości zr. 1866 rozl.
dominialna wynosi mr. 1295, w tem lasu mr.
360. 'Wś os, 32, z grun. mr. 375.
Machnaty 1.) grupa chat w obr. wsi Dwo-

rów w pow. bialskim. 2.) M., leśniczówka
w obrębie wsi Monowie, w pow. bialskim.

Machnice, niem. J/acznite, wś u źródeł Ma-
łej Slęzy, pow. trzebnicki, par. Trzebnica, Po-
łożenie górzyste, piękne widoki. Do M, nale-
ży przys. Gorschel (Gurschel, 1203 Gorezlaue,
1267 Goreslanske) i folw. Obernitz. 7F.S.
Machniówka, ob. Kałusz, t. III, 726.
Machniszki, wś rząd., pow. trocki, 1 okr.

adm., 5 w. od 'Trok, 6 dm., 106 mk. prawosł.
(15666).
Machnołówka, wś rząd., pow. święciański,

2 okr. adm., o 27 w. od Swięcian, 9 dm., 62
mk. katol. (1866). -

Machnota, góra i las, ną zach. od wsi Win-
niczek, w pow. lwowskim, pod 419 48' 42”
wsch. dłg. g. F. a 4974643” płn. sz. g,,
w paśmie wyżyny siechowsko-starosielskiej;
od zach. i płn. opływa M. potok Czepin (ob.).
Na płd. od niego wznosi się Dawidów (354 m.).
Wznies, M. 359 m. npm. Por. Gołogóry.
Machnów (po rus. Machniw), wś, pow. raw-

ski, o 15 kil. na płn. od Rawy Ruskiej, [2 kil.
na zach. od sądu powiat. i urzędu poczt, w Uh-

nowie. Na płn. leżą Nowosiołki Kardynalskie
i Nowosiołki Przednie, na wsch. Wierzbica, na
płd. Kornie, na zach. Mosty Małe, Teniatyska
i Żurawce. Ta część wsi obejmuje przysiołki:
Borki, Majdan, Strona, Usiki (al. Osiki). Wo-
dy z tego obszaru płyną od zach. na wsch. za
pośrednictwem strug małych i wpadają do
Sołokii. Na płn, zachód wznosi się wzgórze
Machnów, 288 m. wys. (znak triang.). Druga
część wsi, tak zwana „Zielona Machnowska* i
„„Laszczyna* leży o 10 kil. na płn. wsch. od
Rawy. Jest to obszar lesisty, objęty od płn. i
wsch, Poddubcami, od płd. Zaborzem i Rzecz-
ką, od zach. Wierzbicą, W płd. części tego
obszaru leży leśniczówka Zielona Machnowska,
w części płn. Laszczyna. Obszar ten przerzy-
na kolej jarosławsko-sokalska, a w Zielonej
Machnowskiej jest jej stacya, Własn, więk.
ma roli or, 1057, łąk i ogr. 359, past. 584, la-
su 1757 mr.; własn. mniej. roli or. 562, łąk i
ogr. 494, past. 358 mr. W r. 1880 było 757
mk, w gminie, /6 na obsz. dwor. (obrz. gr.-
kat.), Par, gr.-kat. w miejscu (dek. uhnowski,
dyec. przemyska). Do parafii należą Kornie,
We wsi jest cerkiew i szkoła filialna. W M.
założył nowszemi czasy Aleksander Korzenio-
wski przysiołek i nazwał go Aleksandrówką.
Według kontraktów kolonizacyjnych nadał on  
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osadzie 300 mr. roli i 98mr. łąk i pastwisk,
Dotąd składa się przysiołek z kilku chati kil-
kudziesięciu mieszkańców. Lu. Dz.
Machnowce (po rus. Machniwci), wś w pow.

złoczowskim, 18 kil. na płd. wsch, od Złoczo-
wa, 11 kil. na płn. zach, od sądu pow. w Zbo-
rowie, 8 kil. na płn. wsch. od urzędu poczt.
w Pomorzanach. Na płn. leżą Krasnosielce, na
wsch. Krasnosielce i Pleśniany, na płd. Chra-
bużna (część Urłowa), Pomorzany (a mianowi-
cie przysiołek Bahrań) i Torhów, na zach. Czy-
żów. We wsi nastaje potok Machnówka (al.
Machnowski) i płynie leniwo na płd, do Tor-
howa. W środku obszaru leżą zabudowania
wiejskie, na samej prawie wierzchowinie (378
m.) szczerego Podola bezleśnego, We wsch.
stronie obszaru wznosi się wzgórze 408 m.
wys. Pod grubym pokładem tłustego czarno-
ziemu rozpościerają się gliniska, z pod których
gdzieniegdzie odsłania się źwirowisko litota-
mniowe, jak np. w wądole pomiędzy Machnow-
cami a Krasnosielcami (ob. Kosmos, V, 172).
Własn. więk. tutaj i w Torhowie ma roli or.
119, łąk i ogr. 22, past, 15 mr.; własn, mniej.
roli or. 496, łąk i ogr. 25, past. 12, lasu J5
mr. W r. 1880 było w gminie 307 mk. (obrz.
gr.-kat., z wyjątkiem 30 rzym.-kat.), Par.
rzym.kat, w Pomorzanach; gr.-kat. w miejscu,
dek. złoczowski, archidyec. lwowska. Do par.
należy Torhów. We wsi jest cerkiew pod wez.
śś, Koźmy i Damiana i szkoła filialna, Według
Slarczyńskiego zwała się wś także Machniow-
cami, a w r. 1649 doznali tutaj kozacy poraż-
ki. (Rskp. Ossol. M 1825). Lu. Dz.
Machnówek (rus. Machniwok), wś, pow. s0-

kalski, 30 kil. na płd. zach. od Sokala, 8 kil.
na płn. zach. od sądu powiat., urzędu poczt. i
st, kolei jarosławsko-sokalskiej w Bełzie, Na
wsch, leżą Budynin i Worochta, na płd. Staje,
na zach. Korczmin, na płn, Wasilów Wielki
(te ostatnie miejscowości w pow. rawskim).
Przez wieś płynie pot. Rzeczyca, dopływ So-
łokii, od zach. z Korczmina na wsch. do Wo-
rochty, Na lew. jego brzegu leżą zabudowania
wiejskie, Własn. więk. (probostwa łacińskie-
go w Bełzie) ma roli or. 812, łąk i ogr. 128,
past, 172, lasu 116 mr.; własn. mniej. roli or.
634, łąk i ogr. 144, past. 63 mr. W r. 1880
było 447 mk, w gminie, 83 na obszarze dwor-
skim (obrz, gr.-kat. z wyjątkiem 80 rz.-kat.).
Par. rz.-kat. w Bełzie, gr.-kat. w Korczminie.
We wsi jest szkoła filialna i cerkiew pod wez.
ś. Michała. Materyał na budowę tej cerkwi
pochodzi w znacznej części z dawnego kościoła
parafialnego w Bełzie (czyt. Papće „Zabytki
przeszłości m. Bełza* w Przewodniku nauk, i
liter. 1884, t. I, str. 210). Jest tu także folwark,
gajówka i młyn, Lu. Dz.
Machnowicze, in. Machnówka (ob.), pow.

berdyczowski, i
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Machnowicze 1.) wś na odludnym krańcu
południowym pow. słuckiego, w gm. i okr
polic. starobińskim; osad 8; tędy przechodzi li-
cha śród puszcz drożyna z Milkowicz do Do-
manowicz. 2.) M., wś na odludnem Polesiu
pow. mozyrskiego, w gm, mieleszkiewickiej,
w okr. polic. |-ym skryhałowskim, nad strugą
wodną, przy drodze wiodącej z Bujnowicz do
Mieleszkiewicz; cerkiew, osad 64, gleba piasz-
czysta. Była własność jezuitów pińskich.
(Arch. J. Z. R.). A. Jelski,
Machnówka, mko, pow, berdyczowski, roz:

legle pobudowane, leży nad rz. Hnayłopiatem,
który tu, ujęty groblami, w kilka stawów się
rozlewa, pod 469 21 7” dł. wsch. a 49943 20"
sz. płn., o 20 w. od Berdyczowa, o 189 od Ki-
jowa. Mcezko to dzieli się na właściwą Mach-
nówkę (dzisiejszą) i przedmieścia: Starą Mach-
nówkę i Medwedówkę. Ludność z przedmie-
ściami wynosi obojej płci: prawosławnych
1612, katolików 735 i 1933 starozakonnych,
Wyniosła wyżyna czyli tak zwany grzbiet
Machnowiecki rozpościera się w tej okolicy, do-
sięgając w kierunku zachodnim tak zwanej
wyżyny awratyńskiej na Wołyniu; wznosi
się on na 750 stóp paryskich nad poziom mo-
rza Czarnego i służy za dział wód, z których
jedne mają spad ku Bohowi, drugie ku Dnie-
prowi. Tą wyżyną przewijał się niegdyś tak
zwany czarny szlak, deptany kopytami tatar-
skich czambułów, które rok po roku niemal
napływały tu, by „psować ziemię i oracze pło-
szyć.* Szlakiem tym niemniej przed wieki
biegła granica korony z Litwą (ob. Limites
Regni Polon. ete., str. 196), a także służył on
za miedzę przedziałową dóbr ks, Ostrogskich
od dóbr Kalenikowiczów Tyszkiewiczów. Od
czasu zaś jak Podole dostało się do zaboru tu-
reckiego, sterczał długi czas na tymże gościń-
cu kopiec pograniczny turecki (Lelewel: Ma-
teryały etc., str. 167). Obecnie łączą się tu
granice dwóch gubernij. Ziemia tu stepowa.
Granit opalowy (Teofiłaktow). M. zdaje się
być bardzo starą osadą. Miejscowa tradycya
opowiada, że za mongolskich czasów w miej-
seu tem przebywał tak zwany baskak, który
Gedyminowi jakoby miał posłać w darze sto
rumaków stepowych, a od tegoż władzcy Li-
twy miał następnie otrzymać w zamian sto
dziewcząt. Z biegiem atoli czasu, gdy nawała

mongolska spłynęła i zaczęło się panowanie li-
tewskie, miały tu być dwa zameczki, jeden
„wyższym zwany, na urwistej górze położo-
ny, po prawej stronie rz. Hnyłopiatu, i drugi
„„niższy,* na półwyspie, we widłach rz. Hny-
łopiatu i jego dopływu, gdzie dziś cerkiewka
się wznosi. Są ślady piśmienne, że już za cza-
sów Swidrygiełły, około 1430 r., przodek rodu

Tyszkiewiczów, na imię Kalenik, otrzymał od

tegoż księcia w darowiźnie, za rycerskie za- 
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sługi, pustki bezimienne, szerokie bardzo, po-
łożone nad rz. Hnyłopiatem i Hujwą, w któ-
rych w następstwie osiedliły się: Berdyczów,
Słobodyszcze, Kodnia, Białopól, Czerwona i
Machnówka. Tyszkiewicze więc, dziś jeszcze
posiadający tu dobra, sąjednymi znajdawniej-
szych właścicieli ziemskich w tym kraju. Ka-
lenik był namiestnikiem w Putywlu i Zwini-
gródce (Arch. JZR., część 6, t. I, str. 229;
Andr. Pożarski: Annibal ad port. Vladimirus),
Byn tegoż Bonifacy czyli Dobry umarł bezpo-
tomnie, i po nim dobra Słobodyszcze spadły
na braci jego, którzy dział tych dóbr, pomię-
dzy sobą, w 1450 r. w Żytomierzu uczynili
(z notat archiwalnych piszącego). Jeden
z nich miał na imię Tymoteusz czyli Tyszko,
od którego potomkowie jego stale już Tyszkie-
wiezami pisać się zaczęli. Piąty z kolei syn
tegoż Tyszka, a wnuk wyżej położonego Ka-
lenika, był Wasyl Tyszkiewicz, ssta czerka-
ski (ob. Czerkasy), ssta miński i wojew. pod-
laski. Dostojnik to był;—należał do pp. rad
litewskich, był sekretarzem, pisarzem i mar-
szałkiem dwornym; dzierżawcą orskim, pere-
łomskim, żyżmorskim, hłuskim i bychowskim.
Z tymi tytułami podpisał się na przymierzu
między Zygm. Augustem a wojew. mołdaw-
skim Stefanem VII; a także i na przymierzu
między tymże królem a wojew. mołdawskim
Aleksandrem IV, zawartem w Wilnie 16 gru-
dnia 1554 r. (Aleks. Jabłonowski: Zr. dziejo-
we, spr. wołoskie, str. 149 i 158). Wasyl
Tyszkiewicz ożeniony był z Aleksandrą ks.
Czartoryską, wdową po Borysie Obrazcowie
(Teka Wileńska M 4, str. 47—48) i miał z nią
synów: Ostafiana, Jerzego i Kalenika. Mamy
przed sobą jego testament z r. 1561, w któ-
rym zapisuje synom „Jurju a Kalenikowi, szto
mene połowicu Łohojska zapisała neboszczyca
Aleksandra Siemionowna Czartoryjska; — a i-
mienje otczyznu i diediznu i sztom dokupił
w pow. kijewskim na imia Słobodyszczy, dwor
Czertolisy (dzisiejsze Puliny), Berdyczowo,
Kodnia, Rudniki, to synam moim Jurju a Ka-
lenikowi i wnuku mojemu Konstantinu (syno-
wi Ostafiana) i ich potomkom, na wecznyje
czasy, a nema wstupatysia do tych dobr docz-
ka moja Nastazja, bo jakom otdał jeju za muż
za Iwana Mieleszka, to dał posah.* Nie wspo-
mina on tu o Machnówee, bo ta zniknęła jesz-
cze za najazdu Mengligireja w r. 1488, i był
to step pusty w obrębie dóbr Słobodyszczi
Berdyczowa, także słabo i powoli się zasiedla-
jących. Syn tegoż Wasyla, Kalenik, został
dziedzicem Słobodyszcz i Berdyczowa; on to
M. osiedlił i wzniósł tak w Słobodyszczach
jak i w Machnówce dorywcze zameczki, i trzy-
mał je na obronnej stopie (z notat Sztejna).
Ożeniony z Barbarą ks. Sołomerecką, wdową
po Konstantym Ratomskim, znanym w dzie-
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jach z poselstwa swego do Sagap Gireja hana
krymskiego (ob. Akty wilenskoho grodz. su-
da, t. VIII, str. 475 i Oboleńskiego i Daniło-
wicza: Kniga posolskaja, str. 40), umarł bez-
dzietnie, i dobra jego ziemskie ukraińskie, tak
zwane Kalenikowskie (Słobodyszcze, Berdy-
czów, Machnówkę etc.) wziął po nim syno-
wiec jego Fedor (Fryderyk) Tyszkiewicz, syn
Jerzego, wojew. brześciańskiego. Fedor ten
czyli Fryderyk miał braci: Jerzego, Piotra,
'Ostafiana, Marcina i Aleksandra. Ale zale-
dwie, za czasów Kalenika, zaczęła cokolwiek
z pustkowia wychodzić M., gdy w 1585 r.
powtórny napad ordy zniszczył ją znowu ze
szczętem. Toć w inwentarzu dóbr Tyszkiewi-
czowskich z r. 1598 czytamy też: „Na tej rze-
ce Piatu wielkim, w wierzch, sieliszcze Mach-
nowskie puste stoi* (Arch. JZR., część 6, t. L,
str. 223). Jednakże Fryderyk Tyszkiewicz
zaczął się pilnie krzątać nad uporządkowaniem
swej własności; M. spustoszałą nanowo znów
osadził, i jej Lezpieczeństwo opatrzył przez
wzniesienie nowego zameczku, na miejscu da-
wnego, który się wznosił, jak to już wiemy, na
prawym brzegu rz. Hnyłopiata, i w zameczku
tym wojenną czeladź chował. Oprócz M. jesz-
cze kilkanaście wiosek i futorów pozakładał
(z papierów Sztejna w Zb. Konst. SŚwidz.).
Miał on zatarg sąsiedzki o granice z ks. Ja-
nuszem Ostrogskim, wojew. krak., dziedzicem
dóbr przyległych hlińskich i pikowskich i in-
nych. Dzielił, jak nam wiadomo, dobra mach-
nowieckie od dóbr hlińskich, tak zwany czar-
my szlak, Ale szlak ten właściwie stanowił
granicę niedokładną, niejaką, bo za zwyczaj
szlaki tatarskie nie tworzyły nigdy taśmy czyli
bitej drogi, ściśle określonej; przeciwnie obej-
mowały zwykle przestrzeń dość sporą, na kil-
ka mil częstokroć rozpościerającą się, którą
tatarzy wpadali. Granica więc taka nie mo-
gła być jak tylko domysłową, i, jako taka,
nie dziw że spornemu, bądź co bądź, musiała
podlegać tłumaczeniu. A. przeto też, wzajemne
napaści, o tę sporną granicę właśnie, pomiędzy
ks. Ostrogskim i Tyszkiewiczem, były na po-
rządku dziennym. Jeden z drugim wojował
po sąsiedzku o miedzę przestrzeńszą, jak gdy-
by obszarów, których mieli w bród, było im
za mało. A więc widzimy, że w 1611 r. ks.
Janusz Ostrogski nasyła z 1000 tatarów i cze-
remisów na uroczysko „,„Kremianyj Piat,* le-
żące pod samem „miastem i zamkiem M.;'*—ci
też ludzie, „obwoławszy słobodę,* stawiają
w ślad za tem kilka chałup na onem miejscu,
oraz i „twierdzę, czyli obronę nakształt za-
meczka,* którą wałem obsypawszy i palami
ostawiwszy, słobodę tak naprędce zaimprowi-
zowaną „„Nowym Pikowem* nazywają. Ztej
też słobody na mil trzy gruntu, wzdłuż i wszerz,
odjęli, Ale nie poprzestając na tem, ciż sami  
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ludzie ze słobody, wystraszać zaczynają ludzi
z mczka M. „nihde dobrowolne (słowa doku-
mentu) propustyty nechotiat';* tak że machno-
wieczanie ,,z welikoj bojaźni baczuczy boje,
rany, grabieży na inszych susiediech swoich,
a do toho nemajuczy wolnoho wystja z me-
steczka, ani wygnania na pole towarow swo-
ich, za stisnieniem i utiskom welikim tam na
tuju woliu za JM, Pana Krakowskoho, kotoryje
gwałtowne tuż na kilka strelenja z łuka pod
mistom JM, Machnowkoju, a to ku znesenju i
na zniszczenie toho mesta i seł, koło neho bu-
duczych, osażena jest; za usiłowaniem tych
ludej i starostow Jeho Miłosti zadawatysia, i
domy z mesta Machnowki perenosii tam na
tuju woku poczali* (Archiw JZR., część 6, t.
I, str. 377). Ale Tyszkiewicz pomimo tego
twardo staź przy swojem, i nie tylko o gwałt
ten energiczny założył protest przed sądami,
ale w końcu nie dał się zjeść w kaszy i krwa-
wo też przeciwnikowi odpłacił, Ote w 1612
r. odważną napaścią ubiegł zameczek nowopi-
kowski, spalił go i zrównał z ziemią, toż samo
uczynił z wołą czyli słobodą; ludzi jej porozpę-
dzał;—ale podczas tego zajazdu nie obyło się
i bez krwi rozlewu (Arch, Lipowieckie). Owe
zajazdy ówczesne, guerry owe krwawe domo-
we „„farsalje,* gdzie jeden na drugiego się ar-
mował, napadał, rabował, palił, zabijał;—
wszak to świat naszego Ariosta lub Walter-
skotta, opłakany w rzeczywistości, cudowny
w poezyi! Ale "Tyszkiewicz miał sprzeczkę
graniczną jeszcze i z ks, Anną Korecką, boi
od Biłołówki podobnież zachodziła wątpliwość
co do granic. Oto znów czytamy pod r. 1611
skargę woźnego Tarasa Oparypskiego na te-
goż Fryderyka Tyszkiewicza, że kiedy ten
przyjechał z pozwami od ks. Koreckiej do M.,
to go zbili słudzy Tyszkiewicza i same pozwy
zmusili „„zjeść z zupą” (Opis akt, cent. kijow.
arch. M 2, str. 35). Fryderyk Tyszkiewicz
ożeniony był z Zofią z Ostroga Zasławską,
a więc z powinowatą bliską sąsiada swego od
Hlińska, i adwersarza, Miał on trzech synów:
Samuela, Hieronima i Janusza. Starsi dwaj
zginęli w Moskwie, a więc szerokie swoje wło-

ści zostawił jedynemu Januszowi. Możny to
był ziemianin;—rządny, zabiegliwy, jeszcze na-
byciami fortunę swą powiększył, Był sstą
niechworowskim. Syn jego Janusz, wprzód
sssa żytomirski, potem wojew. kijowski, był
wybitną swego czasu postacią, Młodość swą
spędził śród prac obozowych; będąc jeńcem
w Krymie, cierpiał więzy, ale, wydostawszy
się znich, w skutek ślubu uczynionego pod-
czas niewoli, fundował kościół i klasztor 00.
karmelitów w Berdyczowie. Pobożny, nie
skąpił funduszów na fundacye kościołów |
klasztorów, jako to: oo. jezuitów w Kijowie,
00. bernardynów w Machnówce. On to w tej-
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że Machnówce, na miejscu lichej zamczyny
drewnianej, wystawił przemożny zamek z mu-
ru. Jeszcze przed 30 laty, na tak zwanej gó-
rze zamkowej w Machnówce, można było wi-
dzieć rozwaliny bastyonu z wieżyczkami i mu-
rem; widocznie były to reszty tegoż zamku,
otoczonego wałem i fosą. Zmalezione tam że-
lazne działo wmurowane dziś w mur cerkwi
Bohorodicznej. Był jeszcze sklep murowany
i fundamenta jakiegoś gmachu, z którego głazy
użyte zostały na pobudowanie cerkwi w Poli-
czyńcach, a ruina miała być podobną do baszty
owej, która do dziś dnia zachowała się w Bi-

łołówce. Ale Janusz Tyszkiewicz niemniej

też wiódł spory o granice z sąsiadami, jaki
ojciec jego. Kiedy w sprawie rozpoczętej
przez ks. Korecką z ojcem jego o granice z Bi-
łołówką, trybunał zesłał sąd podkomorski na
grunt, dla rozgraniczenia dóbr od dóbr, Janusz
Tyszkiewicz „chcąc zahamować egzekucyą de-
kretu trybunalskiego*—opowiada akt—wje-
chał zbrojno na mogiłę zborną, na drodze ki-

jowskiej;—i tu, podzieliwszy „ludzi swawol-
nych (było ich do kilku tysięcy) na pułki,
kazał im z bębnami, chorągwiami rozwinięte-

mi, trąbami, strzelbą różną, zbrojno, konrio
harce wyprawiać; jakoż ci ludzie na koniach
biegali, wołali, strzelali „a to ku zgwałceniu
prawa pospolitego i zniewadze sądów podko-
morskich (w zbiorach piszącego). Za Janusza
Tyszkiewicza M. jeszcze się szerzej rozbudo-
wała i rozrosła; aliści niezadługo miała się
w popiół i pustkę zamienić. R. 1648 wybuchł
bunt Chmielnickiego; po rozbiciu korsuńskiem
hetmanów, tenże bunt jeszcze się bardziej roz-
bujał, i już w mies. lipcu Ostap Krzywonos
(czyli tak zwany Krzywonosik, syn starego
Maksyma Krzywonosa) z rozkazu Chmielni-
ckiege stanął podjazdem pod M., w której
przebywał na zamku z załogą, złożoną z cho-
rągwi kozackiej Janusza Tyszkiewicza, dzielny
i odważny rotmistrz Lew, i kędy się dużo za-
warło było szlachty z okolic i żydostwa. Ale
jednocześnie z pojawieniem się pod M. Krzy-
wonosa i Jeremi ks. Wiszniowiecki, wracając

z Pohrebyszcz, znalazł się w tejże samej okoli-
cy, i uproszony przez Janusza Tyszkiewicza,
wyruszył coprędzej na odsiecz zagrożonemu
mczku. Wojew. Tyszkiewicz z Wiszniowie-
ckim połączył się w Bystrzyku, ale gdy już
szli ku M., wojewodzie coś raptem „na nos
wlazło,* jak się wyraża naoczny świadek,i
począł nalegać, aby dać pokój odsieczy; ale
wojsko, pełne otuchy i chęci zmierzenia się
z nieprzyjacielem, gwałtem do boju się naparło.
Tymczasem kozacy, przed nadejściem odsieczy
Już byli dobyli miasta; następnie wziąwszy
szturmem klasztor bernardynów i księży wy-
siekłszy, z klasztoru zaczęli też dobywać zam-
ku, Załoga trzymała się ostro, ale, jak mówi 
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Jerlicz, rotmistrz Lew nieostrożnie uczynił
był wycieczkę, iw tej, naprowadzony przez
kozaków na zasadzkę, musiał się cofnąć: koza-
cy, pędząc za uciekającymi w nieładzie,
wpadli do zamku i zapalili go wraz z miastem.
Rotmistrz Lew, ranny, w małym poczcie życie
uniósł, Po ulicach rozpoczęły się mordy, ale
raptem wylękłe i mordowane rzesze ludu wi-
dzą od wjazdu z Berdyczowa, że jak „z nieba
jasnego, błyszczą się szable z pól Wiszniowie-
ckiego,*  Toć zaraz jedna chorągiew książęca
ruszyła z kopyta na przełaj ku zamkowi i
wnet się zwarła z piechotą kozacką, która, nie
wytrzymawszy natarcia, zaczęła się cofać, ale
jazda zaporoska skoczyła jej na pomoc, Za-
wrzał bój krwawy. Wieliczko powiada, że
w tym boju, sam Wiszniowiecki dwa razy
tylko co nie uległ niebezpieczeństwu życia; raz
konia pod nim zabito, a drugi raz jakoby spi-
są Krzywonos tylko co z konia go nie zsadził,
Wszakże to z prawdą, zdaje się, niezgodne, bo
naoczny widz Maszkiewicz nie o tem nie mówi,
W końcu waleczne wojsko Wiszniowieckiego
wyparowało Krzywonosa z miasta i z zamku.
Krzywonos pierzchnął, i za miastem w po-
lu (od Koziatyna) się otaborzył. Całodzien-
ny deszcz i pluskota, oraz zmierzch nocny,
nareszcie położyły koniec bojowi. Nazajutrz
wszakże o Świcie, Wiszniowiecki gotował się
uderzyć na tabor Krzywonosa, ale gdy kilku
żołnierzy na brzuchach wylazło na wały zam-

| kowe i spojrzało po równinie, już taborów nie
było;—nieprzyjaciel umknął, Według Twar-

dowskiego, o zaprzestanie ścigania dalszego

kozaków, Wiszniowieckiego miał uprosić Tysz-

kiewicz, który to zrobił „dla prywaty, dbając

o zachowanie swoich gumien i całość swoich

włości." Mybyśmy rozumieli, że Wiszniowie-
cki, i bez prośb wojew. kijowskiego, nie ści-
gałby Krzywonosa z tak szczupłemi siłami, ja-

kiemi rozporządzał. Byłoby to oczywiście sza-

leństwem. Zresztą stary Maksym Krzywonos

był już w Połonnem na Wołyniu a więc dale-

ko na przedzie; odwróciwszy się tedy i ude-

rzywszy na księcia Jeremiego, mógł gowziąć

we dwa ognie, albowiem od Pawołoczy znów

już nadciągał Chmielnicki „z potencyą prawie

niesłychaną.'* I dla tego Wiszniowieeki do-
brze zrobił, że jeszcze zawczasu uchylił się
w bok—ku Konstantynowu (ob. źródła „„Dya-
ryusz Bogusł, Kazim. Maszkiewicza w b.
pam, o dawn. Polsce Niemcewicza, t. V, str.
14.—Latopisiec Jerlicza, t. I, str, 75.— Wojna
domowa z kozaki Sam. Twardowskiego, str.

18, 19.—Jana Białobockiego: Pochodnia wo-

jennej sławy Jmei ks, Jeremiasza Wiszniowie-

ckiego, Kraków, 1649 r.—Letopis Sam, Wie-
liczka, t. I, str. 96). Machnówka od tej ka-

tastrofy z d. 18 lipca stała też pustką, a kraj
okoliczny zupełnie był zniesiony. Toć prze-
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rażała nawet opustoszałość tych miejsc; —wo-
łał też świadek naoczny: „niema tu miast, ni
siół, jedno pole i popiół, nie widać ni ludzi, ni
zwierza żywego, tylko ptaki latają w powie-
trzuć (Andr. Grrab. Staroż. Polskie, t. I, str.
21). Andrzej Potocki, ssta halicki, po umo-
wie białocerkiewskiej r. 1651, stanąwszy obo-
zem pomiędzy M. a Białopolem, pisał też: „Tu
penurya wszystkich rzeczy, W tym kraju dzi-

_ kim zaledwie żywot prowadzę” (Michałowski:
„Ks. Pam,, str. 648). R, zaś 1650, Mikołaj Po-
tocki, hetm. w. kor., powrócił, i w Machnów-
ce, dobrach Tyszkiewiczów —mówi Pastoryusz
—tak ciężko zaniemógł, że go ledwie odrato-
wał jego nadworny medyk Lubert Erbenius
(Hist. polon., Dancisci 279, pars poster.), Cho-
ciaż M, podczas hostieum znajdowała się fakty-
cznie w ręku kozaków, atoli de jure nie prze-
stawała należeć do 'Tyszkiewiczów. Jakoż po
bezpotomnej śmierci Janusza Tyszkiewicza,
wojew. kijowskiego (um. r. 1649 w Okrzejach
koło Lublina), majętność ta przeszła do jego
siostry Krystyny Jelcowej, a po zgonie, także
bezpotomnym tejże, przelałą się na potomstwo
stryja Januszowego, Piotra, od tegoż na sy-
na jego, Kazimierza Tyszkiewicza, stolnika i
podczaszego w. ks. lit, Ostatnią wolę Kazi-
mierza T., napisaną w 1651 r., mamy przed so0-
bą. Uprasza on, aby ciało jego „podle rodzi-
ców jego, w Łohojsku, bez pompy tego świata
pogrześć, '[rumnę, w której będzie leżał, ni-
czem innem tylko szarem suknem obić, i sa-
mego w szarej sukni pochować.* (Co do dóbr,
to dwie części w kluczu machnowieckim zapi-
suje bratu stryjecznemu, Krzysztofowi, woje-
wodzie czernich. i synowi tegoż Eustachemu;
trzecią zaś część tychże dóbr zlewa na Kazi-
mierzą T., podkomorzego brześc., także brata
swego stryjecznego. Ale hostica jeszcze się
ciągnęły, i M. nie wychodziła z pustkowia.
Krzysztof Zawiszą, ożeniony z Tyszkiewiczów-
ną, dziedzieczką Berdyczowa, w pamiętnikach
swoich pod r. 1700 taką zamieścił notatkę:
„10 kwietnia jeździłem z Berdyczowa na spa-
cjer z Jej mością oglądać pustynie dóbr Tysz-
kiewiczowskich, to jest Bystrzyka, miejsca
pięknego, Machnówki, zamku murowanego
(Pam., str. 75). Dopiero około 1712 r. spoty-
kamy ślad piśmienny, że tak M. jak i całe do-
bra zaczęły się powoli osiedlać, ale było to
już nie za władania Tyszkiewiczów, albowiem
po Krzysztofie 'T. i następnie synu jego Fusta-
chym, drogą spadku dwie części tych dóbr
przeszły do Głębockich, a trzecia część ich, tak-
że spadkowo, po Kazimierzu T., podkom. brześc.,
przez kobiety przelała się do Stetkiewiczów.
Jednakże, tak Głęboccy, jaki Stetkiewicze nieza-
długo, po wzięciu sukcesyi tej, wyprzedali do-
bra itak: od Głębockich dwie części onych
dóbr kupił królewicz Aleks, Sobieski, od te-  
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go następnie kupili ks. Sapiehowie, a od tych
nareszcie nabył Antoni Michał Potocki, woj.
bełzki; co do części trzeciej Stetkiewiczów zaś,
i ta została sprzedaną ks. Radziwiłłom. Atoli
ks. Radziwiłłowie zakwestyonowali Potockie-
mu posiadanie dwóch części dóbr machnowie-
ckich, i wkrótce też rozpoczął się proces bar-
dzo uporczywy pomiędzy nimi a Potockim; aż
nareszcie w 1776 r. sąd kompromisarski kom-
planacyą dzielczą zakończył tę sprawę pomię-

dzy stronami (z notat Sztejna). Jednakże M.,
osiedliwszy się na nowo w tych czasach, swo-
ją dawną odmieniła posadę, bo nie na pra-
wym brzegu Hnyłopiatu, jak przedtem, ale
na lewym się osiedlać zaczęła. Na jej
gruntach podniosły się wsie następujące:
Brodek seu Brodeckie, Brodek mały, Jasi-
nówka, Pikowiec, Rubanka, Plachowa, Mać-
kowce seu Bezimienna, Mołodkowce, Osieczna,
Frydrów, Zeżelów, Bogudzięki, Jurówka, Ku-
manówka, futor Tuczyn, Wołczyniec Wielki,
Wołczyniec Mały, Qzerniawka seu Czerniczki,
Markowce, Głuchowce, Medwedówka, Msza-
niec, Pustocha, Rohozówka, Wojnińce seu Woj-
na. Ztych 15 tylko osiadło na zgliszczach
dawnych, reszta na miejscach nowych (z no-
tat Sztejna). Antoni Michał Potocki, wojew.
bełzki i ssta guzowski, nabywca M., umarł
w r.1767,ale że ta majętność, jak wiemy, dłu-
go była pod procesem, więc dopiero Prot
Potocki, ssta guzowski, potem wojew. kijow-
ski, wnuk jego, przyszedł do jej posiadania,
Zmanym jest Prot Potocki z przedsiębierczości
i działalności swej przemysłowej, zakończonej
atoli tak smutną katastrofą—bo bankructwem.

M. wszakże zawdzięczała mu wiele. Zrobił
on ją ogniskiem przemysłu, i, sprowadziwszy
biegłych fabrykantów, uczynił fabryczną osa
dą, głośną wyrobami swemi. Łożył koszta,
nie żałował wkładów pieniężnych, tak, że
z dzikiej wprzódy, przekształcił M. w pełną
powabu miejscowość, Nabywszy przemysło-
wej ważności, M. sporo się zabudowała i Z
wrzała zgiełkiem życia. Na jej rynkach, róż-
nemi cudzoziemskiemi mówiono językami, i na-
zywano ją „małą Warszawą”; dotąd z cza-
sów Prota pozostało jej miano „murowanej;
bo też Prot zapełnił ją murami, których roz-
waliny i dziś widzieć się dają. W murach
stanęły rękodzielnie kapeluszy, kołder, flaneli
białych i barwnych, sukna wyższej ceny, poń-
czoch, wstążek, cyców, perkali. Wyrabiali je
holendrzy, anglicy, francuzi, niemcyi swoi
przyuczeni. Nadto była tu jeszeze fabryka
sprzętów, mebli, pojazdów, które dotąd spro-
wadzano z Gdańska lub Warszawy. Szubert
karetnik stał na czele tych zakładów. Szły
sklepy po sklepach, piękne, murowane, pełne
machnowieckich wyrobów i galanteryi (z no-
tat dra Ernesta Knotta). Była tu teżi fabry-
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ka krochmalna i browar murowany, a w nim
wyroby piwa i porteru. Na starej M. Prot
Potocki wybudował pałac dla siebie i ogród
w guście angielskim założył. Z pałacu dziś
i śladu nie pozostało, i tylko z bujnego ugaje-
nia pałacowego ogrodu kilka sadyb wieśnia-
czych wygląda, które jego miejsce zajęły.
Kiedy prawo o miastach zapadło na sejmie
czteroletnim r. 1791, król Stanisław August,
na prośbę Prota Potockiego, dał miastu przy-
wilej renovationis; a także utwierdził drugi

przywilej dla tegoż miasta, na dwa jarmar-

ki do roku, mające każdy trwać po cztery ty-
godnie, a oraz i na targi, w poniedziałek i pią-
tek każdego tygodnia (Archiw JZR. część 5,
t. I, str. 515—6). Prot Potocki miał i gospo-
darstwo rolnicze w swej opiece i pamięci. Na
swych rozległych stepach, między M. a Sam-

horodkiem, osadził Holendrów, po folwarkach
zaprowadził chów najpiękniejszego bydła 1 o-
wiec hiszpańskich; — aliści nadeszły fatalne
czasy dla Prota Potockiego, do jego domu wci-
snęły się intrygi, nastąpił rozwód z żoną, a za-
tem rozdział fortuny; potem nowe na tego
magnata runęły ciosy: upadł jego bank, dobra
ziemskie między wierzycieli rozdzielono, a fa-

bryki i zakłady, nie mając opieki, zniszczały

i upadły. Prot Potocki opuścił M. prawie o ki-

ju żebraczym. Gdzie umarł? niewiadomo. O0-

prócz klucza machnowskiego posiadał on klu-

cze: lubarski, cudnowski, samhorodecki, kra-
śniański, ksawerowski, jampolski, husiatyński,
iwnicki i stwo winnickie. Korzon powiada, że
przyczyną główną jego bankructwa było zby-

teczne rozszerzenie operacyi, pomięszanie intere-

sów handlowych z rolniczemi ziemiańskiemi;

Potocki bowiem zakupywał i _ dzierżawił

ogromne dobra; chciał być i rolnikiem i fa-

brykantem i kolonizatorem i kupcem detalicz-

nym i bankierem (Wewnętrz. dzieje Polski, tom

II, str. 169—170). Upadła więc M., ale w r.

1796 wyniesiona do rzędu miast powiatowych,
i zostawszy siedliskiem wielorakich władz ad-

ministracyjnych i sądowych, pokrzepiła się

nieco; przydało to jej jakby cień dawnego ży-

cia i ruchu. Szczególnie przy końcu pierwszej

ćwierci bieżącego stulecia, znacznie ją ożywił
pobyt konsystującego tu z wojskiem generała
ks. Sibirskiego, który, wybudowawszy okaza-

łą rezydencyą, w czasie karnawałów świetne

w niej wydawałbale. Stanął tui dom redu-

towy. Od czasu do czasu wrzała też zgiełkiem

M, tłumnie zjeżdżających się redutowych go-

ści, Zielone stoliki też nie próżnowały, tak, że

powstało nawet przysłowie karcierskie: „grać

po machnowiecku* znaczyło to tyle, co grać

dobrze, biegle i szczęśliwie (Darowski, Przy”

słowia str. 157). (R. 1797 było w M. 1517

mk ., 686 izr., 926 chrz. Od 1800 do 1806 r.

pow. machnowski był połączony ze skwir- 
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skim). Atoli ks. Sibirski, który był duszą i

organizatorem tych zabaw, około 1825 r. wy-

padł z łaski, fortuna jego upadła, żona z nę-

dzy umarła, a mury, które wzniósł tu, sprze-

dane z licytacyi, sa dziś kupą gruzów. Obok

M, we wsi Plachowej, osiadł był wielkiej

wziętości lekarz samouk Wojciechowski, zna-

ny powszechnie pod nazwiskiem Michałka.
Pobyt jego w pobliżu M. ściągał do niej na

kuracyą mnóstwo z jak najdalszych stron

przybywających chorych. Sękowski w swoim

czasie tak się uszczypliwie odezwał o cudow-

nym tym lekarzu: „Nie trzeba rozumieć, że

tutejsze strony również od Opatrzności, jak od

wyższej cywilizacyi są zapoznane. Niebo spoj-

rzało na tę prowincyą, i od lat kilku leczy tu

z powszechnym oklaskiem cudowny Michał-

ko. Mieszka on w pow. machnowieckim i

w Machnówce ma swoją aptekę, w której się

znajdują: dobrze przegniła potruclia, suszona

pokrzywa, ziemia kretowa, wódka i tem po:

dobne, wypróbowane od Antośków i Augustyn-

ków lekarstwa. Brat jego niejaki p. Wojcie-

chowski, który się w Wilnie miał uczyć me-

dycyny, pisze dla niego recepty, i, przy bło-

gosławieństwie bożem, już kilku ślepych i gar-

batych, mnóstwo waryatów, pań, panów i

szlachty wyleczył, którym pomoc lekarzy

ulgi przynieść nie mogła. Słyszałem od wielu

(quorum animus meminisse horret), że co rok 0-

gromna liczba tutejszych dostatnich obywate-

li, księży i ludu prostego, ciągnie z równym

zapałem jak muzułmanie do Mekki, a panowie

natchnieni lekarze z ciemnoty mieszkańców

znaczny już zebrali majątek* (ob. w Dzienniku

Wileńskim, z r. 1819 r., lipiec, t. LI, str. 585,
Józefa Sękowskiego, dziennik podróży z Wil-
na przez Odessę do Stambułu). Ufundowana

jeszcze przez Piotra Potockiego drukarnia

istniała do r. 1807. Zarządzał nią w ostatnich

czasach Szymon Seleźniów (ob. Kalendarzyk

wileński na r. 1807). Książki wyszłe z niej

były: Historya naturalna czyli zabawy przy-

jemne i pożyteczne, przez Szczęsnego Fe-

liksa Potockiego, graffai kanclerza dworu ros-

syjskiego, a za pozwoleniem zwierzchnnści do
druku podana w Machnówce rok (sie) 1805;
także Sąd ostateczny, poema Junga 1805 r.

Wyszedł też równie przedruk tłomaczeń Mil-

tona przez Dmóchowskiego. Kościół wznosi się

śród miasteczka, i przy wielkim ołtarzu znaj-

duje się obraz św. Jana Nepomucena, pędzla

Smuglewicza (ob. wiadomość o tym obrazie

przez Aleks. Grrozę w ,„„Rusałce za r. 1839").

O kościele tutejszym, w księdze archidyako-
natu kijow. takie znajdujemy szczegóły: „Rok
1821, par. wydzielona w roku 1795 przez kś,

Michała Romana Sierakowskiego, biskupa la-

tyczowskiego, składa się z miasta powiatowe-
go i wsiów 30, oraz nowych osad 4, R, 1819
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był tu kuratem Józef Kalasanty Damczewski
(uczony, tłumaczył logikę Kondyliaka). Rok
1822. Kościół w M, murowany. Kolator: Ma-
zarakii wielu innych. Kurat kś. Józef Kal.
Damczewski. Kościół to parafialny księży
świeckich, pod tytułem św. Jana Nepomucena,
Fundacya ś. p. Prota Potockiego, wojew. ki-
jow. i senatora, r. 1794 d. 4 maja, z nadaniem
ziemi włók 3 mr. 8 i pół, annuaty zł. 1000.
Suma legacyi fundatora zł. 23,600; suma zł.
„1500 legacyi Józefa Moszyńskiego, Marcina
Komorowskiego, Jana Klityńskiego, Zofii Dą-
browskiej i 'Tymoteusza Zagrobskiego*, Za
pierwszych czasów kościół parafialny machno-
wiecki mieścił się czasowo w murach zniszczo-

nego za wojen kozackich bernardyńskiego ko-
ścioła, ale że ten był bardzo zrujnowany i mu-
ry niebezpieczne, Prot Potocki magazyn prze-
robił na dom modlitwy, i dopiero proboszcz
kś. Luchowski około 1840 r. zajął się przybu:
dowaniem prezbiteryum, wzniesieniem dwóch
wieżyczek na froncie, egzystujących przy
dzisiejszym kościele. Par. katol. M. ma 5082
dusz. Kaplice są w Chażynie, Terechowie,
a dawniej byłai w Policzyńcach. Grzebalny
cmentarz machnowiecki, położony za miastecz-
kiem, zawiera wiele pomników grobowych, ja-
ko to: Krechowieckich, Bujalskich, Mazara-
kich, Morgulców i lekarza Wojciechowskiego.
Jest tu grób Sylwestra Grozy, autora: Opisa-
nia mogił i innych starożytności pow. mach-
nowieckiego, i jego żony Wincentyny z Odyń-
ców. Pod płytą z granitu zaś spoczywają

- uwłoki poety [Tomasza Padurry. Napis na pły-
cie grobowej następny: „,„W pamięć Tomaszo-
wi Padurze pieśniarzowi Ukrainy, rodacy po-
łożyli kamień 1880 r. Ur. Ż1 grudnia 1801 r.,
zmarł 8 września 1871*. Padurra był miesz-
kańcem M.; dworek jego i sadyba dotąd istnie-
ją. R. 1841 wielki pożar. Roku 1845 powiat
z M. (od 1805) został przeniesiony do Berdy-
czowa. Odtąd M. zeszła do rzędu lichych mia-
steczek, i gdyby nie sterczące jeszcze tu i ow-
dzie murowane, niedowalone pustki, zupełnie
zatraciłaby ślad niegdyś świetnej swojej prze-
szłości. Są bu dwie cerkwie, jedna rożdestwo-
bohorodiczna, zbudowana podobno r. 1770,i
druga pod wezwaniem św. Jerzego, na przed-
mieściu, w r. 1750 założona, Właściciel więk-
szy: p. Lucyan Mazaraki, b. marszałek pow.
machnowieckiego. O9 w. od M, na wyży-
nie kamienistego brzegu rzeki Hnyłopiatu,
znajduje się okop, który mieszkańcy zowią

Czarnieckiego; ma to być zabytkiem r. 1653,
kiedy Czarniecki walczył przy Lińcach, Li-
powcu i Pohrebyszczach, W 1782 roku ko-
ło Machnówki znaleziono 800 sztuk srebr-
nych monet, między któremi były trzy Per-
tynaksa, wniesione do kolekcyi uczonego Ta-
deusza Czackiego, Kdward Rulikowski,  
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Machnówka al. M. Drewniana, wś, pow.
winnieki, nad rz, Zharek, która tworzy tu kil-
ka stawów, na pograniczu pow. lityńskiego,
gm.i par. Brahiłów. Ma 838 mk, (z Łysian-
ką), 1129 dz. ziemi włośc., 1155 dz. dworskiej.
Grunt przeważnie równy, gleba zimna. Do
cerkwi paraf, $. Michała należy 105 dz. ziemi
i1112 dusz. R, 1866 odłączono od niej folw.
Pohoń. Klucz M, w XVIII w. należał do Bra-
hiłowszczyzny Potockich; przy końcu tegoż
stulecia kupił go Klemens Leszczyński, marsz,
szlachty pow. winn., potem przeszedł do córki
jego Teodory Wróblewskiej, dalej do Walere-
go Wróblewskiego, a dziś dostał się w spadku
małoletnim Kulikowskim. Dr. M,
Machnówka 1.) wś w górskiej równinie,

303 m. npm., w pow. krośnieńskim, należy do
par. rzym,-kat. w Zręcinie i jest o 7*8 kil. od
urzędu poczt, w Krośnie odległą. Sama wieś
osiadła na lew. brz, Jasiołki, pobocznej z lew.
brz. Wisłoki, w okolicy naftonośnej, wznoszą-
cej się zwolna ku płd. Liczy 289 mk. rzym.-
kat, Większa pos, ma jedynie prawo propina-
cyi; mniej. 225 roli, 23 łąk i ogr. i 74 mr.
past, Gleba, w dolinie rzeki namulista i ka-
mienista, jest średnio urodzajną, na pagórkach
pokazują się mniej urodzajne czerwone iły.
Przez wieś prowadzi gościniec z Krosna do
Dukli. W XIII stuleciu stała się własnością
opactwa cystersów koprzywnickiego i w r.
1227 uwolnił Bolesław Wstydliwy mieszkań-
ców tej wioski od wielu ciężarów. (Kod. Ma-
łopolski, str, 110). Za Długosza (Lib. benef,
II, 284) posiadał sołtys dwa łany i płacił
dziesięcinny ferton plebanowi w Zręcinie, kmie-

cie zaś ze swych łanów i karczmarz oddawali
dziesięciny dwie grzywny biskupowi krakows.
W tej ubogiej wiosce nie ma dotychczas szko-
ły a kasa pożyczk. gminna ma zaledwie 177
zł, w. a. kapitału, Kopcami styka się M. na
płd. z Bóbrką, na zach. z Chorkówką, w któ-
rych obudwu wsiach najprzód powstał i roz-
winął się przemysł naftowy, na zach. ze Zrę-
cinem i Szczepańcową a na wsch. z Głowienką.
2.) M., niwa w pła. wsch, stronie Teniatysk,
pow. Rawa Ruska. Mac.
Machnówka, rzeczka, wytryska w płn.-

zach. stronie gm, Machnowiec, w pow. zło-
czowskim, po wsch, stronie gościńca pomorzań-
skiego; przepływa wś Machnowce i w kierun-
ku płd.-zach. i płd. podąża przez wsi Torhów,
Bohutyn do Pomorzan, płynąc już to po wscho-
dniej, już też po zachodniej stronie wzmianko-
wanego gościńca, Na płd.-zach. krańcu mia-
steczka Pomorzan uchodzi do Lipy Złotej
wschodniej (ob. t. VII, 250), po 9 kil. biegu,
z lew. brz. Dolinę potoku zamykają od wsch.
wzgórza polne, dochodzące nad Torhowem do
411 m., a nad Pomorzanami 367 m. wysoko-
ści; od zach, zaś między nim a Złotą Lipą
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wschodnią rozpościera się znaczna lesista wy-
niosłość, rajem zwana (400 m.). Źródła 368
m., ujście 296 m. npm. 12.
Machnówka, góra na zach.-płn. od Kielc.

Niegdyś wydobywano z niej ołów i srebro,
Machnowska Zielona, ob. Machnów.
Machnowski powiat, ob. Machnówka, pow.

berdyczowski.
Machnyn (dok.), ob. Mechlin.
Machocice, Makocice (mylnie), ob. Mąkocice.
Machocka, ob. Mąkocka.
Machorowo, wś i dobra, pow. siebieski,

własność Zabielskich-Szczyttów.
Machory, wś, folw. i os. fabr. nad rz. Czar-

ną, pow. opoczyński, gm. Machory, par. Zar-
nów, odl. 26 w. od Opoczna, 5 w. od Marcin-
kowa, ma 17 dm., 193 mk., 1344 mr. ziemi
dwors. i 67 mr. włośc. Są tu kopalnie glinki
białej, rudy żelaznej, wielki piec i fryszerka.
M. są własnością bar. Fraenkla. Zakłady że-
lazne tutejsze powstały w 183838 r. W 1875 r.
wyrobiono 45,000 pud. żelaza surowcu i 2,400
pud. żelaza kutego. Gmina M, ma urząd gm.
we wsi Marcinków, 14758 mr. obszaru (w tem
6548 mr. włośc.), 654 dm., 4561 mk. (2298
męż., 2268 kob.). W skład gm, wchodzą: Ada-
mów, Antoniew, Bronów, Brzezie, Cegielnia,
Chełsty, Czersko, Grębienice, Justynów, Ja-
sion, Klew, Kuźminka, Malenie, Maleniec, Ma-
chory, Marcinków, Myślibórz, Młynek, Nowa
Góra, Polesie, Poręba, Ruszenice, Siedlew, Sie-
lec, Siergiejewek, Siucice, Skórkowice, Sosno-
wica, Sulborowice, Tama, Tomaszew, Widuch,
Władysławów, Wolica, Wozniesieńsk, Zawa-
da, Zdyszewice. Według Tow. Kred. Ziems,
dobra M. składają się z folwarków: M.i Wy-
szyna, osad fabrycznych: Młynek, Nowa Góra
al. Dąbrowa, Sielec (wsie niżej wymienione);
rozległość wynosi mr. 2021: grunta orne i ogr.
mr. 199, łąk mr. 140, past. mr. 96, wody mr.
92, lasu mr. 1359, zarośli mr. 11, nieuż, i pla-
ce mr. 52, bud. mur. 14, z drzewa 19. Wsie:
M. os. 19, z grun. mr. 67; Adamów os, 9,
z grun. mr, 249; Marcinków os. 18, z grun. mr.
75; Chełsty os. 16, z grun. mr. 347; Wyszyna
os, 19, zgrun. mr. 187; Jasion os.9, z grun.
mr. 270; Maliny os. 5, z grun. mr. 144; Anto-
niów os. 1l, z grun. mr. 305; Polesie os. 7,
z grun. mr. 168; Młynek os. 18, z grun. mr.
56; Nowa Góra os. 10, z grun. mr. 28; Cegiel-
nia 0s, 4, z grun, mr. 25; Tama os. 7, z grun-
tem mr. 35. Br. Ch.
Machów Stary wś i Machów Nowy wś, pow.

nowo-aleksandryjski, gm, Szczekarków, par.
Opole,
Machów (z Ocicamż), wś, pow. tarnobrzeski,

0 6 kil. od urzędu pocztow. w Dzikowie, par.
rz.-kat. w Miechocinie, liczy 412 mk., z któ-
rych według szemat. duchow. 304 jest obrz.
łac, a 73 przebywa stale na obsz, więk, pos.

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 60.
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p. Karola Ruckiego; jest położoną w piaszczy-
stej, lasami pokrytej równinie, 175 m. npm,,
na praw. brz. Wisły, przy gościńcu z Tarno-
brzega do Baranowa. Od płn. i wsch. otaczają
tę wś sosnowe lasy. Przysiołek Ocice jest po-
łożony na wschód od wsi, przy drodze gmin-
nej do Mokrzyszowa. Z całego obszaru 1731
mr. należy 1089 mr. do więk. pos.; mianowicie:
581 roli, 61 łąk i ogr., 39 past. i 408 mr. lasu;
a 642 mr. do mniej. pos., z tych zaś jest 430
roli, 118 łąk a 94 mr. past. Ta wś ma szkołę
ludową ]-kl. i jest objęta pasem pogranicznym
celnym, W XV w. była własnością braci
Mikołaja i Marcina h, Habdank (Dług. Lib.
ben. II, 359) i oddawała dziesięciny z łanów
kmiecych do kościołów ś. Pawła w Sandomie-
rzu, t. j. w mieście i po za murami tego miasta,
a tylko obszar szlachecki (praedium militare)
dawał dziesięcinę plebanowi w Miechocinie,
który także za pewne usługi pobierał cały po-
łów ryb, dokonany we środy, piątki i soboty.
Ta wieś graniczy na północ z Kajmowem, na
południe z Nagajowem, na wschód zaś ma roz-
ległe lasy. Mac.
Machów, folwark dóbr Chudów, pow. by-

tomski.
Machowa, wś, pow. pilzneński, przy go-

ścińcu prowadzącym z Tarnowa do Pilzna, nad
pot. tegoż nazwiska, wypływającym z Górskie-
go lasu na obszarze tej wsi a uchodzącym do
Chełmskiego pot., który wpada z lew. brz. do
Wisłoki. Okolica jest równa, 241 m. npm.
wzniesiona, pokryta sosnowym borem, otacza-
jącym wś od płn, i wsch., na płd. zaś ciągnie
się mniejszy bór zwany Górskim, 4 kil, wzdłuż
a przeszło 1 kil. wszerz. Obadwa lasy są bar-
dzo dobrze utrzymane. M, jest o 0'4 kil. od da-
lona od urz, poczt. w Podgórskiej Woli i ma
kościół filialny drewn,, zbudowanyw r. 1773,
przyłączony do par. rzym.-kat. w Łękach Dol-
nych, ale dla braku uposażenia nie ma przy
nim kapelana. Podług spisu ludności z 1881
r. liczy ta wś 594 mk., z których 54 przeby-
wa stale na obszarze więk. pos.; szematyzm
duch. dyec. tarn. podaje liczbę rzym.-kat. na
602 a 39 izrael, Z całego obszaru 1689 mr
przypada na pos, więk, Mieczysł. Szczepańskie-
go 982 mr. a to: 376 roli, 93 łąk i ogr., 38
past. i 475 mr. lasu; na pos. mniej. 707 mr.
t. j. 452 roli, 167 łąk, 56 past. i 32 mr. lasu.
Na początku naszego stulecia była M. własno-
ścią hr. Ankwiczą, Siarczyński w Słowniku

geogr. (rkp. Bibl. Ossol. M 1825) chwali tam-
tejsze stawy iogrody, a dalej pisze. „Nie wiem

co dało powód Wadowskiemu, tłómaczowi
„Daniela proroka”, takowej o wsi Machowie
wzmianki: Głupi owi Matusowie, (o krzyczą,

wrzeszczą naprószywszy głowe, Każdy ich są-
dzi, że we wsi Machowie, Dość szpetną mając,
jeszcze krzywią mowę”. Liczono wówczas 450)
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dusz. M. graniczy na wsch, z częścią Łęk Dol-
nych a na zach. z Podgórską Wolą. Mac.
Machowce al. Czerniawa, wś wymieniana

w XVIII w. jako należąca do dóbr Czechowce
na Wołyniu.
Machowiec, tiomenklatura dóbr Janowice,

pow. kozienicki, gm. Oblas,
Machowinko, niem, K/. Machmin, wś, pow.

słupski na Pomorzu.
Machowino, niem. Gr. Machmin, wś, pow.

słupski na Pomorzu.
Machówka, folw. do Markuciszek, pow.

wiłkomierski,
Machowo, ob. Mochowo,
Machowo (dok.), ob. Macki,
Machuta, rzeczka, ob. Roczynka,
Machyn (dok.), ob. Machen.
Machyrów, ob. Machirowo.
Machytta (?), według Knie folw. do Cia-

snej, pow. lubliniecki,
Macianiszki, ob. Dubrowlany.
Maciasy 1.) wś pryw., pow. dzisieński, o

56 w. od Dzisny, | okr, adm., przy byłej dro-
dze poczt. połockiej, 10) dm., 79mk. 2.) M.
wś rząd., pow. dzisieński, 65 w. od Dzisny, 1
okr. adm., 10 dm., 85 mk, prawosł. 3.) M.,
wś włośc., pow. wilejski, 2 okr. adm., 8 dm.,
65 mk, (1866).

Maciata, grupa chat włośc, we wsi Białym
Dunajcu, w pow. nowotarskim. Br. G.

Maciczna, struga w pow. rypińskim, wy-
pływa od strony wschodniej z jez. pod wsią
Orszulewem, płynie ku północo-wschodowi

- pod wsią Słupią i wpada z prawego brzegu do
Skrwy. Długa 3 wiorsty. J. BL

Maciczyna, ob. Macięczna.
Maciej, Maciek, Maćko, rus. Matwiej, Matyj,

w dokum. Meczke, Methzsko i t. p., imiona własne.

Maciej..., ob. Matwzj...

Maciej, kopalnia w Dąbrowie górniczej.

Maciej, niem. Mattheisvorwerk, folw., pow.
czarnkowski, ma 560 mr. rozl.; 2 dm., 24 mk,,
21 ewan., 8 katol.; nie ma analf. Poczta i tel.
w Lubaszu o 11 kil.; st, kol. żel. we Wron-
kach o 16 kil. M, St,

Maciejewicze 1.) wś i dobra, pow. ihu-
meński, w obr. gm. omelańskiej, okr, police. pu-
chowieki, par. katol. serafińska, nad rzeczułką,
dopływem prawym Świsłoczy, przy drożynie
wiodącej z Błuża do Sucina; wś ma osad 24,
cerkiew; dobra, własność Bułhaków od r. 1859,
mają obszaru przeszło 158 włók; miejscowość
poleska, odludna, grunta piaszczyste, łąk dużo.
2.) M., wś we wschodniej stronie pow. ihu-
meńskiego, nad rz. Olsą, znacznym lewym do-
pływem Berezyny, przy ujściu rz, Duleby i
drodze wiodącej zewsi Kołbczy do wsi Wiazy;
ma cerkiew, osad pełnonadziałowych 38. Głu-
che Polesie; okr. pol, berezyński. 4, Jelski.  
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Maciejewo 1.) wś, pow. krotoszyński, 47
dm., 369 mk., 9 ew., 360 kat.; 69 analf. Pocz-
ta w Rozdrażewie o 38 kil., st. kol. żel, i tel,
w Koźminie o 8 kil. 2.) M., dom. tamże, 1660
mr. rozl.; 3 dm., 90 mk. Należy do księstwa
krotoszyńskiego, 3.) M., wś, pow. kościań-
ski; M. i Kąty, wś, tworzą jednę gminę, M. ma
56 dm., 266 mk. Poczta, gośc. i tel. w Krzy-
winiu o 4 kil., st. kol. żel. Stare Bojanowo
0 18 kil. M. St.
Maciejewo 1.) folw., pow. starogrodzki,

tuż przy Pelplinie, siedzibie bisk. chełmińskie-
go, jest własnością kapituły chełmińskiej i
obejmuje około 1400 mr. Gdy r. 1664 opat
pelpliński Ciecholewski kazał przez notaryu-
sza apostolskiego stan opactwa i dóbr jego po
wojnach szwedzkich opisać, skonstatowano, że
na folwarku została jedna tylko chałupka i
wolarnia bez dachu; reszta, gumna, śpichlerze,
chlewy, owczarnie i inne domy do gospodar-
stwa potrzebne były do szczętu spalone, tak że
ami śladu po nich nie zostało. Cały inwentarz
w bydle składał się z jednej krowy, ośmiu
wołów, z których trzy na pewien czas tylko
pożyczył opat, 4-ch koni i kilku wieprzów.
Zasiew był tak mizerny,że ledwie na 80 zlo-
tych cenić go było można. Nazwa Maciejewo
zachodzi po pierwszy raz w dokumencie z r.
1725, mocą którego opat Tomasz Czapski dał
Kazubowi chatę na granicy Pelplina, która za
opata Tokarzewskiego przyłączona została do
Maciejewa (ob. kś. Kujot: Opactwo Pelpliń-
skie, str, 334, 381 i 382). Obecnie jest tu 26
familij, które pracują na folwarku; domów li-
czą 9. 2.) M., wś i młyn, tuż nad granicą pol-
ską, w południowym klinie pow. toruńskiego;
par. katol, Nowa Grabia, par. ew. Toruń; st.
poczt. Otłoczyn, szkoła Grabia-Holędry (Hol-
linderei-Grabia). R. 1868 było tu 35 bud.,
między temi 14 mieszkalnych, mk, było 177,
54 ewang., 123 katol, Obszar ziemi wynosi
168 * 66 mr. Kś, Fr.
Maciejewskie, zaśc. szlach, w zachodniej

stronie pow. ihumeńskiego, w okr, polie, uź-
dzieńskim, do r. 1882 w par. kotol. annopol-
skiej, teraz, po kasacie tamtej, w kalwaryj-
skiej; niegdyś własność radziwiłłowska, pó-
źniej Wittgensteinów, teraz Czapskich, należy
do dominium Samuelów (ob.), ma osad 7, miej-
scowość lekko falista, mało leśna, grunta do-
bre szczerkowate. A. Jelski,

Maciejki 1.) wś, pow. wilejski, o 65 w. od
Wilejki, 3 okr, adm., gm. wołkołacka, 5 dm.,
88 mk. katol. 2.) M., zaśc. pryw., pow. dzi-
sieński, o 89 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm.,
9 mk. prawosł. (1866).

Maciejkowiee, niem. Maczeykowitz, wś i do-
bra, pow. bytomski, o 4 w. od Bytomia, przy
drodze do Siemianowie, par, Michałkowice; 34
bud., 25) dm., 334 mk, Dobra, b, własność Mie-
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roszewskich z Mysłowice, 652 mr. ziemi. WŚ
ma 33 osad, 161 mr. ziemi, F. 8.
Maciejów 1.) wś, pow. brzeziński, gm. Do-

bra, par. Szczawin; 13 dm., 78 mk,, 235 mr.
ziemi włośc. 2.) M., os. młyn., pow. piotr-
kowski, gm. Podolin, par. Srocko; 1 dm., 8
mk., 42 mr. rozl. 3.) M., wś, pow. miechow-
ski, gmina Książ Wielki, parafia Książ Mały.
W 1877 r. 6 dm., 52 mk. W XV w. było tu
24 łanów kmiecych i folw. szlach. Z tego 30
marek dziesięciny płacono do kościoła we Wro-

cimowicach. Dziedzicem był Mikołaj Mleczny.
(Długosz II, 79). Folw. M. z nomenklaturą
Adamów rozl. mr. 658: grunta orne i ogr. mr.
343, łąk mr. 51, past. mr. 91, lasu mr, 161,
nieuż. i place mr. 12, bud. mur. 2, z drzewa 4,
płodozmian 5 i 9-polowy. Rzeka Nidzica prze-
pływa granicą południową; są pokłady kamie-
nia żarnowego, Folwark ten w r. 1869 był
oddzielony od dóbr Giebułtów. 4.) M. Stary i
M. Nowy, wś, pow. krasnostawski, gm. ipar.
Wysokie. W 1827 r. 16 dm., 227 mk, 5.) M.-
Majdan, ob. Majdan-M. 6.) M., pow. chełm-
ski, gm. i par. Wojsławice; por. Józefin,
Maciejów, rus. Maczjów, mko, pow. kowel-

ski, gm.i okr. polic, maciejowski, o 22 w. od
st, Myzowo, o 20 w. od Lubomli, o24'5 od
Kowla, o 290 od Warszawy. (Okr. polie. ma-
ciejowski obejmuje gminy włościańskie: Ko-
szary Stare, M., Niesuchojże i Sieliszcze). R.
1870 miał M. 240 dm., 1035 mk., w tem 50
proc. izr., cerkiew, 2 kościoły, 2 kaplice, sy-
nagogę, browar, gorzelnię, 3 cegielnie, 2 my-
dlarnie, 6 garbarń. Jest tu st. poczt. i st. dr.
żel. nadwiślańskiej. Była tu par. katol. dekan.
kowelskiego, z kaplicą w Horódnem. W XVI
w. dziedzictwo Wiśniowieckich, w XVII Sa-
piehów, później Miączyńskich. Przywilejem
Zygmunta Augusta, danym Stanisławowi Ma-
ciejowskiemu, przemieniono wieś jego Łuków
na miasteczko Maciejowice, później Maciejów;
również nadano prawo magdeburskie i jarmar-
ki. Dawniej leżało w ziemi chełmskiej. 7. S.

Maciejów, niem. Mażzdor/, 1409 r. Mathis-
dorf, wś i dobra, pow. kluczborski, par. Łow-
kowiee, o 9 kil, od Kluczborka, Byczyny i Go-
rzowa, 26 bud., 26 dm., 418 mk. Dobra z folw.
Pszonką mają 4101 mr. ziemi, kopalnie żelaza,
piękny zamek i park. WŚ 6 os., 52 mr. ziemi;
kol. Pszonka 8 0s., 108 mr. ziemi. We wsi M.
kościół ewang. fil. par. Wilmsdorf, F. S.

Maciejów, lesiste wzgórze w płd.-wsch.
stronie Wołosianki Wielkiej, w pow. turczań-
skim. Na wsch. jego granicy wznosi się szczyt
„„Pod łanem* (al. Pod Zenem) do 821 m. (znak
triang.). Na zach. stoku wzgórza nastaje pot.
Wołosianka i płynie na płn. zach. Zu. Dz.
Maciejowa, wś, pow. sądecki, oddalona o

15:9 kil. od Nowego Sącza, leży w głębokiej
górskiej dolinie Kamienicy, uchodzącej z praw.  
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brz. do Dunajca i przy gościńcu z Sącza do Ty-
licza, 448 m. npm. Od płn. otacza dolinę lesi-
sty grzbiet górski ze szczytem Sapalska góra
826 m. bezwzględnej wysokości, ku płd. zaś
podnosi się teren na obszarze tej górskiej osa-
dy do 730 m., tworząc podnóże Hal, których
szczyty dochodzą do 1061 m. npm. Z tych wy-
niosłości spływa kilka potoków górskich, z któ-
rych dwa Toleszyn i bezimienny uchodzą w sa-
mej wsi do Kamienicy. Ta uboga ruska wieś
w glebie owsianej została założoną niezadłu-
go przed r. 1229; jest bowiem wymieniona
w spisie wsi opactwa tynieckiego papieża Grrze-
gorza i do tegoż opactwa zalicza ją Długosz.
Dopiero w 1816, po zniesieniu opactwa tyniec-
kiego, została wcieloną do funduszu religijnego
a następnie przeszła w ręce prywatne. Ludność
podług spisu z r. 1881 wynosi 424 osób, z któ-
rych 21 przebywa stale na obszarze więk. pos.;
duchowne szemat. wymieniają 416 gr.-kat.,
99 rzym.-kat.i 5] izrael. Pos. więk. Edw. hr.
Stadnickiego zajmuje 404 mr., z tych 32 roli,
5 łąk, 19 past. i 348 mr. lasu; pos. mniej, 756
mr, mianowicie 436 roli, 55 łąk, 243 past. i
22 mr. lasu. Jest tutaj szkoła ludowa 1.-klas.
i cerkiew gr.-kat. parafialna drewniana. Upo-
sażenie parocha składa się z 32 mr. roli, 228
zł, dodatku do kongruy i 26 sztuk buków na
opał. Parafia należy do dyec. przemyskiej,
dek, muszyńskiego, obejmuje Składziste, Roz-
toczki, Złotne, Rybień, Margoń, Nawojową,
Stary i Nowy Sącz z ogólną liczbą 1236 gr.-
kat. Mieszkańcy rzym,-kat. są przyłączeni

do par. w Nawojowej. Przed wybudowaniem
dróg żelaznych odbywały się w M. znaczne
targi na bydło rogate, pędzone z Węgier, które
teraz zupełnie ustały. M. graniczy na wschód
z Łukową, na zachód z Czaczowem a na połu-
dnie z Roztoką Małą. Mac.
Maciejowa szyja, wś, pow. ostrołęcki, gm.

i par. Myszyniec. W 1827 r. wś rząd, 4 dm.,
2] mk. Por. Cupel,
Maciejowa i Maćkowa Wola, ob. Leszczo-

UA

Maciejowa Wola, niem, Matzwolla al. Maiz-
wallen, wś, pow. darkiejmski w Prus. wschod.,
st. poczt, Zabin (Szabienen), 1857 r. 185 mk,,
5 gospodarzy. Osada ta zawdzięcza powsta-
nie swoje kolonizatorskiej czynności Polaków
(Kętrz.: O ludn. pol., str. 571). Kś. Fr.
Maciejowce, wś w pow. borysowskim,

w okr. police. 3 dokszyckim, nad rzeczułką
wpadającą do Poni, przy drodze wiodącej
z Kiemieszewicz do Witunicz; ma osad włócz-
nych 16, miejscowość lesista, grunta lek-
kie. Al. Jel.

Maciejowce, wś włośc., pow. wilejski, o 73
w. od m, Wilejki, 3 okr. adm., gm. parafia-
nowska, 4 dm., 62 mk., w tem 49 prawosł,, 13
katol. (1866),
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Maciejowcee 1.) niem. Matzdorf, węg. Ma-
theóc, mko, w hr. spiskiem, w pow. podtatrzań-
skim, w dystrykcie wielickim, jedno z 16 miast
spiskich zastawionych Polsce, nad Popradem,
ną lewym brzegu jego, u podnóża Tatr spi-
skich. Od zachodu graniczy ze Sławkowem
Wielkim i Wielką (Felka); od południa z So-
botą Spiską, od wschodu z Żakowcami, a od
północy z Łomnicą Wielką. Obszar. M. roz-
dziela Poprad na zachodni i wschodni. Za-
chodni przerzynają pot. SŚeifen i Czerwony,
oba uchodzące do Popradu. Na zachodniej
granicy wznosi się Sławkowska góra do wys.
102 m.; rynek miasta 6599 m. npm. W za-
chodniej zaś połaci wznoszą się bezleśne wy-
niosłości: An-der-Leit (762 m.), Theilerberg
(719 m.) i Mihlberg (713 m.). Nad Popradem
i Czerwonym pot. młyny, Dm. 180, mk. 941,
przeważnie niemieckiej narodowości; obszar li-
czy 1966 kwadr. sążni katastr. (1880 r.).
W miejscu wznosi się starożytny kościół pod
wezw. Ś, Stefana Króla, Kościół erygowany
około r. 1281. Metryki poczynają się r. 1674.
Według szem. dyec, spiskiej w r. 1878 było
dusz rz.-kat. 144, ew. 790, nieun. 19, żyd. 9,
razem 962. R. 1275 otrzymał tę osadę (już
wtedy niemiecką) wraz z sąsiednią, także nie-
miecką, Wielkim Sławkowem zwaną, od króla
Władysława ILI, hrabia Botyz (ob, Batyzow-
ce). Czyt. Fejer, Cod, dipl. Hung., t. VIII,
cz. 2, str. 57 it. V, cz, 2, str. 238. W doku-
mentach zwie się Vzłła Matthaei. Jest tu także

, kościół ewangelicki. Pierwsi protestanci po-
Jawili się tu na początku XVII w., gdyż w r.
1620 niejaki Jerzy Pakostovicius al. Pakastay
był ich kaznodzieją. W r.1672 (15 stycznia)
odebrano protestantom kościół i wypędzono ich
stąd, Wracają dopiero na początku XVIII w.
W r. 1787 stanął kościół ewan., dziś istnieją-
cy. (W r. 1661 wielka powódź z powodu ober-
wania chmury nawiedziła miasto. W r. 1718
uległo ono strasznemu pożarowi. Według lu-
stracyi starostwa spiskiego z r. 1765 M. pła-
ciły rocznie złp. 6253 gr. 15, a mianowicie:
czynszu rocznego czerw. zł, 180 czyli złp.
3240; podatku rozmaitego złp. 2792 gr. 5; za
pszenicy gbelów 3 złp. 30; za żyta gbel. 14
złp. 112; za jarca gbel. 14 złp. 79 gr. 10: ra-
zem złp. 6258 gr. 15. Fabryka wyrobów że
laznych. 2.) M., niem. Matedorf, Matisdorf,
węg. Matejoc, wś, w hr. spiskiem (Węgry),
w pow. lewockim, w dystrykcie właskim, na
prawym brzegu Hornadu, przy drodze kolei
żel, koszycko-bogumińskiej, w okolicy górzy-
stej, Północną granicę od wsi Jamnika two-
rzy rz. Poprad, ód zach. ipłdn, leży Kotter-
bach a od wsch. Hrost. W południowej stro-
nia wsi wznoszą się wzgórza, Horbkami zwane
(707 m.), na wschodniej zaś granicy wzgórze
„Za kościołem” al, „Za kostelom* (612 m.).  
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Dm. 39, mk. 250; obszar 580 sążni kwadr. ka-
tastr. (1880 r.). Należy do sądu powiat. w No-
wej Wsi Spiskiej, do urzędu podatk. w Lewo-
czy. Należy do par. rzym-kat. w Hroście;
w miejscu acoli jest kościółek pod wezw. św.
Katarzyny. Według szem. dyec, spiskiej z r.
1878 było dusz rzym.-kat. 222, nieun. 23, ży-
dów 5, razem 250. Stacya pocztowa w Mar-
kuszowcach. Br. G.
Maciejowice 1.) wś i folw., pow. miechow-

ski, gm. i par. Luborzyca. W 1827 r. wieś
rząd., 20 dm., 131 mk. W XV w. M.i Syro-
sławice płaciły dziesięciny proboszczowi u św,
Pankracego w Brzesku Starem (Dług. II, 162).
Według Tow. Kred. Ziems. folw. M. z atty-
nencyą Baranów, wsiami: M, i Baranów, dziś
już podobno rozparcelowany, miał rozl. mr.
439: grunta orne i ogr. mr. 348, łąk mr. 28,
pastw. mr. 19, nieuż. i place mr. 44, bud, mur.
3, z drzewa 9, młyn wodny, pokłady kamie-
nia budulcowego. Wś M. os. 20, z grun. mr.
140; wś Baranów os. 12, z grun. mr. 78. 2.)
M. wś włośc. pow. stopnieki, gm. Grabki,
par. Gnojno. Należała do dóbr Januszowice
(ob.). W 1827 r. 9 dm., 38 mk. Wspomina
ją Długosz (t. II, 444). 3.) M., wś, pow. łu-
kowski, gm. Jakusze, par. Trzebieszów. Ma 36
dm., 253 mk,, 786 mr. obszaru. Br. Ch.
Maciejowice, os. miejska, przedtem mcezko,

pod 51” 41' 39.6 sz. g.i 19912 417.7 dł. g.,
nad rz. Okrzejką, pow. garwoliński, gm, i par.
Maciejowice. Leży śród piaszczystej niziny
nadwiślańskiej, o 3 wiorsty od ujścia Okrzejki
do Wisły, przy trakcie bitym wojennym
z Warszawy do Iwangrodu; odl. 40 w. od Łu-
kowa, 84 w. od Lublina, 91 w. od Warszawy
i 14 w. od st. poczt, w Grończycach. Posiada
kościół par. murowany, szkołę początkową,
szpital ś. Stanisława na 12 łóżek, ochronę,
dom schronienia dla starców i kalek, sąd gmin-
ny okr. III i urząd gminny, 87 dm,, 1612
mk. i 758 mr. ziemi należącej do osady. W r.
1827 było 110 dm. i 893 mk.; w 1860 r. 55
dm. (22 murow.) i 1191 mk. (614 żyd.). M.
leżały dawniej w wojew. sandomierskiem, zie-
mi stężyckiej; potem (od 1795) w Galicyi za-
chodniej, cyrkule siedleckim; następnie w gub.
lubelskiej, pow. łukowskim. Założone w 1507
r. na mocy przywileju Zygmunta I Starego
i zamienione ze wsi Ostrów na miasto, pod tem
nazwiskiem pierwotnie własność starożytnej
rodziny Maciejowskich, należały później do
Oleśnickich, herbu Dębno, jak świadczy przy-
wilej dan w M, 1 lipca 1674 r. przez Jana-
Zbigniewa z Oleśnicy i Annę nd Dunajgrodzie
ze Stanisławie Oleśnicką. Ta ostatnia, poślu-
biwszy Jana-Bogusława ze Zbąszyna Zbąskie-
go, podkom. lubelskiego, i owdowiawszy po
raz czwarty, pozostała właścicielką M., gdzie
wystawiłą kościół drewniany, przeniósłszy
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wprzód (1681) parafią ze wsi Kochowa. Po
Annie ze Stanisławskich Zbąskiej odziedziczył
M. podobno Michał-Bartłomiej z Czekarzewie
Tarło, proboszcz św. Krzyża w Warszawie.
Na początku XVIII w. M. nabył Teodor Po-
tocki, wówczas biskup chełmiński. Około roku
1714 M. dostały się Stefanowi Potockiemu, na-
tenczas referendarzowi koronnemu, późniejsze-
mu marszałkowi nadwornemu. Po śmierci te-
goż (1780) dziedzicem M. został młodszy syn
jego Ignacy, ssta luchowski, cześnik koronny;
który, po zrujnownniu kościoła parafialnego,
rozpoczął wraz z synem Aleksandrem budowę

teraźniejszego murowanego, ukończoną dopiero
w 1818 r. przez Stanisława ordynata Zamoy-
skiego. Król Stanisław-August, na prośbę
spadkobierców Ignacego Potockiego, cześnika,
dozwolił przywilejem 1772 r. zaprowadzić
w M. 12 jarmarków. Te nie odbywają się
z powodu bliskości miasta Łaskarzewa. Miko-
łaj Potocki, młodszy syn Ignacego, cześnika,
odziedziczywszy M., sprzedał je 27 czerwca
1792 r. za 1460000 złp. Konstancyi z Czarto-
rysk:'ch ordynatowej Zamoyskiej, wdowie po
Amdrzeju, kancl. w. k. Zaszłe powstanie Ko-
ściuszkowskie nie dozwoliło jej dokonać pla-
nów, jakie w celu polepszenia bytu włościan
była obmyśliła. Dała dowód tego, sporządziw-
szy akt 15 czerwca 1796 w Wiedniu, obowią-
znjący dzieci swoje do uposażenia i wysta-
wienia szpitala w M, Młodszy jej syn Stani-
sław, otrzymawszy w dziale M., wykonał wolę
matki. Za obrębem miejskim leżący dawny
zamek, zupełnie zniszczony w czasie bitwy d,
10 października 1794 r., w której Tadeusz
Kościuszko, porażony przez wojska rosyjskie
pod dowództwem generała Ferzena, dostał się
w niewolę (Obacz: Niemcewicz: Notes sur ma
captivitć a St. Pótersbourg;—Histoire de la
róvolution de Pologne en 1794, par un tómoin
oculaire (Zajączek):—Pamiętnik Szefa Drze-
wieckiego;—Historya Suworowa, przez A. Po-
lewaho, Petersburg, 1848; str. 181 — 188.
Ateneum z 1882 r. lipiec), zamieniony na pię-
kny pałac i otoczony ogrodem, stał się ulubio-
nem ustroniem Stanisława ordynata Zamoy-
skiego. Częste chwile tam przebywając, szcze-
gólnie zajmował się on rolnictwem, to wpro-
wadzając ulepszone metody, to przyswajając
piękne i pożyteczne gatunki bydła, koni, owiec
ete. Przewidując oraz zmianę stosunków

z włościanami i potrzebę zastąpienia parobka-

mi roboty pańszczyźnianej, założył on tam

przed laty 40 kilku przy folwarku szkółkę pa-

robków z rolnictwem lepszem i potrzebnemi

robotami oswajanych, moralnie prowadzonych.

Wyszło też z tej szkółki dobrych wielu nie-

tylko parobków, ale gospodarzy, odtąd we

wsiach okolicznych osiadłych, dobrem prowa-

dzeniem i trafną odznaczających się pracą.  
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Według Tow. Kred. Ziems. dobra M. mają
rozl. mr. 26292; składają się z 12 folw., a mia-
nowicie; z folw. głównego Podzamcze ifolw.:
Godzisz, Kaleń, Strych, Kobylnica, Powiśle,
Oblin, Domaszew, Podłęż, Bączki, Ruda i Le-
wików, nomenklatur: Polesin i Wygoda; wy-
mienione folwarki zajmują w gruntach ornych,
łąkach, pastwiskach i nieużytkach mr. 13051,
lasy zaś obejmują mr. 13241. W dobrach znaj-
dują się; gorzelnia, browar piwny, młyny wo-
dne 4, cegielnie 3. Rzeka Wisła z innemi po-
mniejszemi przepływa, tworząc liczne stawy.
Do składu dóbr zaliczają się wsie uwłaszez ne,
a mianowicie: osada, dawniej miasto M. ma
osad 197, z grun. mr. 754. Wś Uchacz osad
12, z grun. mr. 318; wś Podwierzbie os. 30,
z grun, mr. 618; wś Samogoszcz os. 3, z grun.
mr. 148; wś Bączki os, 8, z grun. mr. 162; wś
Ostrów os, 10, z grun. mr. 205; wś Tarnów
os, 12, z grun. mr. 280; wś Budy Podłęskie
os. 10, z grun. mr. 112; wś Kępa Podwierz-
biańska os. 14, z grun. mr. 147; wś Domaszew
o$ 21, z grun. mr. 382; wś Grabniak os, 24,
z grun. mr. 440; wś Małowcówka os. 10, z grun.
mr. 202. wś Polik os, 17, z grun. mr. 408; wś
Oronne os. 40, z grun. mr 854; wś Oblin os,
30, z grun. mr. 574; wś Kochów os. 21, zgrun.
mr. 484; wś Przewóz os. 12, z grun. mr. 173;
wś Kobylnica os. 20, z grun. mr. 406; wś Ka-
węczyn 0s, 14, z grun. mr. 358; wś Godzisz
os. 40, z grun. mr. 797; wś Strych os. 22,
z grun. mr. 452; wś Lewików os 8, z grun.
mr, 155; wś Lipniki os. 8, z grun. mr. 157; wś
Kaleń os. 14, z grun. mr. 330; wś Podstolice
os. 7, zgrun, mr. 5]; wś Kobusów os. 10,
z grun, mr. 248; wś Podłęż os. Ż1, z grun. mr.
454; wś Ruda os 8, z grun. mr. 105. Gmina
M. należy do sądu gm. okr. III w miejscu,
st. poczt. Gończyce. Zarząd gminny we wsi
Uchaczu. Wsie i miejscowości do niej należą-
ce: Wargocin, Kochów, Koniecpol, Kawęczyn,
Kobylnica, Maciejowice, Malinówka, Oblin,
Oronne, Przewóz, Podoblin, Podstolice, Pod-
zamcze, Polik, Strych, Terżyn-Malwin, Ter-
żyn, Uchacz, Czerwona Karczma, 4. Palm.

Maciejowice, niem. Maizdorf, wś, pow. 080-
blaski na Szląsku austr., ma 529 mk, z przys.
Kaschnitzberg. : F. 8.

Maciejowiee, na Spiżu, ob. Maciejowce. |
Maciejowizna, wś, pow. sejneński, gm. 1

par. Berźniki; odl. 38 w. od Sejn, ma 8 dm,,
31 mk. Wchodziła w skład dóbr Krasnogru-
da (ob.).
Maciejówka 1.) folw., ob. Zzbica, pow. puł-

tuski. 2.) M., os., pow. zamojski, gm. Pod-

klasztor, par. Krasnobród. 3.) M., folw., pow.
zamojski, gm, Suchowola (ob.).
Maciejówka, folw., gorzelnia, młyn i tar-

tak na obsz, dworskim Brzuska, pow. dobro-

milski,



886 Mac

Maciejówka, góra lesista na wsch. granicy
gm. Brzuski, w powiecie dobromilskim, pod
409 12/ 16” wsch. dłg. g. F., a 499 44 527 płn.
sz. g. Zachodnie stoki lesiste należą do Brzu-

ski; wody z nich spływają do potoku Brzuski,

dopływu Stopnicy; na tych stokach, w dolinie

pot. Brzuski, znajduje się młyn i tracz, nastę-
pnie folwark igorzelnia, Maciejówką zwane.
Wschodni stok pokrywa las Kupiński (450
m.), należący do wsi Kupny, przez który pły-
nie potok Kopia (ob.), dopływ Sanu. Wznie-
sienie góry 469 m. Br. G.
Maciejowo 1.) posterunek pogr. straży,

pow. kaliski, gm. Żydów, par. Dubrzec; odl.
od Kalisza w. 7; dm.1. 2.) M. kol., pow.
kolski, gm. Budzisław kolski, par. Dęby szla-
checkie, odl. od Koła w. 13; dm. 16, mk, 82.
3.) M., por. Maciejów.
Maciejowo, jezioro, ob. Krotoszyn, t. LV,

str. 715. Por. Maciejewo.

Maciejowska gmina, ob. Międzylesie,
Macieiszki 1.) zaśc. włośc., pow. wileński,

5 okr, adm., o 42 w. od Wilna, 1 dm., 7 mk,
katol. 2.) M., zaśc. szląch., pow. wileński, 5

okr. adm., o 34 w. od Wilna, I dm., 7 mk, ka-

tol. 3.) M., zaśc. włośc., pow. święciański, 3
okr. adm., o 28 w. od Święcian, 3 dm., 58 mk,
katol. (1866).

Maciejuńce 1.) wś włośc., nad rz. Szyrwin-
tą, pow. wileński, 2 okr. adm., o 48 w. od
Wilna, 16 dm., 154 mk. katol. 2.) M. wś
włośc., pow. wileński, 2 okr. adm., o 57 w. od
Wilna, 11 dm., 108 mk. katol, (1866).

Maciejuny, ob. Kryniczyn.
Maciek, ob. Goczałkowice górne.
Maciele, os. leśn. rząd. nad pot. Pigujtą,

pow. trocki, ! okr. adm., 40 w. od Trok, 2 do-
my, 12 mk. prawosł, (1866).
Macielewszczyzna, wieś w powiecie nowo-

gródzkim, na samej granicy pow. słuckie-
go, w okr. polic. 5 snowskim, nad rzeczułką;
ma osad 18, miejscowość małoleśna, grun-
ta dobre. Al. Jel,

Macieryż, folw., pow. pińczowski, Wchodzi
w skład dóbr Kliszów (ob.).

Macierz, ob. Moteżajtis,
Macierzyńskie, w ludowem narzeczu Ma-

cieryńskoje, znaczne bagniste jezioro w powiecie
ihumeńskim; musiało niegdyś powstać z rozle-
wu rzeki SŚwisłoczy i zajmowało przestrzeń
„dziś bagnistą, pomiędzy wsiami: Ostrów, Bór,
folwarkiem Osztorpole, wsią Żurawki, folwar-
kiem Kraśne-Pole, folwarkiem Anetów; bo-
wiem w tej kotlinie, oprócz jeziora Macierzyń-
skiego, znajdują się dwa inne: Głuche i Swie-
cieńskie, łączące się kanałami ze SŚwisłoczą,
Jezioro M. ma obszaru około 35 mr, obfituje
w karasie. Al. Jel.

Macierzysz, wś, pow. warszawski, gm. Bli-
zne, par. Babice, Leży na zach. od drogi bi- 
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tej z Warszawy do Błonia. Stanowi własność
szpitala warszawskiego. W 1827 r. 17 dm,,
126 mk. Jest tu szkoła pocz. |-klasowa.
Maciesze 1.) wś włośc. nad jez. t. n., pow.

dzisieński, o 114 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 4
dm., 64 mk. katol. 2.) M., wś rząd., pow. dzi-
sieński, o 86 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 8 dm,,
70 mk. (1686).

Maciewicze, ob.
pow. ihumeński,

Macięczna, Maciczyna, wś 1 folw., pow. piń-
czowski, gmina i par. Książnice Wielkie.
W 1827 r. 5 dm., 82 mk, Według Tow. Kred.
Ziems, folw. ma 86 mr. rozl., wś 4 os., 12 mr.
ziemi,
Macikowice, ob. Jaókowice.
Macikowo, wś, nad jez. Rudawa, pow. li-

pnowski, gm. i par. Nowogród, odl. o 22 w. od
Lipna, ma 21 dm., 208 mk., 795 mr. gruntu,
16 nieuż. W 1827 r. wś rząd., 17 dm,, 130
mk. R. 1789 należała do par. Nieszawa. Wło-
ścianie dawali 920 zł. czynszu biskupom ku-
jawskim,

Maciołki, wś, pow. radzymiński, gm. ka-
dzymin, par. Kobyłka. W 1827 r. wś rząd.
10 dm., 75 mk.
Maciórka, Maciorskie, ob. Maciurska,
Maciów 1.) wś, pow. sieradzki, gm. Zduń-

ska Wola, par. Korczew, odl. od Sieradza w.
17; dm. 12, mk. 71. 2.) M., błędnie, ob. Ma-
ciejów, pow. kowelski.
Maciowakierz, niem, Matzkirch, 1223 Ma-

ceiowi Ker, 1582 Matieyowkiers, wś i dobra, pow.
kozielski, na granicy głupczyckiego; 99 bud.,
94 dm., 789 mk. Należała od 1264 do cy-
stersów w Rudzie. Dobra mają 760 mr. zie-
mi, brak wody. WŚ 99 osad, 2513 mr. ziemi,
2 wiatraki, szkoła 2- klasowa, kościół z r. 1100
pod wezw. ś. Floryana. Par. M. dek, łanow-
skiego miała 1869 r. 1544 katol., 3 ewang.
Maciszewice 1.) część Z i ZI, wś idwa

folw., pow. kaliski, gm. i par. Błaszki (Łaski,
Lib. ben, II, 58), odl. od Kalisza w. 31; wś
dm. 6, mk, 131; 1 folw. dm. 2, mk. 25; 2 folw.
dm. 2, mk. 25. W 1827 r. było tu w ogóle 9
dm., 97 mk. Wedł. Tow, Kred. folw. M. lit.
A. rozl, mr. 151: grunta orne i ogr. mr. 134,
łąk mr. 6, nieuż, i place mr. 11, bud. z drze-
wa 6; płodozmian 7-polowy; wiatrak; fol-
wark ten, w r. 1865 oddzielony od dóbr Do-
maniew (ob.). Folw. M. lit. B. rozl. mr. 168:
grunta orne i ogr. mr. 151, łąk mr. 18, pastw.
mr. 2, nieuż. i place mr. 1, bud, z drzewa 6;
płodozmian 9-polowy. Br. Oh.

Maciszki 1.) zaśc. rząd., pow. wileński, 6
okr. adm., o 12 w. od Wilna, 6 dm., 96 mk.,,
z tego 26 prawosł., 70 katol. 2.) M., wś rząd.,
nad Komajką, pow. święciański, 3 okr. adm.,
085 w. od Swięcian, 7 dm. 73 mk. katol.
(1866). F, S.

Macewicze i Maciejewicze,
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Maciuciszki, zaśc. rząd., nad jez. Łuszą, pow.
święciański, 2 okr. adm., o 28 w. od Swięcian,

1 dm., 11 mk. katol. (1866).
Maciaki, wś, pow. dzisieński, gm. 1 par.

miorska; dm. 7, mk. 89; kob. 50, męż. 39.

Gruntów mr. 314. M. leżą przy jez. t. n., od

Balbinowa w. 35. M, Dob.

Maciuki 1.) wś gm. czereskiej, pow. dzi-
sieński, 3 okr. adm., o 37 w. od Dzisny, 10
dm., 108 mk., z tego 97 kat., 5 staroobrz., 6
żyd. 2.) M., wś tamże, o 41 w. od Dzisny,

J0 dm., 71 mk., z tego 67 prawosł,, 4 katol.

3.) M., wś rząd., pow. oszmiański, 3 okr. adm,,
od Oszmiany o w. 35, od Dziewieniszek w. 5,
dm, 15, mk, katol. 151. 4.) M., wś włośc.,

pow. oszmiański, 3 okr. adm,, od Oszmiany

o w. 28, od Dziewieniszek w. 12, dm. 18, mk.
katol. 142. 5.) M., wś włośc., pow. lidzki, 3
okr. adm., o 19 w. od Szczuczyna, 7 dm., 55
mk. (1866). s:
Maciukowszczyzna, mała osada wiejska

w pow. mińskim, nad rzeczułką, nieopodal da-
wnego pocztowego traktu wileńskiego i wsi
Dejnarowicz, ma gruntów 2, miejscowość gó-
rzysta. Al. Jel,
Maciukowszczyzna, zaśc. pryw., pow. wi-

lejski, o 39 w. od Wilejki, 1 okr, adm., przy

byłej drodze pocztowej z Mołodeczna do gran.
pow. mińskiego, | dm., 4 mk. prawosł. (1866).
'Maciuliszki, zaśc. rząd., pow. wileński, 4
okr. adm., o 26 w. od Wilna, 1 dm., 15 mk.,
z tego 1 prawosł., 14 katol. (1866).

Maciała, pot., dopływ Ilemki, przyjmuje

pot. Rudę z lewej strony. Por. Jaworniki i Ki-

czera.
Maciańce 1.) okolica szlachecka, nad rz.

Raduńką, pow. lidzki, 5 okr. adm., od Lidy

o w. 35, od Ejszyszek w. 15, dm. 6, mk, kat.

49. 2.) M, okolica szlach., nad rz. Wierch-

nią, pow. trocki, 3 okr. adm., 38 w. od Trok,

10 dm., 87 mk. kat. (15866). F. S.

Maciuniszki, zaśc. szlach., pow. wileński,
3 okr. adm., o 50 w. od Wilna, 1 dm, 7 mk.
kat. (1866).
Maciuny 1.) wś, pow. kowieński, par. Da-

tnów. 2.) M., wś włośc., pow. święciański, 3

okr. adm., o 12 w. od Swięcian, 13 dm., 96

mk. katol. 3.) M., wś rząd., pow. wileński, 1

okr. adm., o 31w. od Wilna, 2 dm, 10 mk,

katol. (1866). P. 5.

Maciurska, rus. Materska, wś rząd., pów.

uszycki, nad rz. M., gm. Kalus, par. Wierzbo-

wiec; ma 61 dm., 332 mk., 396 dzies. ziemi,

Należała do sstwa olchowieckiego, wraz z Ol-

chowcem, Głębówką, Hutą Nową i Starą i

Stawczanami. R. 1775 sstwo to było nadane

na pół wieku hr. Feliksowi Potockiemu, który

ustąpił je gen. Dzierzkowowi. Kwarty opła-

cało 2037 rs. Dr, M.

Maciurska, rus. Materska, mała rzeczka we 
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wschod. stronie pow. uszyckiego, zwana także

Boryczową; poczyna się wyżej wsi Durniaki,

płynie pod wsią M. i Hutą Starą, skąd aś do

swego ujścia w okolicy wsi Rudkowiee od-

dziela pow. mohylowski od uszyckiego.

Maciusze, wś wpółnocno-wschodniej stro-

nie pow. borysowskiego, ku granicy pow. le-

pelskiego, nad rzeką Uszaczą, w gm. berezyń-

skiej; ma osad 4; miejscowość niebezleśna, ma-

łoludna, grunta lekkie, okr. polic. 3 dokszy-
cki. Al. Jelsk;,

Maciuszenki, wś rząd. nad rz. Serwecz,

pow. wilejski, o 71 w. od Wilejki, 3 okr.

adm., gm. wołkołącka, 4 dm., 61 mk. katol.

(1866).
Mackajcie 1.) okolica szlach., pow. rossień-

ski, par, skawdwilska, 2.) M., wś, pow. ros-

sieński, par. szwekszniańska. 3.) M., wś, pow.

rossieński, par. kielmeńska.,
Maćkańce, wś, pow. sejneński, gm. ipar.

Metele; odl. 49 w. od Sejn, ma 26 dm. 220

mieszk.
Maćkance 1.) wś włośc. nad jez. Grołoną,

pow. wileński, 3 okr. adm., o 56 w. od Wilna,

6 dm., 61 mk. kat. 2.) M., okolica szlach.,

nad pot. Oleą, pow. trocki, 3 okr. adm., 49 w.

od Trok, 4 dm., 36 mk. kat. (1866). R. 1850
folw. M. w par. stokliskiej, własność Króli-
kowskiego, miał 82 dzies. rozl. F. 8.

Maćkanciszki, wś, pow. trocki, 3 okr. adm.,

28 w. od Trok, 7 dm., 55 mk., z tego 51 kat,

4 żyd. (1866).
Maćkany, wś szlach., pow. trocki, 1 okr.

adm., 17 w. od Trok, 7 dm, 70 mk. katol.

(1866).
Mackau (niem.), ob. Maków.
Maćki 1.) os., pow. olkuski, gm.ipar, Sław-

ków. 2.) M., wś, pow. maryampolski, gm.i

par. Balwierzyszki; odl. 35 w. od Maryampo-

la, ma 24 dm., 203 mk.; w 1827 r.12 dm., 112

mk. Por, Komora. :

Maćki 1.) wś szlach., pow. wileński, 4 okr,

adm., o 55 w. od Wilna, 30 dm., 208 mk, kat.

9,) M., wś szlach., pow. wileński, 4 okr. adm.,

o 57 w. od Wilna, 6 dm., 538 mk, katol. 3.)

M., wś rząd., pow. wilejski, o 40 w. od m, Wi-

lejki, 3 okr. adm., gm. miadziolska, 12 dm.,

105 mk. 4.) M., zaśc, szlach., pow. święciań-

ski, 38 okr. adm., par. Komaje, o 25 w. od
Swięcian, 1 dm., 6 mk. staroobrz. (1866).

Macki, wś, pow. owrucki, nad rzeką Sła-
weczną.

Macki, wś i piękny folw. w pow. mińskim,

w gm. białoruckiej, nad dopływem Wiaczy,

w miejscowości niebezleśnej i górzystej. Po
uwłaszczeniu wieś miała osad włócznych 18.

Folwark, niegdyś Chrapowiekich, do 1865 był

własnością znanego kompozytora Floryana

Miładowskiego, który tu stale mieszkał z ro-

dziną, od roku zaś 1869 należy do urzędnika
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Marczenki; ma obszaru 1048 mr., grunta do-
bre, miejscowość malownicza. Al. Jel.
Macki, chutor w pow. zieńkowskim,

zach.-płd.-zach. od mka Oposzne.
Maćki, ob. Kamionka Wołoska,
Macki 1.) Jaćkowy, niem. Maczkau al. Malz-

kau i Matschkau (dok. Machcowo, Maczkowo, Ma-
chowo, Macztowo), dobra rye., pow. gdański, st.
poczt. Gdańsk, dokąd odl, wynosi 7.5 kil.; pa-
raf, katol, s. Wojciech (5t. Albrecht, przed-
mieście gdańskie), ew. Wujeścisko (Wonnen-
'berg); szkoła: Łostowice (Schónfeld).  Areału
jest tu 305.22 ha., mianowicie 262.96 ha. roli
orn. i ogr., 21.60 ha. łąk, 11.54 pastw., 0.36
wody, 7.94 nieuż., 0.82 lasu. k. 1868 było
tu 17 dm, mieszk, i 228 mk., 95 ew., 181 kat.
i2 dysydentów. M. są prastarą osadą. Już
r. 1286 4 stycznia nadaje Mestwin, książę po-
morski, biskupowi kujawskiemu Chabrowo i
Maćki, wolne od wszelkich ciężarów publicz-
nych z prawem nieograniczonego sądownictwa
i przyznaje mu prócz tego prawo rybołóstwa
w jez. łebskiem każdego czasu i bez oddawania
części połowu książęcym urzędnikom, którą
inni odstawiąć musieli („ecelesiae Wladi-
slauiensi villas inferius annotatas cum omni
jure ducali contulimus jure hereditario perpe-
tue possidendas, nihil juris nobis reservantur
in eisdem. Nomina autem villarum sunt haec.
Chabrouo in castellatura Belgardensi, Macz-
kowo in castellatura Grdanensi). R. 1597 po-
wstała na M, nowa osada ŃSwiniegłowy, która
swe miano wzięła od herbu pierwszego jej
dzierżawcy Gdańszczanina Ferbera. R. 1760

- dzierżawił M. pan Bielski za złp. 1600 rocznie,
Karczmarz dawał wtedy dzierżawy rocznie złp.
140, miał prawo swoje trunki szynkować. La-
sów nie było wtedy. Sołectwo w tej wsi osa-
dzone było na dwóch włókach. Dzierżawca
Ferber płacił za Swiniegłowy rocznie kanonu
złp. 50. Danników było w owym roku w Mać-
kach 26; dochód ryczałtowy wynosił 1010
złp. Ob. Kujot: O mająt. bisk. str. 59. Rząd
pruski wydał po konfiskacie dóbr kościelnych
M. na wieczystą dzierżawę 16 maja 1827 r.
2.) M., niem. Matzken al. Matzkubschen, wś na
Litwie pruskiej, której nazwa dowodzi, że tu
siedzieli dawniej osadnicy polscy, (Ob. Kętrz.
O ludn. pol. str. 570); pow. szyłokarczemski,
st. p. Lankuppen; 1856 r. 22 mk.  Kś. Fr,
Mackiany, wś uwłaszczona od dóbr uciań-

skich, pow. wiłkomierski, par. uciańska.
Mackiewiciszki, po łotew. Jackiwieiszkys,

wś w powiecie dyneburskim, parafii Nider-
mujża,
Mackiewicze, ob. Aockiewicze,
Mackiszki, wś, pow. szawelski, gm. kirya-

nowska, 3 dusz męz., 72 dzies, ziemi,
Mackiszki, folw. i dwór. nad rz, Solczysz-

ką, pow. lidzki, 5 okr. adm. od Lidy o w. 39,

na
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od Ejszyszek 12; mk. katol, 38, starozakon.
11 (1866). Por. Horodno. .
Maćkobudzie, wś, pow. wyłkowyski, gm.

Karkliny, par. Kieturwłoki. Odl. 11 w. od
Wyłkowyszek, ma 36 dm., 372 mk. W 1827
r. wś rząd., 40 dm., 348 mk.
Maćków, ob. Maćkowo.
Maćków kąt, las we wsch. stronie Biłki

szlacheckiej, na wschód od stawku utworzone-
go przez Kabanówkę.
Maćkowa, Maczkowa, góra i szczyt w Be-

skidach spiskich, w hr. spiskiem (Węg.), w o-
brębie gm. Łomnicy Małej (ob, t. V, 694, Ne 2),
na wsch. od wsi, między pot. Laiblem (od
wsch.) a pot. Łomnicą Małą (od zach.), pod
380 16' 25” wsch. dłg. g. F. a 49914 15” płn.
sz. g. Wznies, 975 m. npm. Br. G.
Maćkowa góra, w płd. stronie Olejowa,

pow. złoczowski, j
Maćkowa-ruda, wś, pow. sejneński, gm,

Krasnopol, par. Wigry, odl. 11 w. od Sejn,
ma 44 dm., 397 mk. W 1827r. wś rząd.,
31 dm. 187 mk. |
Maćkowa woła, pszys. do Leszczowatego

w pow. liskim, leży nad Uniaczką, wpadającą
z lew. brz. do Strwiąża na wsch. od L., przy
drodze do Bereh dolnych, w położeniu gór-
skiem, 516 m. npm. Od wschodu zasłania ten
przys. las zwany Kiczerą Wolańską z najwyż-
szym punktem 610 m. npm., od zach. lesisty
Wysoki dział leskowacki, dochodzący do 641
m, bezwzględnej wysokości. Mac.
Maćkewce, wś, pow. grodzieński, przy

trakcie W. Brzostowica-Wołpa.
Maćkowce, wś nad rz. Płoską, pow. pro-

skurowski, gm. Malinicze, par. Proskurów. Ma
646 mk., w znacznej części katol., dawnych
kolonistów mazurskich; ziemi włośc. 549 dzies.,
dwors. (z Szaraweczką) 396 dzies., własność
Lizogubów, dawniej część ststwa proskurow-
skiego. Włościanie miejscowi trudnią się do-
stawą gontów, desek it. p. Mieszkańcy M.,
Szarawki, Hreczany, jak sami dowodzą, wy-
szli z Kujaw i osiedlili się tu w ostatnich la-
tach przeszłego wieku. Mazurzy odosabniają
się zupełnie od innych warstw ludności oko-
licznej, łącząc się ściślej pomiędzy sobą. Za-
chowali oni pierwotne zwyczaje, strój, a na-
wet odcień mowy. W niektórych wsiach spo-
tkać też można Mazurów osiedlonych razem
z miejscową ludnością rusińską, Dr. M,
Maćkowee, folw. pryw., pow. wilejski, o 48

w. od msta Wilejki, 1 okr. adm., przy byłej
drodze pocztowej z msta Sosienki do granicy
pow. borysowskiego, 1 dm., 19 mk, (1866).
Maćkowce, ob. Machnówka, t. V, str. 878.
Mackowce al. Maskowce, wś, pow. pereja-

sławski, nad rz. Iltycą,
Maćkowice, dawn. Macikowice, Manczikowi-

ce około r. 1464, po rus. Maćkowyczi 1.) z Zar
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kuciem, wś w pow. przemyskim, 10 kil. na
płn. zach. od sądu powiat, w Przemyślu, tuż na
płd. od urzędu poczt. w Kosienicach. Na płn.
leżą Kesienice i Trójczyce, na wsch. Hnatko-

wice i Batycze, na płd. Ujkowice i Bełwin, na
płn. zach. Wola Węgierska i Rokietnica. Wo-
dy płyną do Sanu za pośrednictwem pot. Mać-
kowickiego, nastającego w zach. stronie wsi a
płynącego na wsch. W dolinie pot. leżą zabu-
dowania wiejskie. Na zach. narożniku lesistym,
gdzie się schodzą granice Maćkowie, Woli Wę-
gierskiej i Średnicy, wznosi się Bukowy garb
do 426 m. wys. W płn, wsch. stronie wsi
wznosi się najwyższy punkt do 277 m. Własn.
więk, ma roli or. 711, łąk i ogr. 47, past. 22,
lasu 710 mr.; własn. mniej, roli or. 1118, łąk
i ogr. 218, past, 128, lasu 154 mr. W r. 1880
było 1048 mk. w gminie, 102 na obsz. dwors.
(63 obrz rzym.-kat., reszta gr.-kat.). Par. rz.-
kat, w Kosienicach, gr.-kat. w miejscu, dek. i
dyecezya przemyska. Do par. należą Kosieni-
ce. We wsi jest cerkiew. W lesie zwanym
„„Kopań* jest źródło, którego woda ma, wedle
wiary ludu, moc uzdrawiającą, Podanie głosi,
że źródło to pozostaje w związku ze źródłem
w Kormanicach tak, że gdy w źródle korma-
niekiem wody braknie, to jest ona tutaj i prze-
ciwnie. Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych. Według inwentarza z r. 1768
była wieś w posiadaniu Antoniego i Zofii ks.
Lubomirskich, z prow. 7347 złp. 26 gr., z cze-
go kwarta 1336 złp. 29 gr.; oddana w r. 1775
w wartości 53475 złp. 10 gr. jako częściowy
ekwiwalent za klucz dobromilski. Od ks. Lu-
bomirskiej nabył M. Antoni z Rokietnicy
Derszniak, który ostatni swego rodu tu umarł
w r.1798 (rkp. Ossol. M 1825). Na polach
tutejszych znajdywano rozmaite staroży tności,
jako to: ułamki broni starodawnej, groty od
strzał i t. p. W r. 1865 wykopano wielkie na-
czynie ołowiane (ob. Mittheil. der k, k. Cen-
tral-Uommission zur Erforschung des Baudenk,
z r. 1866). W metr. kor. (Lit, O. fol. 245. A.
1456—1466) znajduje się zatwierdzenie gra-
nicy między Ruszenicami a 'Macikowicami.
W r. 1464 nakazuje Kazimierz Jagiellończyk
Jakóbowi Koniecpolskiemu, stście przemyskie-
mu, aby Dobiesława Żyrawskiego, Piotra Wa-
powskiego i Chabrego z Krzywieckiej Woli za
szkody poczynione w lasach do Manczykowie
należących przed siebie powołał (Akta grodz.
t. I, str. 31). 2.) M., moczarzyste pastwisko
w zachodniej stronie Rzęsny Ruskiej w pow.
lwowskim, Lu. Dz.
Maćkowicze, folw., pow. święciański, 3-ci

okr. adm., par. Komaje, o 35 w. od Święcian,
1 dm., 56 mk, katol. (1866). R. 1741 d. 17
maja prawem darowizny wraz z Burmieliszka-
mi i innemi folwarkami przeszedł od Michała
Sulistrowskiego, stolnika oszmiańskiego, do sio-  
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stry jego Barbary z Sulistrowskich i Tadeusza
Czechowiczów. W 1867 r. Zygmunt Czecho-
wicz, w skutek ukazu cesarza Aleksandra II,
zmuszony był do sprzedania — nabył je gene-
rał wojsk ross, Mawros. F. S.
Maćkowiec, niem. Matekowetz, folw. dóbr

Krzyżanowice n. Odrą,
Maćkowięta-/adłonowo, pow. mławski, ob.

Jabłonowo-Maćkowięta.
Maćkówka, podług Dykcyonarza Siarczyń-

skiego (rkp. Bibl. Ossol. N 1825) właściwie
Maszkowska Wola, wś w pow. łańcuckim, par.
rzym.-kat. przeworskiej, 3 kil. na płd, wsch.
od Przeworska, składa się z dwóch grup chat
o kilometr od siebie oddalonych, - przedzielo-
nych łąkami. Podług spisu ludn. z r. 1881 li-
czy 498 mk., z których 29 mieszka na obszarze
więk. pos.; podług szemat, duch. dyec. przem.
ma być 440 rzym.-kat. Pos, więk, należy do
ordynacyi przeworskiej ks, Lubomirskich i ma
576 mr. obszaru, z których 402 roli, 53 łąk,
21 pastw. i 98 mr, lasu; pos. mniej. ma 276
mr., mianowicie: 198 roli, 50 łąk i 28 mr. past.
Gleba jest glinkowata i urodzajna, łąki dobre.
M. graniczy na płn. z przedmieściem Przewor-
ska Jarosławskiem, na ząch. z Mokrą stroną i
Urzejowicami, na płd. z Żurowiczkami długie-
mi a na wsch. z Mirocinem. Mac.
Maćkówka al. Maczkówka, grupa chat wło-

ściańskich we wsi Budzowie, w pow. myśle-
nickim, na praw. brz, rz, Paleczki, przy ujściu
pot. od wsi Zachełmna płynącego. Br. G.
Maćkowo, wś i folw., pow. suwalski, gm.

Maćkowo, par, Puńsk, odl. 36 w. od Suwałk,
ma 86 dm., 688 mk., w 1827 r. było tu 322
dm., 820 mk. Gmina ma 3109 mk., rozległości
12129 mr., sąd gm. okr. III Puńsk o 8 w., st.
poczt. Szypliszki, Szkoła począt. i gorzelnia.
W skład gminy wchodzą: Cyrale, Gozdy, Ko-
sowszczyzna, Maćków, Margotroki, Miklasze-
wo, Miklaszówka, Nowiniki, Olkśniany-Nowe,
Olkśniany Stare, Palnica, Radziszki, Rudniki,
Rudka, San-Gruda, Świdziszki i Użukalnie.
Dobra M. składają się z folwarków: M.i San-

gruda, wsi: M., Cyrale, Nowiniki, Gozdy, Ko-
sowszczyzna, Palnica, Rudki, Świdziszki i Ru-
dniki. Podług wiadomości z r. 1854 dobra po-
wyższe nadane zostały r. 1845 na prawach
majoratu generał-adjutantowi ks, italijskiemu
hr. Rymnickiemu Suworow; rozległość domi-
nialna w folwarkach wynosi mr. 1522; folw.
Maćków w gruntach, łąkach i pastwiskach mr.
1074; folw. Sangruda mr. 448, Wsie: Maćków
os. 29, z grun. mr, 1126; Cyrale os. 23, z grun.
mr. 964; Nowiniki os. 25, z grun. mr. 1078;
Grozdy 08. 6, zgrun. mr. 491; Kosowszczyzna
08. 2, z grun. mr. 262; Palniea os. 9, z grun.

mr. 280; Rudka os. 7, zgrun. mr, 465; Świ-
dziszki os. 52, z grun. mr. 89; Rudniki os, 18,
z grun. mr, 644. Por. Kocioł i Krasnowo.
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Maćkowe, J/ackowy, ob. Maćki,
Maćkowskie, ststwo niegrodowe, w wo-

jew. i pow. trockim, r. 1766 było w posiada-
niu Ignacego Ogińskiego, marsz. w. ks. litew.,
razem z dzierżawą Zaboryszkami; opłacał zeń
kwarty złp. 2240 grz. 29, a hyberny ze staro-
stwem kadaryskiem (ob.) złp. 3000. Na sejmie
r. 1778—1775 stany rzpltej nadały to ststwo
w emfiteutyczne posiadanie Andrzejowi Potoc-
kiemu, sekret. w. ks. litew., łącznie z wsią
"Brzozową i ststwem płotelskiem.

Maćkowszczyzna, folw. szlach., pow. osz-
miański, 2 okr. adm., 68 w. od Oszmiany, 1
dm., 6 mk. katol. (1866).
Maćkowy, ob. Maćkż,
Mackuny, folw., pow. kowieński, par. Be-

tygoła, przy gościńcu z Datnowa do Bejsagoły,
okr. police, Ejragoła (o 14 w.); rozl. 10 włók,
gleba średnia. Własność Dullewiczów.
Mackuny, dwór, pow. rossieński, par. bety-

golska, własność Bohdanowicza.
Maćniekowo, zaśc. szlach., pow. dzisieński,

42 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 3 dm., 24 mk.
katol. (1666).
Macocha, folw., pow. gostyński, gm. Słu-

bice, par. Jamno. Ma 14 mk., 270 mr. obszaru.
Macocha, ob. Maczocha.
Macocha, rz. w pow. hajsyńskim, dopływ

Sobu w Hajsyniu. Ma źródła koło Mietliniec,
Macorzyn Wźelki i M. Mały, wś, pow. wło-

dawski, gm. Bytyń, par. Uhrusk, M. Wielki
ma 38 dm., 362 mk., 1685 mr. M. Mały ma
59 dm., 395 mk., 8988 mr. obszaru. W 1827

"r. M. Wielki, wś rząd., 42 dm., 258 mk. M.
Mały, wś rząd., 82 dm., 200 mk. Br. Ch.

Macoszyn, wś w pow. żółkiewskim, 4 kil.
na płd. od sądu powiat. i urzędu poczt. w Zół-
kwi. Na płn. leży Soposzyn, na wsch Smere-
ków, na płd. wsch. Wiesenberg, na płd. zach.
Mokrotyn, na zach. Skwarzawa Stara. Przez
wś płynie pot. Świnia od zach. na wsch. a po-
tem na płn. wsch. i płn. do Soposzyna. Zabu-
dowania wiejskie leżą w środku obszaru. Na
płn. zach. granicy wznosi się wzgórze ,,Na ka-
mień* do 3260 m. (znak triang.). Własn. mniej,
maroli or. 1058, łąk i ogr. 476, past. 104 mr.
W r. 1880 było 976 mk, w gminie (obrz. gr.-
kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat.). Par. rz.-
kat. w Żółkwi; gr, kat. w miejscu, dek, żół-
kiewski, dyec. przemyska. Do par. należy So-
poszyn. We wsi jest cerkiew i szkoła etat.

* J-klas., Ob. Akta gr. i ziem, t. II, str. 45 i 46.
Macsoła, ob. Moczołga.

Macuciszki, wś rząd., pow. święciański, 3

okr, adm., o 29 w. 0d Swięcian, 1 dm., 10 mk.
katol. (1866).

Macudziniec, folw. rząd., nad rz. Sonią,
pow. ciechanowski, gm. Opinogóra, par. Cie-
chanów, odl. o 5 w. od Ciechanowa, ma 1 dm.,
13 mk., 61 mr, gruntu.  
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Macugówka, grupa chat włośc., w Rabie
niźniej, w pow. limanowskim, Br. G.

Maculiszki 1.) folw. szlach., pow. trocki,
1 okr. adm,, 12 w. od Trok, 1 dm., 4 mk, kat.
(1866). 2.) M., por. Maciuliszki,

Macułoty, wś rząd., pow. oszmiański, 2 okr.
adm., 26 w. od Oszmiany, 14 dm., mk. 112,
z tego 57 prawosł,, 55 katol. (1866).

 Macurki, wś włośc., pow. wilejski, o 73 w.
od Wilejki, 3 okr. adm., gm. łuczajska, 3 dm.,
325 mk, (1866).
Macury, wś włośc., pow. wilejski, o 77 w.

od m. Wilejki, 3 okr, adm., gm. łuczajska, 9
dm., 98 mk. katol. (1866).
Macuty 1.) wś rząd. nad pot. Drobyszówką,

pow. święciański, 3 okr. adm., o 39 w. od
Święcian, 11 dm., 93 mk. katol, 2.) M., zaśc.,
pow. oszmiański, | okr. adm., o 19 w. od Osz-
miany, 4 dm., 22 mk. katol. (1866).

Maczalica, ob. Osowina,
, Maczańce, wś, pow. kowieński, gm. i par.
Zejmy (o 6 w.), niedaleko rz, Łankiessy. ;
Maczany, folw. w Inflantach polskich, par.

Warków.
Maczeborniahof (niem.), folw. dóbr Pry-

szowice, pow. toszecko-gliwicki.

Maczechy, Maczecha, mko w pow. i gub.
połtawskiej, nad strugą Olszaną, o 12 w. od
Połtawy, 596 dm., 5207 mk. Słynne sady
owocowe,
Maczek, Maciek, folw. dóbr Goczałkowice

górne, pow. pszczyński.
Maczeski, wś poleska w pow. ihumeńskim,

w gm. pohoskiej, w okr. polic. berezyńskim,
nad rzeczułką, lewym dopływem Klewy, przy
drożynie wiodącej z folw. Jagódka do wsi Ko-
złowy- Brzeg i do Pohosta, ma osad 17, grunta
piaszczyste, miejscowość odludna. 4 Jelskż,
Maczeykowitz (niem.), ob. Maciejkowice,
Maczkau (niem.), ob. Maćkż,
Maczki, tak się zwała niegdyś wś obok sta-

cyi dr. żel. warsz.-wied. Granica (ob.).
Maczki, zaśc. pryw., nad rz. Janką, pow.

dzisieński, o 71 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1
dm., 10 mk, (1866).
Maczkowa 1.) góra lesista, w północnych

odnóżach pasma Grorców (ob.), w południowej
stronie gminy Niedźwiedzia, w pow. lima-
nowskim. pod 37946'80” wsch. dłg. g. F. a
490 36' 5” płn. sz. g. Od wsch. opływa ją pot.
Bór, płynący z pod góry Turbaczyka (1028
m.) na płn., potem na zach., uchodząc w Niedź-
wiedziu do Koniny (ob.) z lewego brzegu. Od
zach. zaś płynie ku płn. do Koniny bezimien-
ny potok, Wznies. 716 m. npm. 2.) M., por.
Maćkowa. Br. G.
Maczkowo, ob. Maćkż.
Maczkówka, ob. Maćkówka,
Maczocha, rus. Maczycha, wś, pow. bra-

cławski, nad rz. Bohem, przy ujściu Jazowicy;
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w pobliżu Bracławia, par. Bracław (ob.), gm.
Monastyrska. Ma do 900 mk., 132 dm., 1589
dzies, ziemi włośc., cerkiew ś. Trójcy z 1055
paraf, i 73 dzies. ziemi. Należała do ststwa
bracławskiego i musiała mieć przywilej miej-
ski, lustracya bowiem 1616 r. tak o niej mó-
wi: „Mko M. należy do Bracławia i lat temu
10 przez ststę dzisiejszego na gruncie bracław-
skim osadzone. Jest w niem ludzi osiadłych
N 150, którzy żadnych nie oddają powinności
ratione libertatis, której im było pozwolone do
lat 50. Młyn pod M. o 1 kamieniu*. Według
podania m. Bracław przed wojnami kozackiemi|
aż pod M. sięgało, Obecnie M. należy do rządu,
Macztewo (dok.), ob. Maćki.
Maczucha (ross.), ob. Macocha,
Maczuchy, ludne mko, ob. Maczechy.
Maczuliszki 1.) wś, pow. maryampolski,

gm. Jaworowo, par. Igłówka, odl. 19 w. od
Maryampola, 10 dm., 101 mk. 2.) M. Jficha-
liskie i M. Tarpupskie, wś i os. włośc., pow. ma-
ryampolski, gm. Michaliszki, par. Płutyszki i
Preny, odl. 19 w. od Maryampola. M. Mi-
chaliskie 5 dm., 84 mk.; M. Tarpupskie 4
dm,, 38 mk. Br, Ch.

Maczulki, wś w pow. bobrujskim, w okr.
polie. hłuskim, nad rzeczułką dopływem Bro-
ży, ma os, 15, miejscowosć nizinna, śród lesi-
'stych odludnych moczarów, pozbawiona dróg
komunikacyjnych. A. Jelski,

Maczuła, las w płn. wsch. stronie Laszko-
wa, pow. brodzki. Płn. jego krawędź przy-
piera do podmokłej doliny nad Rzóczką.

Maczuły, pow. hrubieszowski, gm. Mołodia-
tycze, par. Trzeszczany.

Maczuły, al. Jfoczuły, część Łopatyna, pow.
brodzki.

Maczuryszki, zaśc. rząd., pow. święciański,
2 okr. adm., o 29 w. od Swięcian, 1 dm.,, 11
mk. katol. (1866). |

Maczurzycze, starożytna wś w zach. płd.
stronie pow. borysowskiego, nad rzeczką De-
rażną, lewym dopływem Usiaży, przy gościń-
cu wiodącym z Wielkiego Usiaża do Sutok;
w czasie uwłaszczenia miała osad włócznych
23, łąki dostateczne, grunta niezłe; okr. police.
łohojski, Al. Jelski.
Maczweyse (Kętrz.), niem. Matzweisen, do-

bra ryc., pow. holądzki, st. p. Pasłęk o 7 kil.
odl. Areał wynosi 158*60 ha., mianowicie
rola or. i ogr. 108:55, łąki 6, past. 14*55,
bór 22*50, nienż. 5, wody 1:10. R. 1856 mk.
44, R. 1590 był tu dziedzicem Kurpiewski Mi-
kołaj, syn Trojana z ziemi łomżyńskiej. (Kętrz.
O ludn. pol. w Prus. str. 588). Kś, Fr.
Maczycha, ob. Maczocha.
Maczynowszczyzna, wś włośc., pow. Wi-

lejski, 029 w. od m. Wilejki, I okr. adm.,
przy byłej drodze poczt. z Mołodeczna do gra-
nicy pow. mińskiego, 13 dm., 89 mk, (1866). 
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Mad, Jada, węg. Maad, mko w hr. ziemneń-
skiem (Zemplin, Węg.), główny plae tąrgowy
na wina Hegyallyi, w przyjemnej dolinie, do-
koła otoczonej winnicami; kościół paraf. kat.
(par. założona jeszcze w XIV w.), ewang., sy-
nagoga; uprawa roli, kamieniołomy, lasy, jar-
marki, st, poczt, Tutejsze wina są wyborne i
uchodzą za najsłodsze i najprzyjemniejsze
w winnieach Hegyallyi (Podgórza). W czasie
winobrania panuje w M. nadzwyczajny ruch
zewsząd przybyłych kupeów, spekulantów,
meklerów i t. p. Liczba mk. wynosi 3745.
Madaje Stare, wś i folw., M. Nowe, kol.,

pow. łódzki, gm. Puczniew, par, Kazimierz. M.
Stare, wś, ma 13 dm., 92 mk., 82 mr.; folw. 3
dm., 19 mk., 496 mr.; M. Nowe, kol., 13 dm,,
80 mk., 218 mr. Br. Ch.
Madajka, os., pow. łęczycki, gm. Poddębi-

ce, par. Bałdrzychów.
Madalin 1.) wś, os. i folw., pow. turecki,

gm. Btrzałków, par. Przespolew, odl. od Turku
w. 21; wś dm. 17, wraz z os, Świdle 278 mk.;
osąda dm. 1, mk. 3; folwark dm. 1, mk. 11.
2.) M., osada włościańska i folw., pow. czę-
stochowski, gm. Rędziny, par. Borówno, 0 4
w. od Rudnik; os, ma 2 dm., 10 mk., 25 mv.;
folw. 8 dm., 3 mk., 408 mr. Stanowi część
dóbr Kościelec. Według Tow. Kred. Ziems.
folw. M. z attynencyą Karolina v. Palestyna
rozległy mr. 453: grunta orne i ogr. mr. 388,
łąk mr. 4, lasu mr, 54, nieuż, i place mr. 12,
bud. z drzewa 8, płodozmian 6 i 12-polowy.

Madalińszczyzna, ob. Kozuby Stare i Kozło-
wo, pow. pułtuski,

Madały, os. nad rz. Wartą, pow. wieluński,
gm. Kamionka, par. Pątnów, odl. od Wielunia
w. 15, dm. 2. Ob. Załęcze Wielkie,
Madezuny 1.) wś rząd. nad rz. Łukną, pow.

trocki, 1 okr. adm., 20 w. od Trok, 9 dm., 97
mk. katol. 2.) M., leśn. i dwór rząd. tamże,
1 dm., 10 mk. katol, (1866). |
Madej, pustk., pow. wieluński, gm. i par.

Naramniee, odl. od Wielunia w. 13, dm. 3.
Ob. Naramnice.
Madej, pot. podgórski, ma swoje źródła na

płn. stoku góry Gańczarza (802 m.), wznoszą-
cej się w płn. odgałęzieniach Kocierskiego pa-
sma Beskidów zachod., na granicy gm. Rzyk i
Ponikwi, w pow. wadowickim. Potok płynie
na płn. wsch. dolinką górską, nad którą od
łd. wsch. wznosi się lesisty czubek Czoło

(696 m.) a od płn. zach. Czuba (521 m.). Ucho-
dzi we wsi Ponikwi do Ponikiewki, dopływu
Skawy. Długość biegu 2 kil. i pół. Ujście

390 m. npm. Br Gy:
Madejka, polana w Beskidach żywieckich,

w obr. gm, Nieledwi, w pow. żywieckim, po
zachodniej stronie potoku płynącego przezNie-

ledwię do Soły. Br. G.

Madejki, niem. Madeiken al. Madeyken, WŚ,



892 Mad

pow. łecki, st. p. Ełk. 1857 r. 23 mk. Jerzy
Ramung v. Ramek, komtur ryński, nadaje r.
14838 Maciejowi Madejce 5 włók na prawie
magdeb.; granice: Czarny Mikołaj, Mołdzie i
Lepaki. Obowiązkiem Madejki jest nosić listy
z Ełku nad granicę litewską do Rajgrodu, gdy
zaś z zakonem wyrusza ku Litwie, tenże za-
opatrzy jego i konia jego w żywność. Dan
w Ełku r. 1488. (Ob. Kętrz. O ludn. pols,,
str. 454). Kś, Fr.
Madejowa, ob. Kanie,
Madeleyn, Madeleynen (dok.), ob. Modlainen.
Maderwiza, niem. Baarwiese, wś nad dłu-

giem a wąskiem jeziorem Szelągowskiem (Śchil-
lings- See), pow. ostródzki, st. p. Ostród. R,
1601 kupuje Aleksander Dobrzyński, mistrz
rybacki, 2 puste włóki w Maderwizie, R, 1688
mieszkają tam chełmianie Krysztof Winklow-
ski, mieszczanin i piwowar ostródzki, Jerzy
Janowski i Grzywacz. (Ob. Kętrz. O ludn.
pols. str, 366). Kś. Fr.

Maderzyn, ob. Viedarzyno,
Madeyken (niem.), ob. Madejki,
Madiarki, ob. Madziarkt,
Madjary, ob. Węgry.
'Madlehnen (niem.), wś, pow. reszelski, na

płn. od Jezioran.
Madoczany al. Madoczae, węg. Madocsdn,

wś w hr. liptowskiem (Węg.), w pow. rożeń-
skim, w dystr. niźnio-liptowskim, w dorzeczu
Wagu, nad Teplańską Wodą; od płd. leży Te-
pla, od zach. Turyk, od płn. Łuezki a od wsch,
obszar Tepli. Wś rozłożyła się w dolinie gór-
skiej, nad przerzeczonym potokiem, po nad
którym dwa młyny. Dm. 17, mk. 120 narodo-
wości słow. (1880). Obszar nieznaczny two-
rzy przys. miasteczka Tepli (ob.). Należy do
par. łac. w Tepli. Według szem, dyec. spiskiej
z r. 1878 było tu rzym. kat. 81, ew. 16, nieun.
5, żyd. 15, razem 117. Ewangelicy należą do
gminy ewang. w Lupczy niemieckiej. Zr. GQ.
Madracz 1.) góra, wznosząca się na płn.-

wsch. krańcu Tlnika, przy ujściu Zawadki czy-
li Ilaika do Stryja, w pow. turczańskim, pod
409 46' wsch. dłg. g. F., a 4996/29” płn. sz. g.
Wznies. 741 m. Od wsch. opływa ją pot. Ra-

-dycki, od płd. zachodu Zawadka i Stryj. Miej-
sce znaku triang. 2.) M., góra w Karpatach
wschodnich, w dziale dukielsko-skolskim, na
płn. od Boryni, w pow. Turka, pod 407 40” 40”
wsch. dłg. g. F., a 4905' płn. sz. g.; wznies.
786 m. npm. Od płn., zach. i płd.-zach. opły-
wa ją pot. Borynia. Br, G.
Madiie (niem.), jez., które wraz z wyżej

nieco leżącem jeziorem Plóne, przez rz. Plóne,
zlewa się do zatoki czy do jez. Dammskiego.

Madziarka, ob. Maztarka,

Madziarki (al. J/adzarki), wś w pow. sokal-
skim, 12 kil. na płd. zach. od sądu powiat,
w Sokalu, 4 kil. na płn. zach. od urzędu poczt. 
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i st. kol. jarosławsko-sokalskiej w Krystyno-
polu. Na płn. zach. leży Boratyn, na wsch.
Dobraczyn, na płd. Krystynopol, na płd. zach.

Ostrów. Wody uprowadza pot. Madziarki na
wsch. do Bugn. Zabud. wiejskie leżą we wsch.
stronie obszaru. W stronie zach. wznosi się
Rudka do 218 m. (znak triang.). W r. 1880
było 262 mk. w gm. (88 obrz. rzym.-kat., re-
szta gr.-kat.). Par. rzym.-kat. w Krystynopo-
lu, gr.-kat. w Boratynie. We wsi jest szkoła

filialna. Ob. Boratyn. Lu. Dz.

Madziarki, potok, wypływa u płd. stoków

Czortowych gór (264 m.), wznoszących się na

zach. od Boratyna, w pow. sokalskim; płynie
na płd., poczem zwraca się na wsch,, opły-
wając południowe stoki wzgórza Rudki (218
m.) i przechodząc na obszar wsi Madziarek, od

której przyjmuje swą nazwę; tutaj, zasiliwszy

się potokiem od Boratyna płynącym, zwraca
się na płn, i rozdziela się na dwa ramiona,

z których wsch. przepływa wś Dobraczyn,
poniżej której łączy się z Bugiem, ramię zaś

płn.-zach. opływa Dobraczyn od płn. zach, i
na płn. od niego uchodzi do Bugu. Między
obu ramionami M., po wsch. stronie Dobra-
czyna, są liczne łożyska tegoż potoku, które
w czasie wylewów wodą się wypełniają I wraz

z Bugiem łączne obszary od Dobraczyna aż po
Poturzycę zalewają. Długość biegu 7 do 8 kil.

Madzioł, ob. Msadzioł.
Madziuki, wś, pow. kalwaryjski, gm. nad-

niemeńska, par. Rumbowicze, odl. 58 w. od
Kalwaryi, 3 dm,, 9 mk,
Madziuny, wś rząd., pow. święciański, lszy

okr. police, mk, kat. 85, dm. 8 (1866), od
Święcian 4 w. Starostwo niegrodowe madziuń-
skie w wojew. i pow. wileńskim, r. 1766 we-

dle spisów podskarbińskich obejmowało wsie:

Madziuny, Mazule i Sedaniszki, W tymże cza-
sie posiadał je Michał Massalski, hetman w.
lit., a następnie było w dzierżawie Kazimierza
Zabłockiego, który zeń opłacał kwarty złp. 300
gr. 24 a hyberny złp. 162. Por. Zawaryszki.
Maeckelburgs (niem.) 1.) wś, pow. fryd-

lądzki, st. poczt, Gallingen, 1857 r. 52 mk.
2.) M. al. Mdkelsburg, dobra ryc., pow. fryd-
lądzki, st. p. Gallingen, dokąd odl. wynos!

6:5 kil.; areału jest tu 139* 02 ha., mianowi-
cie 11047 ha. roli or. i ogr., 19*04 łąk, 5*65
past., 0*80 lasu, 2:50 nieuż., 0*56 ha. wody;
wodny młyn z 2 gankami. Ks. Fr.
Maecken al. Móken (niem.), dobra ryc”

pow. pasłęcki, st. p. Griinhagen (niem.) 3'
kil, odl.; razem z przyległym majątkiem Skoll-
men (niem.) obejmują 639 30 ha. i to 497 60
ha. roli or. i ogr, 100*60 łąk, 23*00 pasów.

15:70 nieuż., 2*40 wody. Dobra te są wła”

snością starej szlacheckiej familli Dónhofłów.

Maeddajaerw, ob. t. II, str. 429, Felińskia

jezioro.



Maedewałd (niem.), ob. Maedwald,
Maeding-Paal (niem.), al. Paul-Nausseeden,

wś, pow. szyłokarczemski, st. p. Schakuhnen,
12 mk. (1857).
Maedwald (niem.), al. ifigdewald i Móde-

wald, majątek chełm., pow. tylżycki, st. poczt.
Szameitkehmen 1 kil. odl. Ma roli orn. i ogr.
108.69 ha., łąk 15.98, pastw. 6.28, lasu 12.50,
nieuż. 6.52, razem 144.97 ha. 1857 r. było tu
56 mk. Kś. Fr.
Maegdeberg (niem.), wś, pow. nizinny, st.

p. Neukirch; 710 mr. rozl.; 9 dm., 71 mieszk.
(1857).
Maegdewald (niem.), ob. JAaedwald.
Maehren (niem.), ob. Mary (Kętrz.).
Maehrengasse (niem.), Joehrengasse, WŚ

kameralna, pow. nisański, pod Nisą, 103 bud.,
108 dm., 969 mk., 92 osad, 10384 mr. ziemi,
szkoła; dworzec drogi żel. nisańsko-brzeskiej,
pięknie położony. F. 8,
Maekelburgs, ob. Maeckelburgs.
Maelsack (dok.), ob. Melzak.
Maerkerei (niem.), pustk. do dóbr Brynica,

pow. kluczborski.
Maerkisch Friedland (niem.), ob. Frydląd

Marchijski,
Maertinau (niem.), 1208 r. Martinouo, WŚ,

pow. trzebnicki, w górach trzebniekich.
Maertinsdorf (niem.), ob. Marcźnkowo.
Maerzdorf (niem.), ob. Marcinkowo i Mar-

cinkowy,
Maerzdorf (niem.) 1.) 1487 Mertensdorf,

wś i dobra, pow. grotkowski; 63 bud., 84 dm.,
598 mk. Wś ma 58 osad, 753 mr. ziemi, kośc,
fil. do Leipe, szkołę. Dobra, część Koppitz,
4000 mr. ziemi. 2.) M., ob. Marcinki i Marcin-
kowice. 8.) M., 'ob, Merzdorf. 4.) M., wieś,
pow. kładzki, par. Eisersdorf, 5.) M., wieś,
powiat złotogórsko-hajnowski, parafia Haj-
nów. FS.
Maerzendorf (niem.), dobra, pow. bowski

w Kurlandyi, par. Baldona.
Maeuselwitz (niem.), ob. Myszecy.
Maeusewinkel (niem.), kol. do wsi Ham-

mer, pow. kożuchowski,
Maga (dok.), ob. Magnitz.
Magalasów, młyn na obsz. dworskim Płu-

chów, pow. złoczowski,
Magałów al. Jagałów, mylna nazwa potoku

tatrzańskiego, Lomagałowem zwanego. Ob. t.
A, 211: Br. G.
Magaracz, góra w Krymie (ob.), sławna

z winnic.
Magazyn 1.) wś, pow. garwoliński, gm.

Kłoczew, par. Korytnica; 4 dm., 26 mk., 85
mr. ziemi. 2.) M., folw. do dóbr Boiska i Gra-
bówka należący, pow. janowski, gm. Dzierzko-
wice, par. Boiska; obecnie, rozszerzony przez
wykarczowanie części lasów przyległych, nosi
nazwę Stefanówka. Dom 1, bud. drewn. 3,  
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gruntu mr. 300, gleba dobra gliniasto-piasz-
czysta. R. .P.
Magazynek 1.) zaśc. szlach., pow. wileński,

1 okr. adm., o 16 w. od Wilna, 1 dm., 6 mk,
katol. 2.) M., zaśc. szlach. tamże, o 19 w. od
Wilna, 1 dm., 6 mk. katol, 8.) M. zaśc.
szlich., pow. wileński, 3 okr. adm., o 32 w. od
Wilna, 1 dm., 12 mk. katol. (1866).
Magazynek albo Magazyn, folw. w półno

enej stronie pow. mińskiego, nad małym do-
pływem Wiaczy, o wiorst parę na zachód o0-
wsi Małe-Gajany, od roku 1848 własność Hin-
denburgów, ma obszaru 411 mr.; miejscowość
nie bezleśna, wzgórkowata, gleba dobra.
Magazynpol, dawniej Hołociszkż; awuls,

pow. oszmiański, par. sobotnicka, 'własność
Umiastowskich.
Magazyny, ob. Jastrzębica,
Magda, młyn,do wsi W. Staniszcze, pow.

wielkostrzelecki,
Magdalena, folw. nad rz. Nieciecz, pow. ła-

ski, gm. Dąbrowa rusiecka, par. Rusiec; 1 dm.,
15 mk., 150 mr, ziemi.
Magdalena, zwała się kopalnia galmanu

pod Bytomiem.
Magdalencz (niem.), ob. J/agdalentec,
Magdalenenhof (niem.), al. Oższary, folw.

na obszarze dworskim Kiernica, pow. gródecki.
Magdalenenhof (niem.), folw. tuż nad gra-

nicą pow. oleckiego, pow. gołdapski, st. p.
Kowale.
Magdalenenthal (niem.), kol. do Klein-

Kniegnitz, pow. niemczyński,
Magdaleniee, niem. Magdalenz, wś nad gra-

nicą polską, pow. niborski, st, p. Nibork, 1857
r. 124 mk. R, 1412 ponieśli szkodę od Pola-
ków Marcin z Magdaleńca 2 wołów, Tomasz
z Magdaleńca| konia; stratę tę zeznają Jan
(Jon), Jaśko (Jeske) i Piecio (Petze) z M.
Wielki komtur Wilhelm v. Eisenberg odnawia
mieszkańcom magdaleńskim list nadawczy na
40 włók chełm. Dan w Królewcu we wtorek
po rozesłaniu św. apostołów r. 1498. M. ma
r. 1600 samę polską ludność (Kętrz., O ludn,

pols., 344).—Krzyżackie księgi szkodowe z r.
1412—14 wymieniają między świadkami Pio-
tra Hanusza z M. i Macieja i Filipa z M. (Ob.
Kętrz. tamże, str. 336 i 387). Ks. Fr.
Magdalenka 1.) pow. warszawski, gm. No-

wai-Iwiezna, par. Kaszyn (?), Por. Kałuszczy-
zna. 2.) M., wś i folw., pow. piotrkowski,
gm. i par. Rozprza. Leży o 3 w, na płn, zach.
od Rozprzy; wś ma 12 dm., 196 mk., 1381 mr.;
folw. 1 dm, 10 mk., 200 mr. ziemi. 8.) M,,
os, włośc., pow. noworadomski, gm. Dąbrowa,
par. Żytno. Ma 9 dm., 98 mk., 96 mr. obsz.
W 1827 r. 10 dm., 75 mk. 4.) M. ob. J/a-
gdalenów, 5.) M.-Sekursko, ob. Sekursko,

Magdalenka, grupa domów, folw. i cegiel-
nia w Dyniskach, pow. Rawa Ruska,
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Magdalenka, niem. Magdalenke (Kętrz.),
pow. lęborski; w urzędowym spisie nie ma tej
nazwy.
Magdalenki al. Maldanin, niem. Magdalen-

ken, al. Maldancin i Maldaneyen, wś, pow. jańs-
borski, st, p. Jańsbork, r. 1857 było tu 89 mk.
R. 1612 poświadcza ks. Jan Zygmunt, że Mi-
chał Majer „przystaw* bartników nadał tym-
że na prawie chełm. 3 włóki i 11 mr., oraz
dwie ziemiańskie włóki kościelne, które są

- opuszczone, tudzież jeziórko Magdalenka. Dan
w Piszu r. 1612 (Ob. Kętrz., O ludn. pols :
str. 446),  - Kś. Fr,
Magdalenów 1.) folw., pow. kaliski, gm.

Zbiersk, par. Stawiszyn, odl, od Kalisza w. 18;
dm. 2, mk. 14. Należy do dóbr Długa wieś
(ob.). 2.) M., kol., pow. łaski, gm. Luto-
miersk, par. Mikołajewice; ma 10 dm., 72 mk.,
1956 mr. ziemi. 3.) M., os, karcz., pow.piotr-
kowski, gm. Kluki, par. Parzno; | dm., 6 mk.,
1 mr.;—należy do dóbr Lubiec. Br, Ch.
Magdalenów, folw. do Ówikowa, pow. dą-

browski, leży w równinie, przy drodze z tej
wsi do Brenia-Kouopki, na zach. od Brenia;
graniczy na płn. z Dąbrówką breńską, na płd.
z Olesnem. Mac.
Magdalenówka al. Obroczna, folw., pow.

nowotarski, ob, Zasek,
Magdalenowo, wś, pow. suwalski, gm,

Hutta, par. Wigry; odl. 13 w.od Suwałk. Po-
siada szkołę początkową, 26 dm., 215 mk.;—
w 1837 r, wś rząd., 21 dm., 127 mk. Pierwo-
tnie tu był kościół paraf., nie w Wigrach.
Magdalenowo 1.) wś, pow. krobski, 23

„dm., 166 mk., wszyscy kat., 17 analf. Poczta
najbliższa w Pempowie, st. kol. żel. i tel.
w Koźminie o 25 kil. 2.) M., wś, pow. byd-
goski, 11 dm. 100 mk., 35 ew., 65 kat., 27
analf, Poczta, tel. i st, kol. żel. w Kotomierzu
04 kil. Par. i szkoła Dóbrcz, dyec. chełmiń-
skiej. 8.) M., wś, pow. inowrocławski, 37
dm., 239 mk., 234 ew., 5 kat., 67 analf. Pocz-
ta we wsi Wodzek o 5 kil., tel. i st, kol. żel.
w Gmiewkowie o 6 kil. 4.) M., osada, pow.
inowrocławski, 5 dm., 31 mk.; należy do gm,
i wsi Jędrzejewa, M. St,
Magdalenz (niem.), ob, Magdaleniec.
Magdalowiecka Mytnica, karczma ną ob-

szarze dworskim Magdalówka, pow. tarnopolski,
Magdalówka (po rusku Mahdaliwka), wśw pow. tarnopolskim, 24 kil. na płd. wsch. od

Tarnopola, 18 kil. na płn. wsch. od sądu pó-
wiat, w Mikulińcach, 7 kil. na zach. od urzę-
du poczt. w Skałacie. Na płn. wsch. leży Cho-
daczków Mały, na płn. Konstantynówka, na
płn. zach. Grabowiec, na zach. Baworów i Śmo-
lanka, na płd, Kozówka, na płd. wsch. Soro-
cko, na wsch. Skałat, na pln. wsch. Panasów-
ka (3 ostatnie:miejscowości w pow. skałackim).
W płd. wsch, stronie wsi nastaje pot. Magda- 
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lówka i płynie na płn., potem na zach., w koń-
cu na płn. wsch. i wchodzi do Chodaczkowa
Małego. gdzie wpada do pot. Baworowska ru-
ska (ob.) al. Kaczawy, dopływu Gniezny. Za-
budowania wiejskie leżą w zach. stronie ob-
szaru; wsch. stronę zajmuje przysiołek Te-
klówka (po rusku Tekliwka), folw. Baworow-
ski i Grabowiecki. Własn. więk. ma roli orn.
836, łąk i ogr. 51, pastw. 80; włas. mniej. roli
orn. 1290, łąk i ogr. 101, pastw. 12 mr. Wr.
1680 było 1029 mk. w gm., 35 na obsz. dwor.
(obrz. gr.-kat., z wyjątkiem 235 rzym.-kat, ).
Par. rzym.-kat, w Baworowie, gr.-kat. w Pro-
szowej. We wsi jest szkołą etat. 1-klasowa
l kasa pożyczkowa gminna z kapitałem 621
zł. w. a, Lu. Dz,
Magdalówka, potok, wypływa ze stawów

we wsi Magdalówce, w pow. tarnopolskim;
przepływa wś i po krótkim, bo 3 kil. biegu,
uchodzi do Baworowskiej ruskiej czyli Ka-
czawy. Br. G.
Magdasz, wś, pow. noworadomski, gm, i

par. Koniecpól. Ma 234 mk., 26 dm., ziemi
włośc. 308 mr.; w 1827 r. 10 dm., 69 mk,
Wchodziła w skłąd dóbr Koniecpól (ob.).
Magdaszówka, mylnie Magdyszówka, ob.

Pasieczna,
Magdeburg, Dziewin (?), stolica prowineyi

saskiej, w królestwie pruskiem, siedlisko róż-
nych wyższych władz administracyjnych i
wojskowych, jedna z najsilniejszych fortece
w Europie, leży o mil 20 od Berlina, w okoli-
cy równej, na prawym brzegu Elby, która tu
dzieli się na trzy odnogi. Miasto składa się
z czterech oddzielnych cyrkułów, jako to: ze
Starego miasta czyli fortecy właściwej;zGwia-
zdy, stanowiącej wielobok kazamat; z Cytadeli
czyli wieloboku bastyonów i z Friedrichstadt,
czyli Szańca Wieży (Thurmschanze), osobne-
go niemal mczka z wielkim wałem i czterema
wieżami, Ludność całego M. wynosi około
90000 dusz. Dwa przedmieścia: Nowe-Miasto
i Siidenburg, zburzone w latach 1806 i 1813,
odbudowane zostały w 1818 r. Ulice są po
większej części kręte i ciasne; domy jednak
w ogóle porządne. Z placów publicznych od-
znaczają się: plac katedralny irynek, gdzie
stui posąg Ottona Wielkiego, wzniesiony już
w 973 r.; między gmachami najcelniejsze są:
katedra, ratusz, gdzie mieści się bogata biblio-
teka, teatr, pałac sądowy, budynek wodocią-
gowy it. d. Wielkiemu handlowi tranzyto-
wemu i ekspedycyjnemu, głównie produktami
rolnemi, towarami kolonialnemii winem, sprzy-
jają trzy znaczne Jarmarki, oraz koleje żelazne
do Lipska, Brunświku, Berlina, Wittenberga
i Hamburga i ożywiona żegluga parowa na
Elbie. Fabryk rozmaitego rodzaju wielkie
jest mnóstwo. M. już za Karola W. używał
znamienitych przywilejów. Otton W. zaś naj-
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chętniej tu przebywał i założył atejbiskup-
stwo magdeburskie. W wiekach średnich ar-
cybiskupi, zostawszy potężnemi książętami,
częste prowadzili wojny ze Słowianami i zmar-
grabiami brandenburskimi, oraz ze zbuntowa-
nymi mieszkańcami własnego miasta; później-

_ szemi czasy obierano ich zwykie z domu bran-
denburskiego albo saskiego, Sąd ławników,
ustanowiony tu w owej epoce, przez cały okres
średniowieczny wielkiej używał sławy, a ma-
gdeburgskie prawo, mięszanina dawnych zwy-
czajów saksońskich i przywilejów miejsco-
wych, miało znaczenie nietylko w samem tem
mieście, ale nawet i w innych krajach, jak
mianowicie we wszystkich prawie miastach
polskich. M. zaraz od początku przystał do
nauki reformatorów; ucierpiał też wiele pod-
czas wojny  trzydziestoletniej, mianowicie,
kiedy cesarski generał Tilly, po długiemi
bezskutecznem oblężeniu, w r. 1631 (10 maja)
zdobył miasto zdradą, przeszło 30000 miesz-
kańców w pień wyciął i całe miasto spalił.
W r. 1648 pokojem westfalskim arcybiskup-
stwo magdeburskie zamienione zostało na
księstwo świeckie i za Pomorze oddane książę-
tom brandenburskim, przy których, z wyjąt-
kiem tylko krótkiego czasu trwania królestwa
westfalskiego, do tej chwili niezmiennie pozo-
staje. M. jest dawną osadą słowiańską, w któ-
rej cesarz Otto Wielki w r. 937 założył klasz-
tor benedyktynów dla nawracania słowian.
W r. 967 naznaczono tu arcybiskupa z tytułem
prymasa. Przedmieścia Krakau (Kraków) nad
dtarą Łabą 1 Buckau (Bukowo) na prawym
brzegu Łaby, oraz Króeken-Thor (Brama Kro-
ka) przypominają dawnych mieszkańców. Od
r. 1884 przebywa tu na karę więzienną skaza-
ny sławny powieściopisarz polski J. l. Kra-
szewski, PF, 8.

Magdulino, zaśc. rząd., pow. wilejski, 3
okr. adm,, o 45 w. od Wilejki, 2 dm., 60 mk,,
z tego 58 kat., 2 prawosł. (1866).

Magdusin, pow. radzymiński, gm. Zabro-
dzie, par. Niegów.
Magdyszówka, ob. Magdaszówka,
Magdzinek, ob. Chyłin, pow. chełmski.
Magenta, pow. warszawski, gm. i par. Oku-

niew. Por. Dębe Małe.

Magera, ob. Magierów.
Magerguth (niem.), wś, pow. ostródzki, st.

p. Łukta; 55 mk. (1857); leży w płn. klinie
powiatu, nad jeziorem, Kś Fr.
Magerowski, os. w Czestyniach, pow. żół-

kiewski.
Mageu al. Czyrak, szczyt 12808 m. wys.

w lesistem pasmie górskiem Sekul, na wsch.
granicy Różanki niżnej, pow. stryjski,
Maggen (niem.), dobra chełm., pow. święto-

siekierski, st. p. i tel. Zinten 7 kil. odl.; okrąg
urzędu stanu cywiln. Maruny; obejmuje 159  
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ha, roli orn. i ogr., 41 łąk, 28 pastw,, 105 bo-
ru, 2 nieuż., razem 385 ha.; cegielnia, mle-
czarnia. Ks. Fr.
Magiańce, wś, pow. kowieński, par. Siesi-

ki, gm. Janów (o 17 w.).
Magielany, mko, pow. święciański, nad rz,

Konciarzyną, 31 dm., 180 mk., kościół katol.
Przywilej miejski z r. 1786. Niegdyś wła-
sność St. Kublickiego,

Magielnicki, os. w Dunajowie, pow. prze-
myślański. .

Magiełka, wś, pow. krotoszyński, 4 dm., 55
mk.; należy do gm. i wsi Cegielni, Poczta, tel.
ist. kol. żel. w Koźminie o 6 kil. M. St.
Magieńce, wś rząd. nad rz. Czernicą, pow.

oszmiański, 3 okr. adm., od Oszmiany o w. 49,
od Dziewieniszek 31, dm. 16, mk. katol. 78,
prawosł. 27 (1866).

Magienta, wś, ob. Dębe Małe,
Magiera, potok, nazwa górnego biegu poto-

ku Zzdebkami zwanego. Ob. t. III, 832.
Magiera, szerokie wzgórze, wznoszące się

na obszarze gm. Hruszatyc, w pow. przemy-
skim, na płn. od wsi, nieopodal granicy Hru-
szatyc, Zrotowie i Grdeszyc, pod 407 35” wsch.
dłg. g. F., a 499” 39/6” płn. sz. g. Od połu-
dnia opływa je pot. Czyszki, od wschodu i za-
chodu dwa źródlane potoki Wiaru. Wzniesie-
nie 3200 m. npm. Miejsce znaku triang. Br. G.
Magierów 1.) wś, pow. stopnieki gm. Zbo-

rów, par. Solec. Leży na południe od Stopni-
cy, w pobliżu Solca. Jest tu niewielka jaski-
nia w skale. W 1827 r. 12 dm., 95 mk, 2.)
M., wś włośc., pow. radomski, gm. Grębarzew
(ob.), par. Skaryszew; odl. 9 w. od Radomia,
3 dm., 24 mk., 83 mr. ziemi. Br. Ch.
Magierów 1.) (po rusku Maheriw al. Mage-

ra), mczko w pow. rawskim, między 50% 5'
a 507 8' płn, szer.i m. 419 21' 30” a 41926
wsch. dłg, od F., 16 kil. na płd, wsch. od Ra-
wy ruskiej (stacya kolei jarosławsko-sokal-
skiej) a 20 kil. na wsch. od sądu powiat,wNie-
mirowie. Na zach. leży Biała, na płn. Ruda
magierowska, na wsch, Horodzów, na płd,
wsch. Kunin, na płd, Wulka Kunińska (obie
w pow. żółkiewskim) i Wiszenka (w pow. gro-
deckim). Wzdłuż granicy płn, płynie od zach.
na wsch. pot. Biała (ob.), dopływ Raty, i za-
biera wody z płn. obszaru; płd. część przepły-
wa nastający tutaj pot. Dwini (ob.), dopływ
Białej, od płd. zach. na płn, wsch. Mezko
składa się z następujących części: Borki, Bo-
żyki, Dęreweńka (al. Derewańka), Folwarki,
Jawornik, Jaworowskie przedmieście, Lwow-
skie przedmieście, Onyszki, Za Miastem (al.
S-ty Mikołaj) i Żuki Magierowskie, tudzież
folwarków: Biała i Kamienna góra. Rynek
mczka czworoboczny, domy w nim przeważnie
murowane, W płn. stronie obszaru, nad Bia-

łą, leżą moczarzyste łąki i pastwiska; na płd,
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od nich orne pole ,„Kobyłki;* na płd. granicy
wznosi się wzgórze Jaworniki do 312 m. (znak
triangul.). Do gminy katastralnej należą prócz
Magierowa przysiołki wsi sąsiednich, a miano-
wicie: Dumicze, Gerusy, Mandryki (al. Mał-
dryki), Nitniki, Ruda leśna, Wołosy i Zeńczu-
ki. Własn, więk. tej gm. kat. ma roli orn.2,
łąk i ogr. 49, pastw. 16, lasu 78; włas.mniej.
roli orn, 1658, łąk i ogr. 543, pastw. 579, la-
su 5 mr. W r. 1880 było 2812 mk. w gmi-
nie, 85 na obsz, dwor. (między tymi 695 obrz,
rzym.-kat., 1581 gr.-kat.). Par. rzym.-kat.
w miejscu (dek. żółkiewski, archidyec. lwow-
ska), eryg. 1595 r., fundacyi Andrzeja Bełze-
ckiego. Kościół murowany, konsekrowany
w r. 1845 pod wezw. św. Trójcy. Na cmen-
tarzu jest kaplica, w której się niekiedy msza
odprawia. Do tej parafii należą: Biała, Dobro-
sin, Horodzów, Kamienna Gróra, Ławryków i
Okopy, Monastyrek, Piły, Pogorzelisko, Uli-
eko, Zamek i Zarąbane. Par. gr-kat. także
w miejscu (dek. potylicki, dyec, przemyska).
Parafialna cerkiew drewniana, pod wezw. św.
Jerzego, w r. 1783 postawiona. Na przedmie-
Ściu lwowskiem jest drewniana cerkiew św.
Mikołaja, postawiona w r. 1697. W M. jest
szkoła etat. 2-klasowa i kasa pożyczk. gminna
z kapit. 155 zł. w. a. Tutejszy fundusz ubo-
gich, założony przez Samuela Bełzeckiego w r.
1642 w celu utrzymania 4 ubogich, posiada
1800 zł. majątku zakładowego i zostaje pod
kierownictwem zwierzchności gminnej. Istnie-
je tu także fundacya posagowa Jana i Filipiny
 Komarniekich, założona 1869 r. p. Jana Ko-
marnickiego w celu udzielania posagów dla
ubogich dziewczątz Magierowa, Borek, Przed-
mieścia i Podlasia. Zarząd majątku sprawuje
wydział krajowy, rozdawnictwo zwierzchność
gminna w M, itamtejsi parochowie obu obrząd-
ków. Majątek zakładowy wynosił z końcem
1883 r. 1515 zł. w.a. Założycielem mczka
tył Jan Magier, herbu bzeliga, dworzanin Zy-
gmunta III. Zbudował on osadę na własnych
gruntach (ex eruda radice), nazwał ją Magie-
rowem a dnia 20 stycznia 1591 r. w Lipniku
Rudy Magierowej takowy nadał przywilej:
„Chcemy aby tamże wieczyście czezono Boga
podług zasad wiary rzym.-katol., nie dopusz-
czając osiadania żadnemu odszczepieńcowi przez
stolicę apostolską potępionemu; a jeśliby który
z mieszczan katolików odszczepił się od ko-
ścioła rzymskiego, ma być z miasta rugowany,
majętność zaś jego stosownie do naszej woli
zabrana, lub spłacona. Wyznawców wszakże
greckiej i ormiańskiej wiary przypuszczam do
prawa miejskiego, wyłączając ich tylko od
sprawowania urzędu burmistrza. Żydów jako
ród plagawy, chytry i przeciw chrześcianom
z zasad wyznania swego nieprzychylny i pod-
stępny wyłącząm i stanowię: ażeby cierpiani  

nie byli; aby im mieszczanie domów nie wy-
najmowali i nie sprzedawali, a następcy moi
pod żadnym pozorem do miasta nie przypusz-
czali. Rządzić się mają mieszkańcy prawem
saskiem i magdeburskiem. Sześciu rajców i
tyluż ławników sprawować będą urząd doży-
wotnio, burmistrz zaś co miesiąc zmieniany.
W rzecząch wątpliwych dozwalamy zasięgać
rady magistratu lwowskiego.* W dalszym cią-
gu pozwala mieszczanom wystawić ratusz
z kramnicami i łaźnię i pobierać z nich, jakoteż
l z wystawionych na sprzedaż towarów pewien
dochód na użytek miasta, pod obowiązkiem
zdawania rocznych rachunków przed dziedzi-
cami, Dozwala prowadzić handel wszelkiego
rodzaju, trudnić się rzemiosłami, słody wyra-
oiać, miód i piwo szynkować, gorzałkę zaś pę-
dzić i szynkować tylko do upłynienia latwo|l-
ności; wyznacza role, pastwiska, wrąb w lesie
za asygnacyami, uwalnia nakoniec do lat... od
podatków, czynszów, ciężarów i podwód; przy-
wilej na targ i jarmarki od króla wyjednać
przyrzeka. Zygmunt III, potwierdzając erek-
cyą miasta 10 marca 1595 r., przemawia: „„wie-
le nam i Rzpltej na tem zależy, ażeby w całem
królestwie, a mianowicie w ziemiach ruskich,
które na codzienne prawie napady są narążo-
ne, jak najwięcej osad, miast, miasteczek i zam-
ków zakładanych było, przez wzrost zaś lu-
dności siła i potęga przeciw wszelkim imienia '
chrześciaństwa nieprzyjaciołom ugruntowała
się i t. d.* Dnia 11 lipca r. 1657 napadł pod
M. Stefan Czarniecki Jerzego Rakoczego, ks.
siedmiogrodzkiego, i lubo liczniejszego nie-
przyjaciela, zmusił go do ucieczki i ścigał aż
do Międzyboża. Przez związki małżeńskie
z Barbarą Magierówną, podczaszanką sando-
mierską a żona Mikołaja Bełzeckiego, prze-
szły te dobra do Bełzeckich Jastrzębczyków.
Ich syn Jam, wielkiego serca wojownik, za
szczęśliwe powodzenie w boju wystawił ko-
ściół w M. Później przeszedł M. do Głogow-
skich h. Grzymała. Od tych kupił te dobra
Wilhelm hr. Siemieński, a z jego wnuką, Ame-
lią Sieniawską, dostały się jej małżonkowi
Aleksandrowi hr. Stadnickiemu, Pod M. do-
chodzi wał ciągnący się z pod Kamieńca Po-
dolskiego i ma być zdaniem niektórych śladem
wału Trajana. Petruszewicz („Swodnaja ha-
łycko-russkaja litopys z 1600 do 1700*% w Li-
terat. Zbornyku, Lwów, 1874) powiada, że
pochodzi on z czasów awarskich. Baliński
(Star. Polska, t. II, str. 1213) pisze w tej mie-
rze to co podał Biarczyński w Czasop. Ossol.
1828, II, 116, to jest, że badania nie przynie-
sły rezultatu i że z podań ludu nie można było
żadnej powziąć wiadomości. Koło M. są także
wały, sypane w czworobok, długości 70), sze-
rokości 30 sążni mające, ale te są późniejsze
i dla obrony lub dla obozu były założone, Pa-
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miętnik krechowski wspomina o klasztorze ba-

zyliańskim, który miał istnieć w Magierowie
(ob. Szematyzm monastyrów  bazyliańskich,
Lwów, 1867, str. 186). 2.) M. jest częścią
wsi Wesoły w pow. brzozowskim, należy do
parafii rzym.-kat. w Wesoły a urzędu poczt.
w Baryczu, skąd jest o 4 kil. odległy i liczy
152 mieszk., z których 135 rzym.-kat. a 17
izrael., z tych znowu 6 przebywa stale na ob-
szarze więk. pos. Ta osada leży na północnym
stoku lesistej góry zwanej Kamieńcem, 482 m.
npm., a na płdn. i zach. od Wesoły. Zu, Dz.
Magierowa Wola, wś, pow. grójecki, gm.

Konary, par. Ostrołęka, o 2 w. od rz. Wisły.
Założoną została w 1425 r. (ob. Księgi sądowe
ziemi czersk., Warszawa, 1879 r.). W 1827 r.
było tu 25 dm., 186 mk., wś rząd. Według
Tow. Kred. Ziems. folw. M.-Wola rozl. mr.
638: grunta orne i ogr. mr. 581, łąk mr. 11,
pastw. mr. 33, lasu mr. 59, nieuż. i place mr.
24, bud. z drzewa 14; płodozmian 9-polowy.
Wś M.-Wola osad 24, z grun. mr. 558.
Magierowa Wólka, wś włośc., pow. raw-

ski, gm. Góra, par. Łęgonice; ma 5 dm., 49
mk., 19 mr. obszaru.

Magierowizna, os. młyn., pow. będziński,
gm. Ożarowice, par. Sączów.
Magierowska Brzezina (Berezyna), grupa

domów w Pogorzeliskach, pow. Rawa ruska.
Magierowska Ruda, ob. Zuda M,
Magierowski Biszków, karczma koło Ła-

wrykowa, na obsz. dwor. Magierowa, pow.
Rawa ruska.
Magierowski Zamek, ob. Zamek.
Magierowskie Zuki, część Magierowa.
Moagiery, wś w gub. witebskiej, o 34 w. od

Połocka, przy trakcie do Rygi.
Magirów, ob. Magierów.
Magnitz (niem.), wś, pow. wrocławski, par.

Oltaschin. R. 1250 książę Bolesław II nadał
graniczące z Domslau dobra, zwane 13283 r.
Magnicz, 1336 Maga, przedtem Zobgart, 1341
Sobgur, 1360 Mageniczi Czodgarth, 1563 Sob-
gart, niejakiej Magnie, które je nabyła.
Magnam sał, dawna łacińska nazwa Wie-

liczki.
Magnuschewitz (dok.), ob. Mangersdorj.
Magnusholm (niem.), wyspa między dwu

łożyskami Dźwiny, starem  (zapiaszczonem) i

nowem, poniżej Rygi.

Magnusowo, łotew. Jagnysowa, wś w pow.

dyneburskim, parafii Dagda, własność Tizen-
holdów, niegdyś Hylzenów.
Magnusy, wś, trzy folw. i os. włośc., pow.

łaski, gm. Wodzierady, par. Małyń. M. dzielą

się na kilka części: M. Łubińskiego, folw. t

dm., 16 mk., 81 mr., i os. włośc. 2 dm., 44

mk., 2] mr; M. Rogalińskiego, folw. 1 dm.,

10 mk., 46 mr. i os. włośc. 1 dm., 6 mk,, 6

mr.; M. Chmielińskiego, folw. 2 dm., 27 mk.,
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186 mr.; wś, 11 dm., 87 mk., 74mr.; M. Wi-
sławskiego, os. 1 dm., 8 mk., 40 mr. W 1827
r. było tu w ogóle 21 dm., 142 mk. Łaski, Lib.
ben. I, 356, 374, zowie M. Magnusche.
Magnasze, wś, gub. grodzieńskiej, w b. zie-

mi bielskiej. 5
Magnuszew, os. miejska, przedtem mko,

pow. kozienicki, gm. Trzebień, par. Magnu-
szew. Leży na krańcu rozległej niziny nadwi-
ślańskiej, o 2 w. od Wisły, przy szosie z Gó-
ry Kalwaryi do Kozienie, o 62 w. od Warsza-
wy, pod 510 45 48.” 5 sz.g.i192 47. 6
dł. g. Posiada kościół par. murowany, szkołę
początkową, sąd gminny, dom schronienia
dla 3 starców i stac. pocztową. W 1827 r.
było tu 89 dm. i 968 mk.; w 1860 r. 96 dm.
(4 mur.) i 1046 mk. (451 żydów); obecnie ma
105 dm. (7 mur.),916 mk., 693 mr. ziemi do
mieszczan należącej i 1109 ziemi folwarcznej.
M. pierwotnie był wsią; już w 1378 r. stał tu
kościół parafialny, spalony w 1655 r. przez
Szwedów. Wieś ta była gniazdem Magnu-
szewskich h. Ogończyk, w których ręku zosta-
wała jeszcze w 19 wieku. Od nich przeszła do
Potockich a następnie do Zamojskich. W 1774
r. Andrzej Zamojski uzyskał od Stanisława
Angusta przywilej na założenie miasta, które-
go zarząd zorganizował w osobnej ustawiew r.

1777. W r. 1778 pożar zniszczył miasto i ko-
ściół, W 1786 r. Konstancya z ks. Czartory-
skich, ordymatowa Zamojska, wzniosła obecny
murowany kościół, przy którym w r. 1864 hr.
Stanisław Zamojski wystawił ozdobną dzwon-
nicę. Dawniejszy dziedzie ordynat hr. Stani-
sław Zamojski osadził tu po 1809 r. sukienni-
ków, zbudował postrzygalnię, folusz, farbiar-
nię; majstrów było 18. Wskutek pożarów w r.
1814 i 1818 r. przenieśli się ci fabrykanci da
Końskowoli. Opis szczegółowy M. podał ks.
Gacki w Pamięt. Religij.- Moral. z 1848 r.
t. XV. Ozyt. Kod. dypl. pol. I, 244. Par. M.
dek. kozienicki 4356 dusz. Według Tow. Kre-

dyt. Ziems. dobra M. składają się z folwar-

ków: M., Borzówka i Studzianki, nomenk.: Za-

wada i Kukawka, miasta M.i wsi niżej wy-
mienionych. Rozległość dominialna wynosi mr.
10,736, grunta orne i ogrody mr. 1556, łąk
mr. 237, pastw. mr. 141, wody mr. 177, lasu
7322, zarośli mr. 847, w osadach m. 129, nie-
użytki i place m. 527. Bud. mur. 12, z drze-
wa 80. Gorzelnia, browar, młyn wodny, tar-
tak, smolarnia, cegielnia, przewóz na Wiśle.

Rzeki Wisła i Radomka przepływają, jezioro
pod Magnuszewem. M. ma osad 101, z gruntem
m. /55; wsie: Grzybów osad 39, z grun. mr.

818; Kurki osad 10, z grun. mr. 168; wś O-

strów osad 13, z grun. mr. 258; Wólka Tar-
nowska osad 24, z grun.m. 387; Przydworzy-
szcze osad 27, z grun. mr. 566; Kłoda osad
17, z grun, mr. 410; Chodków osad 8, z grun.

57

897



898 Mag

m. 164; Studzianka osad 13, z grunt. mr. 211;
Paprotnia osad 11, z grun. mr. 214; Wilezo-
wola osad 4, z grun. mr. 103; Przewóz osad 7,
z grun. mr. 87; Nowa Wola osad 12, z grun.
mr. 254; Ostrów osad 2, z grun. mr. 28; Ho-
lendry Magnuszewskie osad 20, z grun. mr.
157; Przewóz Tarnowski osad 10, z grun. mr.
147; Wygoda za Łachą osad 4, z gran. mr. 36;
Lasków osad 7, z grun. mr. 97. Br. Ch.
Magnuszew, folw., pow. opatowski, gm. Ju-

lianów, parafia Słupia, od Opatowa w. 34.
Gruntu mr. 180; 1 dm, 5 mk.
Magnuszewice 1.) wś nad Lutynią, pow.

pleszewski; 22 dm., 193 mk., 6 ewang., 187
kat., 38 analf, Kościół kat, paraf, dekan. ple-
szewskiego. (Łaski, Lib. ben. II, 23 — 89).
Poczta, tel.i st. kol. żel. w Kotlinie o 4 kil.
2.) M., dom. tamże, 2058 mr. rozl., 3 miejsc.:
a) M., dom.; folw.: 6) Pędzew, c) Zmysłów; 13
dm., 185 mk., 2 ew., 188 kat., 90 analf, Nie-
gdyś własność Wilkoszewskiej. M. St.
Magnuszewo Małe al. Kotowe i M, Wielkie,

wś nad rz. Orzyc, pow. makowski, gm. Smrock,
par. Szelków. Jest tu szkoła początkowa. W r.
1827 M. małe miało 16 dm., 172 mieszk,; M,
wielkie 22 dm., 189 mk. Por. Krasne, t. IV, 628.
Według Tow. Kred. Ziems. folwark M. Małe
al. Kotowe (z wsiami: M. Małe, Dąbrowa i ś.
Rozalii), od rzeki Narwi w. 3, rozległy mr.981;
grunta orne i ogrody mr. 310, łąk mr. 5, pa-
stwisk mr. 89, lasu mr. 465, zarośli mr. 95,
nieużytki i place mr. 17, bud. z drzewa 18.
Wieś M. Małe osad 29, z grun. mr. 212; Dą-
browa osad 3, z grun. mr. 29; Ń. Rozalii osad
3, z grun. mr. 34. Folw. M.-Laski (z nomen:
klaturami: Gnojno i Kzewin, wsiami: M. Wiel-
kie, Budy Krasińskie i Laski), od rzeki Narwi
w. 4, rozległy mr. 1816, grun. orne i ogr. mr.
557, łąk mr, 77, pastw. mr, 162, lasu mr. 861,
zarośli mr. 100, nieużytki i place mr. 61, bud.
mur. 2, z drzewa 14. Wsie: M. Wielkie osad
25, zgrun. mr. 126; Budy Krasińskie osad 4,
zgrun. mr. 145; Laski osad 2], z gruntem
mr. 316. Br. Ch.
Magnuszewska Wola, wś, pow. kozienic-

ki, gm. Trzebień, par. Magnuszew. Odl. 28
w. od Kozienic a 2 w. od Magnuszewa; ma 19
dm., 198 mk., 570 mr. ziemi dwor. i 245 mr.
włośc., młyn wodny. Wieś ta wspomniana
w dokumentach z 1415 r. (Ks. sądowe ziemi
czefsk.).
Magnuszewskie Fioleńdry, wś włośc. nad

rz. Wisłą, pow. kozienicki, gm. Trzebień, par.
Magnuszew. Odl. 2 w. od Magnuszewa; 20
dm., 122 mk., 165 mr. ziemi włośc.
Magnysowa, ob. JMagnusowo,
Magnyszówka, Magdaszówka, wś nad rz.

Wołezkiem, pow. płoskirowski, należy do Pa-
siecznej (o0b.).
Magoń, wś włośc. i kol., pow. opatowski,  

Mag

gm. Ruda kościelna, par. Bałtów. Odl. 21 w.
od Opatowa, ma 24 dm., 126 mk., 154 mr. zie-
mi włośc, i 121 mr. ziemi kolonistów.

Magówrwa., Magórka, nazwa wielu wzgórzy, gór
nawet pasm górskich, polan, osad, nawet potoków,
w całem pasmie Karpat, tak po stronie północnej,
jak południowej, na obszarze krajów Szląska, Ga-
liecyi, Bukowiny, Węgier i Siedmiogrodu. Wyraz ten
ma prawdopodobnie związek z wyrazem „magiera,
magierka*, W Polsee w XVI w. nazywano Węgrów
(Madyar, Magyar) .„Magierami*. Tak ieh nazywa
między innymi Zbylitowski i Miaskowski. Stąd po-
szło, że czapki węgierskie przezwano magierami lub
magierkami. Ob. Lindego Słownik pod wyrazem
Magier. Wyraz Magier musiał brzmieć po rusku Ma-
gor (Mahor), a magiera, magierka— magora, ma-
gorka. Pod wpływem wyrazu „góra* z „magora*,
„magorka* powstało w jęz. polskim magóra, magórka,
co znaczy „czapka, a więe „szczyt. Br. G.
Magóra 1.) część wsi Szczyrka, w pow.

bialskim, leżąca na płd. stoku góry Magóry
(1095 m.). 2.) M. al. Magórska karczma, karcz-
ma przy Gładyszowie, należąca do obszaru
dworskiego w Kobylance, w pow. gorlickim,
3.) M., grupa chat we wsi Orawczyku, w pow.
stryjskim. 4.) M., część rozległej wsi hucu|-
skiej Zabiego, w pow. kosowskim. 5.) M. Ma-
ła al. Magóryca, niem. Maguriiza, część wsi Se-
letyna, w pow. radowieckim. 6.) M. Wielka
al. M, Wełyka, część wsi Seletyna, w pow.
radowieckim. Br. G.
Magóra 1.) pot. podtatrzański, wypływa

z lasu pokrywającego płn.-wsch. zbocze Ma-
góry (1230 m.), w obr. gm. Witowa, w pow.
nowotarskim; płynie na płn. wsch. i w Wito-
wie, na górnym (południowym) krańcu jego,
uchodzi do Czarnego Dunajca z lew. brz. Dłu-
gość biegu 3 kil. 2.) M., pot. górski, także
Magoryńcem zwany, nastaje z kilku strug na
płd.-wsch. lesistym stoku Magóry (1365 m.),
w obr. gm. Kalny, w pow. stryjskim, płynie
parowem leśnym na płd. wsch. i uchodzi do
Sobola, dopływu Mizuńki. Długość biegu 4'/,
kil. 38.) M., pot. górski, wypływa w płd.
stronie wsi Zadzielska, w pow. turczańskim,
z płn, stoków góry Magóry (1013 m.), płynie
łąkami i pastwiskami w kierunku płn, przez
wieś Zadzielsko i w płn. stronie wsi uchodzi
do Dołżanki z lew. brz. Długość biegu 5 kil.
Od zach. t. j. nad lew. brz. potoku ciągnie się
połogi grzbiet bezleśny Dziwcze zwany (856
m.i 825 m.), a od wsch. nad prawym brzegiem
potoku płn. część pasma górskiego Daużkami

al. Dołżkami zwanego (1037 m.). Br. G.
Magóra. W Beskidach wschodnich, w dzia-

le dunajecko-dukielskim, między rz. Ropą i
drogą Dukla-Barwinek, ciągną się dwa zna-

czne pasma górzyste, ze szczytami stożkowe-
mi, w kierunku płn.-zach. Oba te pasma zo-

wią się Magórami. 1.) M., pasmo zachodnie
magórzańskie poczyna się nad wsią Banicą,
w pow. gorlickim, wzgórzem 612 m. wyso-
kiem, a wznoszącem się nad źródłami potoków:
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Małastówki, płynącej na płn. zach., Głady-
szówki, płynącej na płd. zach. i Zawoi płyną-
cej na płd. wsch., i ciągnie się na płn. zach. aż
po wieś Bielankę, na przestrzeni 15 kil. Przez
grzbiet tego pasma wiedzie gościniec gorlicki
przez nadgraniczną wś Kamiennę do Zborowa

na Węgrzech. Najwyższe wzniesienie jego na
M. 604 m. Pasmo to wznosi się w kierunku

płn. zach. coraz wyżej i na zach, od pomienio-
nego gościńca, na obszarze wsi Małastowa, do-
chodzi w szczycie zwanym M. Małastowską,
814 m. wys. npm. Odtąd w dalszym swym
biegu opada i dochodzi w M. od Hajnego wy-
sokości 705 m., w szczycie Mięczowie wys.
673 m., a w szczycie Kozyłowie (al. Koszyło-
wie), na granicy Bielanki i Leszczyn, wys.
575 m. Z płn.-wsch. stoku tego pasma spły-
wają wody do Małastówki i Siarki, same zaś
potoki Małastówka, Siarka i Bielanka mają tu-
taj swe źródła. Od strony płd.-zach, wypły=
wają z pasma tego Gładyszówka, Krzywa i
Przysłop. Od szczytu M. Małastowskiej wy-
biega ku płn. między pot. Siarką (od zach.) a
Przegonką al. Sękową (od wsch.) pasmo gór-
skie, już to leśne, już też bezleśne, ze szczyta-
mi bezimiennemi 664, 501, 569 m., dochodzące
w szczycie płn., t. j. w Rychwałdzkiej górze,
wys. 629 m, Od Mięczowa g. zaś wybiega po-
dobne górzyste ramię ku płn., między pot. Siar-
ką (od wsch.) a Bielanką (od zach.), sięgające
aż do doliny Ropy, w którem wznosi się szczyt
Bartnica (682 m.). Wreszcie od Koszyłowa
rozchodzą się dwa ramiona, jedno ku płn.-zach.,
rozpościerające się między Rópą (od zach.) a
Bielanką (od wsch.), ze szczytami Łysą (641
m.) i Miastką g. (634 m.); drugie ku płd. zach.,
ze szczytami bezimiennemi 662 m. i 631 m.,
opadające lasem Uboczem nader stromo do do-
liny Ropy. W północnych stokach tego pasma
i w jego rozgałęzieniach liczne kopalnie nafty.
2.) M., wschodnie pasmo, na wsch, leżące od
powyżej opisanego, poczyna się nad Wisłoką
na obszarze gm. Skalnika, w pow. pilznień-
skim, i ciągnie się na płn. zach. aź do wsi Wa-
pienne, w pow. gorlickim, na przestrzeni 20 kil.
Pasmo to pokrywają znaczne lasy; i tak na
stoku płn.: Pański las (686 m.) na obsz. gm.
Mrukowej, las Kobyła (591 m.) na obsz. gm.
Pielgrzymki, las Kopaniny (711 m.) na obsz.
gm. Folusza i las Gróry (4388 m.) na obsz. gm.
Bartnego. Najwyższy szczyt tego pasma jest
Wątkowa, wznosząca się na płd. granicy gm.
Folusza z gm. Bartnem,* pod-39” 27 wsch. dły.
g. F., a 49034 88" płn. sz. g. Wzales, tego
szczytu 847 m. npm. Miejsce znaku triang.
Od tego szczytu na wsch. i na zach. pasmo
zwolna opada. Tuż na wsch. wznosi się w je
go grzbiecie Swierzowa, na granicy gmia Mru-
kowej i Swierzowej, do wys. 808 m. npm. Od
tego szczytu dwie wybiegają odnogi górskie  
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ku wsch., jedna północna, ze szczytami 463 m.,
500 m. i 471 m., kończy się na granicy gm.
Desznicy i Skalnika, tuż nad Wisłoką; druga
południowa, ze szczytami Kolaninem (707 m.)
i Kamieniem (712 m.), kończy się również nad
Wisłoką, na obsz. gm. Miejscowej, Między

obiema temi odnogami płynie potok bezimien-
ny przez Jaworze, Desznicę i Halbów, ucho-
dząc do Wisłoki. Od Wątkowej na płn. zach.

pasmo to zwęża się i kończy się w szczycie

Ferdelu, 649 m. wysokim, wznoszącym się na
granicy gm. Wapiennego i Bednarki. Z płn,
stoku spływają liczne wody już to doWisło-
ki, już też do Ropy, z płd. zaś do Wisłoki lub
też do Przegonki, dopływu Ropy. U stóp tego
pasma, naokoło rozpościerają się liczne źródła
naftowe, jako też kopalnie nafty. Znaczniej-
sze miejscowości, rozpościerające się u stóp
lub na stokach obu tych Magór, a kryjące
wsobie źródła naftowe, lub przynajmniej wy-
raźne ślady nafty, są: Ropa, Łosie, Ropica
Polska, Siary, $enkowa, Ropica Ruska, Męci-
na, Wapienne, Pielgrzymka i Samoklęski,
3.) M. Zomniańska, znaczniejsze pasmo górskie,
ciągnące się w kierunku z płd, wsch. na płn.
zachód, na granicy gm. Dniestrzyka hołowiec-
kiego, Grąziowej i Mszańca (od płn. wsch.) a
Łomny, Chaszczowa, Łopuszanki Lechnowej i
Michnowca (od płd. zach.), jako też na grani-
cy powiatów dobromilskiego i turczańskiego,
która się ciągnie wzdłuż jego grzbietu, Dłu-
gość pasma 6 kil. Pasmo to pokrywają wiel
kie lasy, należące do obszarów powyżej wy-
mienionych wsi. Z płn. wsch. stoku spływają
wody do Mszańca, między niemi pot, Łucików
i Świński; na płd. zach. zbocza ma Mszaniec
swe źródła, a inne potoki z tego stoku podą-
żają do Lechnówki. Od strony płd. wsch. opa-
da to pasmo do doliny Dniestru, między Ło-
mną a Dniestrzykiem hołowieckim. Najwyższy
szczyt tego pasma, zwany M. Łomniańską,
wznosi się na granicy Grąziowej, Łopuszanki
Lechnowej i Łomny do wysok. 1024 m. npm,
Miejsce znaku triang. To pasmo za pomocą
szczytu Jawornikami zwanego (910 m.) łączy
się z grzbietem ŻŹukowem (0>.). 4.) M., góra
i szczyt w Beskidach zachodnich, w dziale
szląsko-galicyjskim, w paśmie Baraniej Góry,
między granicą szląską a Sołą, na graniey
gm, Szczyrka i Meszny, w pow. bialskim, pod
369 41/18” wsch. dłg. g. F., a 490 44" 10”
płn. sz. g. Na zach. od niego wznosi się Klim-
czak, Na płd. stoku tejże góry rozsiadły się
chaty wieśniącze wsi Szczyrka; stąd też ta
część wsi zwie się Magórą. Wody z tego stoku
spływają do Zelezy czyli Żyley, dopływu 8o-

ły, który opływa płd.-wsch. stopy tejże Ma-
góry. Między M. a Klimczakiem, po stronie
płn., biją źródła Białej (t. I, 182). Wznies.
1035 m. 5.) M., las z polaną, na płd. od Ki-
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czery, szczytu w Beskidach zach. (837 m.), na
granicy gm, Cięciny i Bystrej, w pow. ży-
wieckim. Las ten opada ku płd. ku dolinie
pot. Cięciny, dopływu Soły. 6.) M., góra
wznosząca się na płn. od wsi Dobrej, w pow.
dobromilskim, na wschodnim (prawym) brzegu
Sann, pod 399%59'40” wsch. dłg. g. F., a
49? 89 10” płn. sz. g. Wznies, 507 m. npm.
Pokrywają ją od wsch. gaje i małe laski, oto-
czone dokoła polami ornemi. 7.) M., góra

- wznosi się na granicy gm. Tarnawy, Polany i
Starzawy w pow. dobromilskim, a gm. Su-
szycy Wielkiej w pow. staromiejskim, pod
40? 27' wsch, dłg. g. F., a 499 31/50” płn. sz.
g. Wznies, 567 m. npm. Na płn. stoku wy-
tryskują źródła pot. Jasienki, dopływu Wyr-
wy, a z płd, stoków spływają strugi i potocz-
ki do Strwiąża, opłukującego płd. stoki tej
góry. Na zach. od niej wznosi się szczyt Ilmo
(626 m.). 8.) M., góra wznosząca się na wsch.
obszarze gm. Podbuża, w: pow. drohobyckim,
nad granicą zach. gm. Jasienicy Solnej z Pod-
bużem, pod 4057/40” wsch. dłg. g. F., a
49719557 płn. sz. gg Wznies. szczytu 735
m. npm, Miejsce znaku triang. Wschodnie jej
stoki pokrywają lasy. Wody od zach. spływa-
Ją do Bystrzycy Tyśmienickiej; między niemi
potoki: Wielki, Ciasny i Wierchowy (al. Wer-
howy). 9.) M., góra, wznosząca się na gra-
nicy SBtrwiążyka, Stefkowej i Dźwiniacza dol-
nego, w pow. Lisko; większa część góry tej
należy do obszaru Strwiążyka, pod 4012/67
wsch. dłg. g. F., a 499277127 płn. sz. g.
Wznies, 731 m. Na wsch. od niej wznosi się
szczyt Kamień Ławorta (769 m.), U płn. stóp
bierze początek pot. Łuh, dopływ Starego pot.;
na południowym stoku pot. Strwiążyk, źródla-
ne ramię Strwiąża. Od szczytu M. na płd.
wschód, między Strwiążykiem a Starym pot.,
wybiega połogie pasmo wzgórzyste, Koroli-
kiem Małym zwane, ze szczytem 642 m. npm.
10.) M., lesista góra i las, na granicy gm. Łu-
kowego a Dziurdziowa, w pow. Lisko, w dziale
wodnym między Tarnawą pot. (od zach.) a
Hoczewką (od wsch.), pod 399 56” 307” wsch.
dłg. g. F., a 49725'30” płn. sz. g. Szczyt
płn.-zach. czyni 5238 m. npm. Na wsch. od nie-
go wybiega ramię lesiste, Kamienne Horbki,
ze szczytem 540 m. wys. Na płn. od M., na
granicy gm. Weremienia, Huzela, Olchowy i
Dziurdziowa, mamy w tym dziale wodnym
szczyt Grruszkę, 583 m. wys., a na płd. od M.,
na granicy £ukowego i Nowosiołek, szezyt Za-
kucie (568 m.). Od zach. spływają wody
zM. do Tarnawy a od wsch. do Hoczewki.
11.) M. Stuposiańska, góra i szczyt, wznoszący
się na granicy gm. Uaryńskiego i Stuposian,
w pow. Lisko, pod 40*18'50” wsch, dłg. g.
PF. a 49%10' płn. sz. g., wlesistym dziale
górskim, który szeroko się rozpostarłmiędzy  
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rz. Wołosatem (od wsch.), Sanem (od płn.) i
Caryńczykiem (od zach.). Wznies, szczytu
1016 m. npm. Wody z tego działu górskiego
spływają do pomienionych rzek, Lasy jego
należą do obszarów gmin w Stuposianach, Pro-
cisnem, Dwerniku i Caryńskiem. 12.) M,,
góra, wznosząca się na granicy gmin Jaworo-
wa i Butelki niźniej, w pow. turczańskim, pod
40737 287 wsch. dłg. g. F., a 49045 płn.
sz, g. Zach. i płn. stoki opadają ku pot. Jawo-
rówce (ob. t. III, 528), a wschodnie do dol.
pot. Gniłej czyli Hnyłej (t. II, 637). Wznie-
sienie 1013 m, Na płd. wschód mamy szczyt
i las Wojniki (924 m.). 18.) M., góra lesista,
wznosi się na zach. obszarze gm, Jasionki Ma-

ziowej, w pow. turczańskim, między potokami
Jasienicą i Jasionką (od wsch.) a Łapszynem
(od zach.); na płn, opada do doliny Stryja do-
syć stromo. Wznies, 864 m, npm. Na płd.
zach, od niej jest góra Studena (972 m.). Leży
pod 40?48'36” wsch. dłg. g. F., a 49*10'
płn. sz. g, 14.) M., lesista góra, wznosi się
na płd. granicy gm. Zadzielska z gm. Mochna-
tą, w pow. turczańskim, w Karpatach wschod-
nich, w dziale dukielsko-skolskim, pod 40" 48
wsch. dłg. g. F., a 48957'50” płn. sz. g.
Wznies. 1013 m. Z płn, stoków M, wypływa
pot. Magóra i Bielski pot. Od M. na płn. po
zach. brzegu potoku Magóry, między nią a Bu-
telskim pot., rozpościera się połogi grzbiet bez-
leśny, Dziwcze (Dzyoce na mapie szt. gen.)
zwany (856 i 825 m.). 15.) M., góra, wznosi
się na granicy gm. Korczyna, Kruszelnicy i
Synowódzka wyźniego, w pow. stryjskim, pod
4110/57 wsch. dłg. g. F., a 49977" płn.
sz. g.; wznies, 649 m, Południowe zbocze opa-
da do Stryja i posyła swe wody do tegoż. Od
płn. wsch. opływa M. Zdzenny pot., dopływ
Stryja. Na płn. zach, od M. jest szczyt Kicze-
ra (714 m.). Płn.-wsch. stoki pokrywa las gę-
sty; płd.-zach, zaś są więcej bezleśne. 16.) M.,
szczyt w paśmie górskiem, Koziem zwanem,
roźpościerającem się na przestrzeni 3 kil. zpłd.
wsch. ku płn, zach., w płn. wsch. stronie wsi
Orawczyka w pow. stryjskim, od granicy
Kozłowej ku granicy Tysowca. Najwyższy
szczyt Magóra wznosi się 1122 m. npm., pod
40? 58" 55” wsch. dłg. g. F., a 48958537 płn.
sz. g. Płn.-zach. czubek tego grzbietu docho-
dzi 1091, a płd.-wsch. 1101 m. Stoki płd.-
zach. i grzbiet są nagie, stoki zaś płn.-wsch.
pokrywają lasy. Od płd. zach. opada M. ku
dolinie pot. Orawczyka i wysyła do niego li-
czne strugi i potoki, między nimi najznaczniej-
szą Orawicę. Z płn. wsch, zaś stoku spływają
pot. Panaszówka i Namitny do Kamionki, do-
pływu Orawy od lew. brzegu. 17.) M., góra
i szczyt lesisty w Karpatach wschodnich,
w dziale skolsko-delatyńskim, wznosi się w pa-
śmie górskiem, odgraniczającem gm. Libucho-



rę od gminy Kalny, w pow. stryjskim, pod
41”14 48” wsch. dłg. g. F., a 4851/28"
płn. sz. g., i dochodzi 963 m. wysokości bez-
względnej. Na zach. stoku bierze początek
górski pot. Bahińska Roztoka, dopływ Syhły,
z płd. zach. stoczystości spływa pot. Rożaniec-
ki, dopływ Oporu, a wsch. podnóże opływa
Cichy al. Tichy pot., uchodzący do Sobola.
18.) M., także Zisak, szczyt lesistej góry, wzno-
si się na granicy gm. Brzazy, w pow. doliń-
skim, Kalnej i Libuchory w pow. stryjskim,
pod 4116 40” wsch. dłg. g. F., a 48%53'
płn, sz. g. i dochodzi wys. 1365 m. npm. Miej-
sce znaku triang. Na wsch. od M. wznosi się
góra Krestny szyr. Wody M. płyną na płn.
do pot. Brzazy; na płd. stoku nastaje Syhła,
płynąca na zach. do Oporu i pot. Magóra al.
Magóryniec, dopływ Sobola. 19.) M., potężna
góra lesista, która szeroką podstawą rozłożyła
się między Lisną potokiem (od płd. i wsch.) i
Pohorecką pot. (od zach. i płn.), w płd, zach.
stronie obszaru Ilemni, w pow. dolińskim.
Grzbiet jej lesisty ciągnie się z płd na płn.
i w najwyższym szczycie dochodzi wys. 1157
m. npm. Na płd, zach. pomiędzy potokami
Pohorecką i Lisną wybiega od M, ramię gór-
skie, w którem wznoszą lesiste czubki Rozko-
liska (1060 m.) i Komarak (1190 m.). 20.) M.,
góra lesista w Karpatach wschodnich, wznosi
się na obszarze gm. Mikuliczyna w pow. na-
dwórniańskim, po zach. stronie rzeki Prutu, a
na płd, od rz. Jabłonicy, dopływu Prutu, pod
42" 13/19” wsch, dłg. g. F., a 49*19' 15”
płn. sz. g., i dochodzi 1270 m. wys. bezwzglę-
dnej. Na zach. od M. jest szczyt Magórki
(1059 m.), a na płn. zach. las Magórczyk.
Wody płyną na zach. i płn. do Jabłonicy a na
wsch. i płd. wsch. do Prutu. 21.) M., góra
wznosząca się na granicy Łuczy (pow. ko-
łomyjski) i Akreszor (pow. kosowski), pod
420 32/4” wsch. dłg. g. F., a 48922 płn. sz.
g., nad lewym brz. potoku Ruszora, na płn,
ząch. krańcu pasma górskiego Karmatury (ob.).
Wznies, 751 m. npm. Miejsce znaku triang.
22.) M., góra lesista, wznosi się na obszarze
gm. Żabiego, w pow. kosowskim, na płd. od
rz. Czeremoszu Czarnego, pod 4292836” wsch.
dłg. g. F., a 4898/20” płn. sz.g. Wznies,
1024 m npm. Na wszystkich zboczach M. roz-
siadły się chaty włościańskie Żabiego. Stok

płn. zwie się Zabiwskim, stok płd. zaś Magórą;

te też nazwy noszą chaty na tych stokach roz-
rzucone. Od wsch. opływają M. Żabiwski pot.,
a od zach. pot. bezimienny, uchodzący do (ze-
remoszu Czarnego. Na płd, od M, wznosi się
Kręta (1352 m.). Ob. Kręta. 28.) M. W obre-
bie tejże wsi, na wsch. od Zabiwskiego pot.
wznosi się góra Magóra, 1118 m. wysoka, pod
420 30/20” wsch. dłg. g. F., a 489 7' 15 płn.
sz, g. 24.) M., góra lesista w Karpatach bu-  
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kowińskich, wznosi się na obszarze gm. Berho-
metu nad Seretem, w pow. wyźnickim, pod
399583487 wsch. dłg. g. F., a 48% 7/32" płn.
sz, g. Dochodzi wys. 1017 m. npm. Od płn.
opływa ją pot. Stebnik, od płd. pot. Leleczy.
Wody spływają już to na płn. do Stebnika,
już też na płd. do Leleczego, już też na wsch.
do $eretu. Las na południowej stoczystości
zwie się Stebnikiem. 25.) M., dwa szczyty,
na wsch. od Putny, w pow. radowieckim, mię-
dzy rz, Putną (od zach.) a Suczawą (od płn.),
na granicy Putny z Wikowem werchnym
(wyźnim) a Wikowem niźnim, pod 43*18' 20”
wsch. dłg. g. F., a 4753/40” płn. sz. g.
Szczyt północny zwie się Magóra micu i wzno-
si do wys. 799 m., południowy M. mare do
wys. 832 m. npm. Szczyty pokrywają łąki,
stoki zaś lesiste. 26.) M. Wielka i Mała, dwa
szczyty górskie w Karpatach bukowińskich,
w obr. gm, Seletyna, w pow. radowieckim, na
płd. od pasma górskiego Lubczyna (ob.), mię-
dzy pot. Bohonisorą (od zach.) a Sipitulem (od
wsch.). Szczyt północny M. Mała wznosi się
1102 m., południowy zaś M. Wielka 1220 m.
npm. Grzbiet pasma, w którem się obie M,
wznoszą, pokrywają obszerne połoniny z zabu-
dowaniami halnemi i włościańskiemi. 27.) M.
al. Magora Vase, góra lesista w Karpatach bu-
kowińskich, na granicy gm. Seletyna i Putny,
w pow. radowieckim, pod 43*11'5” wsch.
dłg. g. F., a 47”51/89" płn. sz. g. Wzanies.
1139 m. npm. Na płn. zach. spływają wody
z lasów M. do Suczawy, a na płd, wschód do
Putny, dopływu Suczawy. 28.) M., góra na
obszarze gm. Briazy, w pow. kimpoluńskim,
między potokami Br.aza (od płn, zach.) a Ne-
gru (Niagra, od płd.), pod 43%3'15” wsch.
dłg. g. F., a 479387/45” płn. sz. g. Wznies.
1869 m. npm. Południową stoczystość okry-
wają łąki aż do rz. Negru, stoki zaś północne
lasy. 29.) M., dział górski w obr. gm. Russ
pe Boul, w pow. kimpoluńskim, między pot.
Boul (od zach.) a Trifu (od wsch.); pasmo to

ciągnie się z płd, na płn., jako ramię boczne

pasma górskiego Obcina Fóreden (ob.) i do-
chodzi w najwyższym szczycie wys. 1206 m.
npm. 30.) M., góra lesista, w płn.-zach. czę-
ści obszaru wsi Kapukimpolui, w pow. suczaw-
skim, na płd, rz. Mołdawy, pod 439 34 38”
wsch. dłg. g. F., a 4793210” płn. szer. g.
Wznies. 520 m. npm. Płn. stoki opadają stro-
mo do rz. Mołdawy, od wsch. do dol. pot. Iz-
wor, aod zach. do pot. Voronetu. Miejsce
znaku triang. 31.) M., góra lesista na płn.

wsch, od mka Gurahomory, w pow. Suczaw-
skim, pod 43*35'385” wsch. dłg. g. F. a
47934 39” płn. sz. g. Wznies. 782 m. npm.
Las pokrywający południową stoczystość, u-

chodzącą do obszernej doliny Mołdawy, zowie

się Arszycą Tarnicą. 32.) M., góra I SZCZYt,
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wznoszący się naobszarze gm. Witowa, w pow.|!
nowotarskim, na granicy Galicyi i Orawy
(Węg.), w północnych odnogach Tatr nowo-
tarsko-orawskich, pod 37027/507 wsch. dłę.
g. F. a 49”17'48” płn. sz. g. Wznies 1230

_ m. npm. Stok płd.-zach, lesisty opada stromo
do doliny Cichej czyli Orawicy, Na stoku
wschodnim i północnym śród lasów smreko-
wych rozpostarła się polana Magóra z zabudo-
waniami halneni, Stok ten opada do doliny
Czarnego Dunajca. Z północnych stoków M.
wypływa Jeleśna, pot. orawski (ob.), a z płn.
wsch. Magóra pot. 38.) M. Zakcpiaństa, Ob.
Gładkie Jaworzyńskie, Jaworzynka dolina, Kon
dratowa i Zakopane. 84,) M. Od szczytu Wiel-
kiej Kopy (2054 m. szt, gen.), wznoszącego się
w Tatrach, nad doliną Cichej (Wierch-Ciehej),
między nią (od zach.) a doliną Koprową (od
wsch,),wybiegają dwa ramiona, jedno ku wsch.
do głównego grzb etu tatrzańskiego, drugie ku

" płn. zach., opadając stromo do dol. pot. Cichej,
Zachodnie zbocze tego ramienia nad Cichą
zwie się M, Wznies. 1714 m. npm. (szt, gen.).
35.) M. wyźnia 1 miźnia, dwa szczyty w Tatrach
liptowskich. Od Hrubego Wierchu (2142 m.
szt, gen., ob.), szczytu wznoszącego się w głó-
wnym grzbiecie Tatr liptowsko: nowotarskich,
wybiega na płd. ramię górskie, będące wscho-
dnią ścianą doliny Jamnickiej i zachodnią do-
liny Raczkowej. W tem ramieniu wznosi się
M. wyźnia, także M. Raczkową lub Jakubiną
(ob.) zwana, do wysok, 2189 m. (szt. gen.).
W dab|zym biegu tego ramienia jest szczyt
Ostredok (2049 m.), a południowy jego czubek
stanowi M. niźnia, dochodząca wys. 1921 m.
npm. (szt. gen.), U południowego podnóża tej
M. łączy się pot. Raczkowy z pot. Jamnickim.
Por. Jakubina, Jamnicka dolina 1 Jamnicki potok.
36.) M., szczyt w Tatrach liptowskich, w dzia-
le zachodnim, wznosi się na obsz. gm. Łuczek,
w hr, liptowskiem, między Roztoczną pot. (od
zachodu) a Kalamiczanką (od wschodu), pod
308/207 wsch. dłg. g. F., a 4909'30” płn.
sz, g. Wznies, 1168 m. Las na południowej
stoczystości zwie się Hliboką, a skaliste ramię
na płn.-wsch., odrywające się od M., zowią
Hawrańcem (ob.). 37.) M. Turańska, szczyt
w Tatrach liptowskich, w dziale Chocza, na
granicy Łmczek i Turyka, od Chocza na połu-
dniowy wsch., pod 3702/77 wsch. dłg. g. F.,
a 497 DQ płn. sz, g, Wznies. 1088 m. Od
wsch. opływa ją pot. Roztoczny al. Łuczański
i Teplańska Woda, od zach. zaś Turańskipot.
88.) M., szczyt w Tatrach niźnich, w północ-
nych rozgałęzieniach pasma Dżumbiru (ob.),
na wschodnim brzegu pot. Demanowskiego, pod
3/”16'/29” wsch. dłg. g. F., a 49034" płn.
s. g. Wznies, 1379 m. npm. Na płn, zach. od
niej wznosi się szczyt Demanowska Hora (1301
m.). Między temi górami, po stronie zach.,  
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znajduje się piękna grota lodowa. 39.) M.
Lupczańska, szezyt w Tatrach niźnich, w hr.
liptowskiem, na obszarze gm. Lupczy Niemieć-
kiej, pod 3796/25” wsch. dł, g. F., a 49938"
płn. sz. g., po wschodniej stronie rz. Lupczan-
ki (ob.), między nią (od zach.) a Kleczańskim

pot. (od wsch). Wznies. 1316 m. Miejsce
znaku triang. 40.) M. Czerwona, dwa szczyty
w Tatrach niźnich, w hr liptowskiem, jeden
(zachodni) wznosi się po zach. stronie górskiej
rz. Ludrowianki (ob.), na połudn. granicy wsi
Ludrowy (ob.) z gm. Łużną, pod 36958' 40”
wsch. dłg, g. F.. a 4858/25” płn. sz. g., i
dochodzi do wysokości 1298 m. npm. (miejsce
znaku triang.); drugi (wschodni), wznosi się
po wschodniej stronie rzeki Ludrowianki, na
południowym obszarze gminy Ludrowy, pod
80910” wsch, dłg. g. F., a 48058' 40” płn,
sz. g. i dochodzi do wysokości 1344 m. npm.
4|.) M.-Z'orowska, góra w hr. szaryskiem
(Węgry), wznosi się u połączenia się granie
Bardyjowa, Zborowy i Stebnika, pod 3954/50”
wsch. dłg. g. F. a 490 21/ 41” płn. sz.g.
Wzniesienie 902 m, npm. 42.) M., pasmo gór-
skie w Karpatach wschodnich, w dziale du-
kielsko-skolskim, w hr. ziemneńskiem (Węgry),
nad granicą Galicyi, na wschód od rz. Lator-
czy, rozpościera się po południowej stronie
rzeki Widrańskiej wody, lewego dopływu La-
torczy, od Widran aż po granicę galicyjską;
północnym stokiem nad rz. Widrańską wodą
Wije się droga węgiersko-galicyjskiej kolei że-
laznej, przerzynającej Karpaty tunelem łupkow-
skim. Najwyższy szczyt tego pasma zowie
się Bryncową i wynosi 787 m. npm, Miejsce
znaku triang, Wody ze stoku południowo-za-
chodniego spływają do Latorczy, a z.południo-
wego do Wirawy, dopływu Latorczy. Dłu-
gość pasma M. 10 kil. 43.) M.-Spiska, pasmo
górskie w hr. spiskiem. Po płn. wsch. stro-
nie Taty, ną wschód Białki (rz.), na płn. wsch.
doliny żarskiej (żdżarskiej) i Białej węgier-
skiej, ną płn. zach. Popradu, od Buszowiec po
Lubowlę, a wreszcie na południe Dunajca od
Frydmanu po Czerwony Klasztor i południo-
Wo-zachód od Lipniekich potoków, dopływów
Dunajca i Popradu, a więc między Tatrami i
Pieninami legła M.-Spiska, Cały ten obszar
górski nie składa się z odosobnionych grzbie-
tów, gniazd gór, owszem stykają się one to
u źródlisk rozdzielających je rzek, tworząc
górskie węzły, to zaś przeporami między za-
czątkami tych rzek i ich pierwszych dopły-
wów z sobą powiązane, tworzą niby siatkę,
w najrozmaitszych kierunkach podzierganą.
Nazwę Magóry spiskiej odnoszą wiaściwie do
pewnej części tego całego górskiego, a zwłasz-
czą do podłużnego grzbietu górskiego, ciągna-
cego się od zach. na wsch,, poczynając się
przełęczą Zarsknaąd Podspadami, łączącą płn.
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kończyny w Tatrach bielskich zzachodnią koń-
czyną M.-Sp., i kończąc się na wschodzie ponad
gościńcem, wiodącym z Starej wsi do Kieżmar-
ku. Długość tego pasma 20 kil. Idąc od za-
chodu ku wschodowi mamy w głównym tym
grzbiecie następujące szezyty: Przysłop (1216
m.), Strednicę wierch (1134 m.), Jaworzynę
żarecką (1211 m.), Palenicę (1193), Prechre-
stie (1199 m.), Zarski wierch (1178 m.), Stre-
dny wierch (1161 m.), Harb (Garb, 1157 m.),
Bukowinę (1176 m.), Śmreczyny (1159 m.),
Okruhłą (1106 m.), Szwabową (1063 m.) i Spa-
dzik (1089 m.), który stanowi wschodni czu-
bek tego pasma nad wspomnianym gościńcem,
Na północnym stoku legły osady spiskie, jak
Osturnia, Frankowa Mała i Wielka, Jeziersko
i Relów. Po stronie południowej zaś mamy
osady Zar (Zdżar) i Landok, Po tejże stro-
nie dolina potoku Białej Spiskiej oddziela Ta-
try od M.-$p. "Liczne potoki mają na jej sto-
kach swe źródła; od południa spływają one do
Białej Spiskiej lub bezpośrednio do Popradu.
Siatka wód od strony północnej jest bez po-
równania potężniejszą, niż na stoczystości po-
łudn. I tak mamy od półnecy: Petrolowski
pot., Bystry pot., Kremeniak, Królewski pot.,
Gajnik, Koszarski, Mostkowy pot.; wszystkie
posyłają swe wody do Kacwińskiej rzeki, a ta
do Dunajca; wreszcie rz. Kownina, uchodząca
pod Starą Wsią do Dunajca. Północne stoki
pokrywają gęste lasy świerkowe. Między
szczytami Harbem i Bukowiną wznosi się na
przełęczy karczma, zbudowana przed r. 1848;
tędy wiedzie drożyna, używana dawniej przez
handlarzy wina i tytuniu, do Relowa i dalej
do Starej Wsi. Drożyna ta dzieli to pasmo na
dwie połacie, wschodnią, Magórą Małą, i za-
chodnią, Magórą Wielką zwane. W Magórze
Małej, na północnym jej stoku, na obszarze
gminy Jezierska, śród pięknego lasu smreko-
wego, rozlewa się jedyny staw w Magórze, mało
przez kogo znany, prawdziwe Morskie Oko
magórzańskie. Staw ten leży pod 38? 1' wsch.
dłg. g. F. a 499 2' płn. sz. g., na wys. 928 m.
(szt. gen.). Powierzchnia jego 4876 kwadr.
metr.; długość osi z północy na południe 105
m., szerokość zaś 80 m, W r. 1879, 8 sierpnia,
11 g. zrana, ciepłota wody na górnym końcu
jeziora wynosiła 70, we środku 90, na dolnym
końcu 6”, a w zatoczce 590., gdy powietrze
w cieniu wynosiło 159, w słońcu 26? O. ciepł,
Przez ten staw przepływa potok górski, który
poniżej wsi Jezierska wpada do Kowniny,
Pasmo to wogóle mało badano i zwiedzano.
Z niektórych szczytów przedstawia się cudny
widok na Tatry i Pieniny. 44.) M. Turczań-
sko- Orawska. Na północnym brzegu Wagu, od
przełomu powyżej Streczna, na granicy hrabstw
trenczyńskiego i turczańskiego, a następnie
Orawy odjej ujścia do Wagu w górę aż ku  
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połączeniu się Białej Oriwy z Czarną, ciągnie
się od południowego zachodu ku północnemu
wschodowi dosyć wyniosłe pasmo, Magórą
Turczańsko-Orawską zwane. Pasmo to uwa-
żać należy za węzeł wiążący działy południo-
we zachodniego skrzydła karpackiego z dzia-
łami płn.-zachodniemi, t.j. z działem jabłon-
kowsko-półhorańskim. Dwa głębokie wcięcia
od północy ku południu dzielą to pasmo na
trzy dzielnice, Pierwszy t.j. zachodni prze-
łom tworzy górski potok, Rzeką (Rjeką) zwa-
ny, płynący od wsi Zazrywy w kierunku pół-
nocno-południowym i zlewający swe wody po-
niżej Parnicy do Orawy. Drugi przełom cią-
gnie się w tym samym kierunku północno-po-
łudniowym między Hrusztynem (Hruścin)
a Podzamczem nad Orawą. Pierwszą z tych

dzielnic, t. j. zachodnią, między Wagiem i
Rzeką, zwą Magórą Turczańską a!. Krywańską
od szczytu tejże nazwy. Południowe stoki na-
leżą do hr. turezańskiego, północne do tren-
czyńskiego, a wschodnie aż po przełom zazryw-
sko-parnieki do hr. orawskiego. Na północy
między Terhową a Warynem odcina tę M, od

innych gniazd górskich potok Warynka, zle-
wający pod Warynem swe wody do Wagu;
od wschodu przecięła ją, jak wyżej powiedzia-
no, Rzeka, od południa łukiem oblewa stoki
Orawa i Wag, od zachodu Wag. Dwa więc
potoki i dwie rzeki okalają tę dzielnicę górską.
Najwyższemi wzniesieniami tej dzielnicy są
Krywań Mały, zwany także Krywań-Fatra, 1667

m, npm. (Ob. t. IV, 765, M 3) i Rozsudec al.
Rasucza Wielka, 1595 m. npm. wysoki, Ku
południowemu zachodowi M.-Turczańska przy-
piera do Hal Wiaternych (ob.). Na zetknię-
ciu się tych dwu dzielnic górskich przerznął
się Wag wąskim, głębokim, nader malowni-
czym wyłomem, z kotliny turezańskiej do ży-
lińskiej. Dalej na wschód drugi podobny wy-
łom, między Kralowanem a Ratkowem, odciął

M.-Turcz, od zachodniej przypory Tatr Niźnich,

których północny dział nad samym Wagiem
zwie się Fatrą (ob.). Wreszcie wyłom Orawy

między Parnicą a ujściem jej do Wagu ode-
rwał wschodnią część M.-Turcz. od górskiego
gniazda Szypu i Hrdoszyna (ob.). Środkowa
dzielnica turczańsko-orawskiej Magóry, mię-
dzy przecznicami zazrywsko-parnicką i hrusz-
tyńsko-orawską, łączy się od północy z pasma-
mi lesistego Beskidu; na południe opada ku
Orawie. Trzecią najniższą dzielnicę, zwaną

Magórą Orawską, oblewają z trzech stron

Hrusztynka, Biała Orawa i Orawa. Hrusztyn-
ka al. Hruścianka, płynąc od południowego
zachodu ku północnemu wschodowi, wpada do
Białej Orawy. Ta, okrążywszy północeno-za-
chodnie, północne i północno-wschodnie stoki
M., zlewa się z Czarną Orawą. Hrusztynka i
Biała Orawa płyną podłużną doliną między-
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górską. Ponad połączeniem się obu Oraw i
między niemi rozpościera się najznaczniejsza
płaszczyzna w Orawie; odtąd zaś w kierunku
południowym, a od Twardoszyna południowo-
zachodnim, wąska dolina Orawy oddziela tę
M.-Orawską od północno-zachodnich stoków
Tatr liptowsko-orawskich. W grzbiecie tejże
M. wznoszą się od płdn. zach. ku płn. wsch,
następujące szczyty: Jaworowa 1029 m., szczyt
bezimienny 1084 m., Budyn 1220 m., Magór-
ka 1104 m., Stara Hora Przyboj 948 m. i Je-
dlicznik 828 m. wysokie. Budyn zatem jest
najwyższym szczytem M.-Orawskiej, OŚ po-
dłużna M. Turczańsko-Orawskiej wynosi 53
kil., a szerokość tego pasma 7 do 11 kil. We
względzie geologicznym M.-Turczańska z Ha-
lami Wiaternemi, Fatrą, Szypem i Hrdoszy-
nem, wreszcie z M.-Orawską, tworzy jednę ca-
łość, (o do M.-Turcz,, to geologicznie uważa-
na, jest ona dalszym ciągiem Hal Wiaternych.
Południowe jej stoki składają się z granitu,
a to z tego samego, jak dzielnica. Minczowa
w Wiaternych Halach; północne zaś z wapieni.
Między granitami i wapieniami rozpostarł się
czerwony piaskowiec, tworzący najwyższe
szczyty tej dzielnicy. Skład geol. Krywania
Małego i Rozsudca, obacz pod artykułami opi-
sującemi te szczyty. W M.-Orawskiej część
zachodnia, między przecznicami zazrywsko-
parnicką 1 hrusztyńsko-orawską, składa się od
południa z marglów neokomskich, od północy
z dolomitu neokomskiego. Prócz tego wystą-
piły nad drogą od Zamku Orawskiego aż ku
'Kniaży margle puchowskie. W części zaś
wschodniej, począwszy od Zamku Orawskiego
aż do Długiej, wystąpiły nad Orawą liasowe
margle plamiste. Na nich legły wapienie ju-
rasowe, na spodzie czerwony lub szary wapień
krynoidowy, na wierzchu czerwony wapień
ryfowy z kilku gatunkami amonitów, jak zwy-
kle źle zachowanych. Wapienie ryfowe wy-
stępują między Trzcianą i Twardoszynem,
w skale Medwedzkiej pod Krasnohorką, i od
Podbielu aż ku Zamkowi orawskiemu, leżąc
tutaj na wspomnianych marglach plamistych.
Na zachód od Krasnohorki pojawiają się czar-
ne łupki zawierające: Ammonites tardifuncalus
Leym. Czyt. Dionys Stur, Barometrische Hó-
henmessungen im Wassergebiete der Waag
und Neutra. W Jahrb. d. kk. geol. Reichs-
anstalt in Wien, 1860.— Fotterle, Geolog. Un-
tersuchungen wegen etwaigen Salzvorkommens
in der Arva; tudzież Mitteilungen iiber die
Braunkohlenlager in der Arva, Tamże, r.
1851.—Paul C., Die Karpathensandstein und
Klippenbildungen zwischen dem Gebirgszuge
der Arvaer Magóra und dem Arvaflusse voń
Turdossin bis Arvavaralja. Tamże, 1867, Br. G.
Magórka 1.) polana w obr. gm. Grzechy-

ni, w pow. myślenickim, 2.) M., grupa chat  
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włościańskich we wsi Żabiu, w pow. kosow=
skim. 3.) M.-Zodygowska, chaty górnicze i
kamieniołomy, koło Huciska, należące do ob-
szaru dworskiego w Łodygowicach, w pow.
bielskim. 4.) M.-Wilkowska, chaty górnicze,
nieopodal Wilkowie, należące do obszaru
dworskiego w Łodygowicach, w pow. biel-
skim, Br. G.
Magórka, potok górski w obr. gm. Zawoi,

w pow. myślenickim; wypływa z pod przełę-
czy między szczytami Czerniawą Suchą (1062
m.) i Jałowcem (1110 m.), w lesie „Pod Beski-
dem'* zwanym; płynie na wschód, równolegle
do pot. Korczynkami zwanego (ob,). Uchodzi
do Wileznawki, dopływu Skawicy, z lew. brz.
Długość biegu 2250 m. Br. G.
Magórka 1.) pasmo górskie w Beskidzie

zachodnim, na granicy gmin Międzybrodzią
lipniekiego a Łodygowice, w pow. bielskim,
ciągnie się od północnego zachodu ku wscho-
dowi, łukiem podanym na południe. Półno-
ćno-ząchodni narożnik tworzy szczyt tejże na-
zwy, także Josefsberg zwany; wznies, 913 m.
Miejsce znaku triangul. Od tego szczytu wy-
biegają dwa ramiona górskie, jedno ku półno-
cy, ze szczytem Sokołówką, 858 m. wys.; dru-
gie ku zachodowi, ze szczytami Rogaczem
(828 m.) i Łysą (660 m.). Od wschodniego
bezimiennego czubka, 933 m. wysokiego, od-
rywają się również dwie odnogi ku dolinie
Soły, jedno ku płn. wsch., drugie ku płdn.
wsch. W tej ostatniej odnodze szczyt Suchy
Wierch (799 m.), Północny stok lesisty na-
leży do Międzybrodzia lipnickiego, południowy
zaś do Łodygowic. Północne stopy oblewa
potok Ponikwa, płynący na wschód i zlewają-
cy swe wody do Soły. Z południowej stoczy-
stości podążają wody do pot. Żylezy, 2.) M.,
góra lesista, na północny wschód od wsi Stra-
conki, w pow. bielskim, pod 369 46! 327 wsch.
dłg. g. F., a 49” 48' 10” płn. sz. g. Wznies.
654 m. npm. 3.) M., szczyt w Beskidąch za-
chodnich, wznosi się na granicy Galicyi i Szlą-
ską austr. a gm, Lipowej i Kamesznicy, w po-
wiecie żywieckim, na północ od Baraniej góry
(1214 m.), pod 369 41' wsch. dłg. g. F.,
a 497” 37' 40” płn. sz. g., ponad źródłami Bia-
łej Wisełki i dopływów tejże. Po stronie płn.
wsch. bije potok Leśna (ob.), dopływ Soły, a po
stronie płd. wsch. potok Bystra, zwany w dol-
nym swym biegu Kamesznicą (ob.). Wznies.
1129 m. npm, Od szczytu tejże M. na wschód
bieży granicą wymienionych gmin szeroki
grzbiet lesisty, kończący się szczytem, także
M. zwanym, 1091 m. wys, 4.) M., góra lesi-
sta, wznosząca się na granicy gm. Ponikwii
Jaszczurowy, w pow. wadowickim, z Tarnawą,
w pow. żywieckim, pod 379 8' 14” wsch, dłg.
g. F., a 497 48' 15” płn. sz. g., w odnodze gór-
skiej, wybiegającej od Łamanej Skały (934



m.) na płn. wsch. granicą powiatów: żywie-
ckiego i wadowickiego, przez szczyty Lesko-
wiec (922 m.) i Jaworzynę (890 m.). Wznies,
M.819 m. npm. Na północnej stoczystości
M. biją źródła Ponikiewki, dopływu Skawy,
na południowej zaś na polanie śródleśnej legły
chaty „„Suszyce,'* należące do Tarnawy. Tu też
wytryskują potoki: Jaszczurówki i Tarnawki,
dopływów Skawy. 5.) M., szczyt bezleśny
w Gorcach, w części ich wschodniej, na połu-
dniowym stoku, między potokami Jarczem (od
wsch.) a Fedorówką (od zach.). Od południo-
wej strony płynie pot. (Ochotnica. Wznies. 913
m. npm, Leży pod 389” 58' wsch, dłg. g. F.,
a 497 80 54” płn. sz. g. 6.) M., góra lesista,
wznosząca się na granicy gmin Zatwarnicy i
Hulskiego, w pow. Lisko, pod 40? 11 25”
wsch. dłg. g. F.,a 499 12' 55” płn. sz. g., mię-
dzy potokami Hulskim (od zach.) a Głębokim,
dopływami pobliskiego Sanu. Wznies. 910 m.
Las pokrywający południowo-wschodni stok
zwie się Magórcem. Grzbiet górski, w któ-
rym wznosi się M., jest odnogą płn.-wschodnią
pasma górskiego, zwanego Połoniną wetlińską
(ob.). 7.) M., szczyt lesisty w Beskidach za-
chodnich, na południowej stronie głównego
grzbietu Karpackiego, na Orawie (Węgry).
Od szczytu Pilska (1557 m.) wybiega ku po-
łudniowemu wschodowi ramię górskie po szczyt
Dudową (1187 m.); na południe od tegoż szczy-
tu, pod 87 10” wsch. dłg, g. F., a 499 32 płn.
sz. g., Wznosi się szczyt Magórka do wys. 1086
m. npm. 8.) M., szczyt w Magórze Orawskiej,
pod 3799/25” wsch, a 49% 22 płn. sz, g.
Wznies. 1104 m. Wody posyła na północ do
Orawy Białej, a na wschód do Orawy. Ob.
Magóra Turczańsko- Orawska. Br. G.

Magórki, grupa chat włościańskich w obr.
gm. Jabłonicy, w pow. nadwórniańskim,

Magóryniee, potok, ob. Magóra.
Magórzyca 1.) szczyt i dział górski w pół-

nocnych rozgałęzieniach (Grorców (ob.). Od
szczytu Grorca (1229 m.) z głównego grzbietu
wychodzi ku północy ramię górskie, dzielące
się na dwa grzbiety. W jednym z nich,
a zwłaszcza który się zwraca na płn., łukiem
nieeo na zachód podanym, ze szczytem Głę-
bieńcem (965 m.), między potokami Kamienicą
(od zach.) a Głębieńcem (od płd. wsch.), wzno-
si się szczyt Magórzyca, 881 m. wys. Od nie-
go na płn. są dwa szczyty bezimienne 1008
m.i 1007 m. wys. Między nimi przełęcz Po-
lanki. Północny stok opadający ku Kamieni-
cy pokrywa Szczawski las. Od zach., płn. i
wsch. oblewa dział ten pot. Kamienica (ob.),
a od płd. wsch. potok Głębieniec, uchodzący
do Kamienicy we wsi Szczawie. 2.) M., góra
lesista w hr. spiskiem (Węgry), w obr. gm.
Jakubian, po wschodniej stronie rzeki Jaku-
bianki, między nią (od zach.) a Wyźnim Krej- 
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czym pot. (od wsch.); od płd. opływa ją pot.
Pisowna, zlewający swe wody do Jakubianki.
Wznies, 1067 m. npm. Leży pod 389 21” 50”
wsch, dłg. g., a 497” 11' 36” płn. sz. g. 3.) M.
al. Magóryca, las, we wschodnich Beskidach,
w dziale dunajecko-popradzkim, na obszarze
wsi Roztoki, w pow. sądeckim, między poto-
kami: Wielką Roztoką (od płn. zach.) a Małą
Roztoką (od płd. wsch.), i między górami Skał-
ką (1082 m.) a Jaworzyną (946 m.). Br. G.
Mag ;tten (niem.), wś, pow. welawski, st.

p. Tapiau.
Magreta, os. młyn. nad rz. lgiszwartą, pow.

częstochowski, gm. Krzepice, par. Danków. Ma
2 dm., 12 mk., 46 mr. ziemi.
Magrycha, młyn na obszarze dworskim

Tłusteńkie, pow. husiatyński,
Maguciszki, wś, pow. nowoaleksandrowski,

gm. bachmacka.
Magulaniszki, wś włośc. nad Wilią, pow.

wileński, | okr. adm., 0 33 w. od Wilna, 1
dm., 9 mk. katol, (1866).
Magulanka, słoboda, pow. rówieński, wła-

sność B. Ponińskiego. Jest tu od r. 1877 dy-
stylarnia drzewa na pięciu robotników, produ-
kująca rocznie 3000 wiader dziegciu i 300
pud. terpentyny za 1200 rs.

Maguliszki, wś, pow. wileński, 4 okr. adm,,
o 66 w. od Wilna, 9 dm., 76 mieszk. katol,
(1866).
Magunele, wś i dobra, pow. nowoaleksan-

drowski, gm. Dukszty, mają 712 dzies. ziemi,
b. własność Biegańskich, dziś Dowgiałłowej.
Jest tu zarząd sołecki gminy dukszciańskiej,
składającej się z trzech sołectw: dukszciańskie-
go, magunelskiego i tumulińskiego. Do duksz-
ciańskiego należą dwory: Dukszty i Gierkany
(Dowgiałłowej) z wsiami Pożemiszki (10 dm.,
200 dzies. ziemi), Dworzyszcze (4 dm., 60 dz.),
Zakarklinie (5 dm., 106 dz.), Peltyszki (3 dm.,
40 dz.), Wielka wieś (4 dm.), Świliszki (2
dm., 60 dz.), Rytkuniszki (3 dm., 70 dz.), Ja-
nowo (l dm., 22 dz.), Gierkany (8 dm., 126
dz.), Rudaniszki (3 dm., 83 dz.), Wygódka
(26 dz.), Saksoniszki (2 dm., 40 dz.), Kuźmie-
ryszki (63 dz.), Iwanowo (2 dm., 75 dz.)i
folw. Gierkany 716 dz.; dwór Liguny, niegdyś
Aleksandrowiczów, później Mejera, dziś Buć-
kowskiego, 704 dzies. ziemi dwors., z wsiami:
Werdziuki 13 dm., Liguny 10 dm., Jankowsz-
czyzna 4 dm, i Grykopole 1 dm.; dwór Anto-
nowo, dawniej Tadeuszów, 3738 dzies. ziemi,
z wsią Bakiszki 6 dm.; dwór Kuźmierki, da-
wniej Salmonowiezów, dziś Mińskiego, z wsia-
mi Warny 3 dm., Sciary 2 dm.; dwór Wasz-
kańce, niegdyś Szmigielskich, później Hercy-
ków, dziś Szyłeykowej, 229 dzies. ziemi,zzaśc.
Antoniszki 1 dm.; dwór Ogrodniki, Górskiego,
123 dz, ziemi, z wsiami Ogrodniki > dm.i
Chmielewszczyzna 4 dm.; dwór Petrykały Ka-
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sperowiczów z wsiami Petrykały 1 dm. i Uż-
dele | dm.; dwór Wiktoryszki, Aleksandrowi-
cza, 52 dzies. ziemi; "Tabor, Orzeszkowskich,
240 dz.; Berżeniki, Stankiewicza 196 dz. i
Paspaniszki, Koziełły z wsią t. n.; razem 95
dm., 645 mk, męż. i 1927 dz. ziemi włośc. Do
magunelskiego zarządusielskiego należą nastę-
pne wsie i dwory, M,ziemi dwors. 707 dz.
z wsiami Kalwiszki 6 dm., 124 dz., Biegunowo
dm, 1, dz. 40, Zakalniszki dm. 1, dz, 34; Góry,
barona Engielharda, ziemi dwors. 728 dzie:.
z wsiami Maguny 16 dm., Wysoczyno 2 dm.;
Dobromyśl, Zienkowiczów, z wsiami: Janulań-
ce 6 dm., Burzyszki 4 dm., Pieczuniszki 3 dm.,
Dobromyśl 1 dm.; Tarasiszki, niegdyś Bene-
dykta Ryżego, dziś Ostaniewiczów, ziemi dwor,
150 dz. z wsiami Keyży 6 dm., Janulańce 1
dm.; razem 53 dm., 312 dusz męs., ziemi włośc.
1167 dz, Do tomulińskiego zarządu należą
dwory i wsie: Tomulin, dawniej należał do
dóbr Dryświat Łopacińskich, później pijarów,
dziś Smolewskiego, ziemi dwors. 2441 dz.; do
niego należą wsie: Tomulin 4 dm,, Dryszkuny
10 dm,, Taszkuniszki 2 dm., Koniuchy 8 dm,,
(na jej ziemi stoi st. dr. żel. Dukszty), Bikia-
nyiQymbaliszki 8 dm., Zusien 3 dm., Ma-
gunka 2 dm., Sierpuchówka; razem 41 dm.,
211 dusz męż., ziemi włośc, 868 dz.; w ogóle
zaś w dukszciańskiej gminie 189 dm., 1168 dusz
męs., ziemi włośc. 3962 dzies. W gm. Dukszty
znajdują się następne jeziora: Pereświta wł. 4
mr. 5 pręt 22; Berżona wł, 1 mr. 1; Pereświ-

_ tajcie wł. 1 mr. 6 pręt: 28; Berżonka mniej niż
mr, 1; Dukszty wł. 22 mr. 28 pręt. 12; Poże-
mie mr. 11 pręt. 6; Samonie wł,1 mr. 1 pręt.
5; Bimberys mr. 10 pręt. 28. 4. K, £.
Magunka, Magunki, ob. Magunele.
Maguny 1.) wś rząd., pow. lidzki, 4 okr.

adm., od Lidy o w. 18, od Wasiliszek w. 45,
dm. 7, mk, wyzn. rz.-katol, 92. 2.) M., wś
rząd., pow. święciański, | okr. polic., 243 mk.
katol., żyd. 11, dm. 20 (1866).
Magura, JMagurka, Magurki, „Magurzyca, ob.

Magóra, Magórka, Magórki, Magórzyca.
Magureta, szczyt lesisty, na północ od wsi

Sadowy, w pow. kimpoluńskim, między poń,
Vurvar (od wsch.), Zebrauca (0d zach.) i Sado-
wą pot. (od południa), Wznies. 1029 m. npm.
Leży pod 43? 9' 567 wsch. dług. g. F.,
a 47 54! 30” płn. sz.g. | Br, G.
Magyarfalu, Magyarfalva, wś w hr. liptow-

skiem, ob, Uhorska Wieś, Uherska Wieś.
„Mahala, wieś parafialna, w pow. czernio-

wieckim, od Czerniowiec na północny wschód
7.kil. odległa, na lewym brz, Prutu, od Prutu
3 kil. odległa, graniczy od płn. zach. z wsią
Budą, od płn, wsch. z Birańczami, od wsch.
z obsz. Bojana, od płdn. z Kotul-Ostrycą i
Ostrycą, a od płd. zach. z Ludyhoreczą. Ma
1656 mk. Wsi Buda, Mahala i Kotul-Ostry-

   

Mah

cą leżą tak obok siebie, iż chaty jednej wsi
stykają się bezpośrednio z chatami drugiej wsi.
W miejscu parafia grecko-nieunicka. W płn,
stronie wsi wzgórze Lipnik, 284 m. npm.
Wzdłuż wschodniej granicy płynie potok Ilu-
ków (Hukeu), dopływ Prutu, a na połudn.
zach. granicy rz. Prut. Miejsce przewozu. Po-
la i łąki na płn. wsch. obszarze zwą się Habu-

sara, Tołoka Wielka i Wawista, na płd. zach.
obsz, nad Prutem Ramasa, Mała Polana i For-
suchil. Folwark, Znaczne sady owocowe. St.
p. Sadagóra. Br. G.
Mahalfalva (węg.), Mażalowce, wś, ob. Ma-

chalowce,
Mahdaliwka, ob. Magdałówka.
Mahello horby, wzgórze 396 m. wyś.,

w płn. stronie Nahujowie, pow. drohobycki,
Na płn. stoku nastaje pot. Broncy. Od zach.
opływa je pot. Stupianka.
Maheriw, ob. Magierów,
Mablau (niem.), ob. Małewo.
Mahiborg (niem.), ob. Malbork.
Mahiburg (niem.), ob. Malbork.
Mahlekain (niem.), folw. w Kurlandyi, na

wyspie rz. Dźwiny, pow. i par. zelburska.
Mahien (niem.), może Malin, wś, pow. trze-

bnieki, na płd, krańcu lasu t. n., par. Kaps-
dorf, ma szkołę ewang.
Manlendorf (niem.), 1.) Gross-M,, wś i do-

bra, pow. niemodliński, nad Nyssą; 28 bud,,
(4 dm., 486 mk. Wś ma 60 osad, 880 mr.
ziemi, szkołę i kaplicę katol.; dobra 2346 mr.
z folw. Seharfenberg. 2.) M., 1372 r. Maler-
dorf, wś i dobra, pow. grotkowski, o pół mili
od OQdmachowa; 11 bud., 26 dm., 214 mk. Wś
ma 20 osad, 137 mr. ziemi a dobra 912 mr.
ziemi i cukrownię, PF, 8.

Mabklendorf (niem.), wś, pow. świętosie-
kierski, st. p. Risenberg; 52 mk. (1857).
Mahljau (niem.), wieś, pow. trzebnicki,

z przys, Klischau.
Mahlienshof (niem.), ob. Jfalienshof.
Mahlin (niem.), ob, Jalinin.
Mahikau (niem.), ob. Jfalkowy.
Mahla-Kalns, wzgórze w pow. wolmarskim

gub. ryskiej, Por. Zemsał,
Mahmłack (niem.), folw., pow. gierdaw-

ski, niedaleko szosy sępopelsko-gierdawskiej,
st. p. Dietrichsdorf; 136 mk. (1857).
Mahnau (niem,), wś i kol., pow.głogowski,

par. Jakobskirch. Z folw. Marienvorwerk.
Mahnsfeld (niem.), wś ios., pow. króle-

wiecki, 0 8 kil, od st. p. Kobbelbude. Okrąg
urzędu stanu cywilnego M. miał 1880 r. 1534
dusz. Kś, Fr.
Mahusfeld-Muehle (niem.), wiatrak i wo-

dny młyn, pow. królewiecki; st. p. Kobbelbu-
de 8 kil. odl, Ma obszaru 162.20 ha. Kś, Fr.
Mahnwitz (niem,), ob. Janowice. |
Maholm (Script. rer, Prus. II, 46), miejsco-
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wość w Estonii, gdzie r. 1268 zaszła bitwa
między Demetryuszem, książęciem Rusinów
(rex Rutenorum) a Aleksandrem, bisk, dorpa-
ekim i mistrzem Ottonem (,,lnito autem certa-
mińe circa ecełesiam Maholm, oceubuit idem
dominus Alexander cum duobus fratribus*),
Mahora, ob. Magóra.
Mahrau (niem.), wś i folw., pow. morąski,

st. p. Sonnenborn 3 kil. odl, We wsi było

1857 r. 230 mk.; na folw. należącym do dóbr
ryc. Venedien było 25 mk.; w M. mieszkali
dawniej ze szlachty pol. Wilamowscy (Ob.
Kętrz.: O ludn. pol., str, 586), Okrąg urzędu
stanu cywiln. Gr. Samrodt, Kś. Fr.
Mahren (niem.), ob, Mary.
Mahrung (niem.), jez. na pograniczu pow.

morąskiego i ostrólzkiego, nad którem leżą
wsie Eckersdorf, Gubitten, Mostkowo i Alt
Ramten; z płdn. części tego jez. wypływa rz.
Mahrung, uchodząca do Passaryl. 4. Fr.
Mahrung (niem.), rzeka, pow. ostródzki,

wypływa z połudn. części jez, tejże samej na-
zwy i uchodzi do Passaryi a z nią do zatoki
fryskiej, Ks. Fr.

Mahałlee, góra lesista, po zachodniej stronie
mka Ozehowa, w pow. brzeskim, pod 38*18' 40”
wsch. dłg. g. F., a 499 49" 45” płn. sz.g. Stok
zachodni, północny i południowy lesisty; na
wschodnim stoku, opadającym do doliny Du-
najca, legły rozrzucone zabudowania Qzchowa;
las po stronie północnej zwie się Miejskim la-
sem; u płn. stóp, M. płynie potok Zilina (al.
Zelina), dopływ Dunajca. Wznies, M. 462 m.
Miejsce znaku triang. Sprostować tu należy
mylnie podane położenie geogr. mezka Ozcho-

wa, w art. opisującym je. Czchów bowiem
leży pod 38% 20 20” wsch. dług. g. F.,
a 490 50' 6” płn. sz, g. (kościół), Wzniesienie

Ozchowa 270 m. npm. Br. G.

Majaczek, zaśc, szlach., pow. wileński, I
okr. adm., o 21 w. od Wilna, 1 dm. I mk.
prawosł., 2 katol. (1866).
Majaczewice, wś, pow. sieradzki, gm. Ma-

jaczewiee, par. Burzenin (Łaski, Lib. ben. I,
426, Moyaczewicze), o 8 w. od Burzenina, o 17
w. od Sieradza. Ma 161 mk. kat. Rozl, 1199
mr.; dwór ma 900 mr. roli ornej, 100 mr. lasu,

52 mr. łąk; włościanie 40 mr. roli orn., 7 mr,

łąk. M. należały niegdyś do Majaczewskich

h. Poraj, W Burzeninie siedzieli tegoż herbu

Burzeńscy, a w Pstrokoniach Pstrokońscy.

W XVI w. M. przeszły w ręce Burzeńskich.

Majaczewscy poszli za chlebem gdzieindziej,

przystali do reformacyi, jak tego dowodzą pod-

pisy dwu członków tej rodziny Maj aczewskich

Porajów z Burzenina na akcie konfederacyi

dysydentów w Toruniu z r. 1767. Od Burzeń-

skich 1638 r. przeszły M. do Porajów Pstro-

końskich a Magdalena Pstrokońska 1771 r.

wniosła te dobra w dom Korabitów Kobierzy- 
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ckieh. Obecny właściciel Władysław Kobie-

rzycki, R. 1827.M. miały 7 dm., 82 mk. We-

dług Tow. Kred. Ziems. dobra M. składają się

z folw.: M. i Wola Szczawińska; wsi: M.,

Szczawno, Biadaczew, W ola Szczawińska; rozl.

wynosi mr. 1713; folw. M.: grunta orne i ogr.

mr. 613, łąk mr. 15, pastw. mr. 37, wody mr.
'30, lasu mr. 300, zarośli mr. 150, nieuż, i pla-

ce mr. 32, razem mr. 1190, bud. mur, J, z drze-

wa 12; płodożmian 9-polowy; folw. Wola

Szczawińska: grunta orne i ogr. mr. 183, łąk
mr. 30, pastw. mr. 25, lasu mr. 195, zarośli

mr. 80, nieuż. i place mr. 5, razem mr. 523,

bud. mur, 1, zdrzewa 5; płodozmian 7-polowy.

Gorzelnia, browar, piec wapienny, pokłady .

kamienia wapiennego; rzeka Warta przepływa

granicą południowo-wschodnią. Wś M. osad

6, z grun. mr. 48; wś Szczawin os. 34, z grwn.

mr. 207; wś Biadaczew os. 21, z grun.mr. 310;

wś Wola Szczawińska os, 9, z grun. mr. 36.

Gm. M. należy do sądu gm. okr, III wos, Zło-

czew, st. poczt. w Widawie. Obszaru ma

17349 mr. i 5202 mk. 'W gminie jest 30 wsi,

437 dm. W większych majątkach czteropolo-

we gospodarstwo, w mniejszych nieracyo-

nalne. | Br. Ch.

Majaczka, mko, pow. kobelacki gub. poł-

tawskiej, o 22 w. od Kobelak, u zbiegu strugi
M. z rz, Orełą. W drugiej połowie XVII w.

była tu warownia. Ma 275 dm. 1780 mk.

Są też w pow. melitopolskim gub. tauryckiej

dwie wsie t. n.
Majaki, wś włośc. nad rz. Raduńką, pow.

lidzki, 5 okr, adm., od Lidy o w. 3/, od Ej-
szyszek w. 13, dm. 5, mk, 27.

Majaki, miasto nadetatowe w pow. odeskim
gub. chersońskiej, o 224 w. od Chersonu a o 35

od Odesy odległe, na lew. brz. Dniestru, któ-

ry się stąd na dwie odnogi dzieli. Ma 7785

mk., stacyą pocztową i przystań żeglugi. R.

1874 przybyło Dniestrem do M. 2600000 pud.

towarów. Por. Dniestr (LI, 56, 50).

Majanów, wś, pow. winnicki, gm. Brahi-

łów, par. Woroszyłówka; ma 118 dm., 550

mk., 649 dzies. ziemi włośc., dwors. Ż7dz.

Wilamowskiego, 199 dz. Sokołowskiej, 636

dz. Stankiewiczowej; 40 dz. cerkiewnej, C(er-

kiew ś. Krzyża: 765 parafian. Gleba czarno-

ziem z piaskiem. Dr. M.

Maibaum (niem.) al. Jfaybaum, dok. Mey-
bowmi Meybome, wś, niedaleko szosy prowa-

dzącej z Elbląga do Fromborka, pow. elbląski.

Zawiera 55 gburskich posiadłości, 30 zagród

i 8993.63 mr, ziemi, Mieszk. było 1868 r.

655, ew. 642, kat. 18; dm. mieszk. 92. Paraf,

ew. i okrąg urzędu stanu cywiln. Prunz, par.

kat. Neukirch-Hóhe; odl. od miasta pow. 2'/,

mili. 27 stycz, 1331 r. odnawia komtur elblą-

ski Hermann v. Oettingen przywilej dla wsi

Maibaum, założonej przez komtura elbląskiego



908 Maj

Henryka v. Gera (1305—:1312) na prawie|
chełm. Wieś maobejmować 60 włók, sołtys
ma posiadać 6 wolnych włók, od reszty włók
pobiera zamek po pół grzywny i po 4 kury od
włóki (Noverit.. posteritas, quod cum villa
Meybowm per... fratrem Heinricum de Gera
exposita esset cum sexaginta mansis jure Cul-
mensi et per Johannem dictum Klemme locata,
Nos vero frater Hermannus... Commendator in
elbingo privilegium praedictae villae innova-
vimus, Petro Klemmen ac suis veris ac legiti-
mis heredibus sex mansos liberos et officium
seulteciae... contulimus.„, Datum in Hollandia
Anno D. 1831). Ob. Cod. Dipl. Warm. I,
146—147. R. 1398 posiadał sołtys Jakób już
tylko 3 włóki, drugie 3 dzierżył Hintzke Ar-
noldes, który wskutek tego także sobie rościł
prawa sołtysa; spór ten rozstrzygnął komtur
elbląski Conrad v. Kyburg na korzyść Jakóba,
pozostawiając jednakowoż jego rywala w po-
siądaniu owych 3 włók sołeckich. Ob. Cod.
dipl. Warm, III, 300—301. Kś, Fr.
Majborg, Majborek, Majburg, dawna w ru-

skich kronikach nazwa Malborga.
Majcher, pustkowie, pow. odolanowski, 2

dm., 10 mk.; należy do wsi i gm, Jankowa za-
leśnego.
Majchrówka al. J/aychrówka, chaty wło-

ściańskie, w obr. wsi Raby niźniej, w pow. li-
manowskim, Br.
Majchry, os., pow. wieluński, gm. Skomlin,

par. Komorniki, odl. od Wielunia w, 12; dm.
1, mk, 6.
Majcz al. M. Faszcze, niem. Kl, Faschizen

al. Fasczen i Fassen, wś, pow. ządzborski, st. p.
Baranowo. Ks. Olbracht sprzedaje Stefanowi,
Tomaszowi, Pawłowi i Aleksandrowi, braciom
v. Bucholz, niemcom, 12 włók nad jez. Majcz
na prawie magdeburskiem. Dan w Królewcu
r. 1549. (Ob. Kętrz.: O ludn. pol., str. 480).
Okrąg urzędu stanu cywiln. Baranowo. 1.)

Wielki, niem. Gr.-Maitz, leśnictwo, 70 mr. rozl,,
22 mk. 2.) M.-Mały, niem. Kl.-Maite, dobra
tamże, 275 mr. rozl., 27 mk. (1857). Kś. Fr.
Maidahnen (niem.), ob. I/ajdany,
Majdajny, niem, Gr. i AL. Altenhagen, dwie

wsie, pow. ostródzki, st. p. Miłomin, okr. urzę-
du stanu cyw. Liwa.
Mojdan, wyraz turecki, oznaczający zamknię-

ty, czworoboczny obszar, służący za rynek targowy,
plae ćwiczeń wojennych, miejsee zgromadzeń, W obo-
zach polskich nazywano M. wolny obszar środkowy,
na którym gromadziło się rycerstwo dla równego po-
działu łupów. Stąd przeszła ta nazwa na obozowiska
robotników leśnych, którzy ustawiali swe budy
w czworobok zamknięty. Obozowiska te stawały się
ezęsto zawiązkami wsi, zakładanych na wyciętych ob-
szarach leśnych. Nazwa pierwotna M. przechodziła
ina wieś. Majdany tem się różnią od Bud, że stano-
wiły zbiorowisko znacznej liczby robotników, eo po-
ciągało konieczność urządzenia w nieh władzy admi-
nistracyjnej i sądowej, podczas, gdy budy były to po-  jedyńcze przeważnie osady leśne. M. zakładano w ce-
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lu wyzyskiwania zawartych w lesie bogactw przez
wytapianie smoły, wypalanie węgla it. p Zwykle
przybierały one nazwę od dóbr, do których należą la-
sy. M.odgrywa tęż samą rolę w obszarach leśnych
na prawym brzegu Wisły aż do Bugu i Narwi, €0
Huta na obszarach leśnych lew. brzegu. Br. Ch.

Majdan 1.) wś, pow. nowomiński, gm. Bar-
cząca, par. Mińsk, Jest tu smolarnia. 2.) M.,
wś, pow. nowomiński, gm. i par. Wiązowna.
3.) M., folw., pow. piotrkowski, gm. Ręczno,
par. Bęczkowice. Ma 3 dm., 55 mk., 526 mr.
obszaru. Wedł, Tow. Kred, Ziems, folw. M., od
Grorzkowic w. 8, rozl, mr. 920: grunta orne
i ogr. mr. 326, łąk mr. 7, lasu mr. 561, wody
mr. 4, nieuż. i place mr. Ż2, bud. mur. 6, z drze-
wa 5; płodozmian 7-polowy. Folw. ten w r.
1868 oddzielony od dóbr Trzepnica. 4.) M.,
wś, pow. kozienicki, gm. Grabów nad Pilicą,
par. Wrociszew. 5.) M., pow. opoczyński,
gm. Smorzyce, par. Bedlno. 6.) M., pow. opa-
towski, gm. Malkowice, par. Kiełczyna. 7.)
M.-Garbacki, os. leśna, pow. opatowski, gm.
Boksice, par. Słupia Nowa; odl. 15 w. od Opa-
towa. Należy do dóbr Garbacz; 1 dm., 3 mk,,
12 mr. ziemi. 8.) M., pow. włoszczowski, ob.
Huta Nowa. 9.) M.-Borowski, wś, pow. lubel-
ski, gm. i par. Chodel. 10.) M.-Bożechowski,
pow. lubelski, gm. Niedrzwica, par. Ratoszyn.
11.) M.-Brzeziński, wś, pow. lubelski, gmina
Piaski, par. Biskupice. 12.) M.-Kawęczyński,
pow. lubelski, gm. Piaski, par. Biskupice; ob.
Kawęczyn. 138.) M.-Kozic Górnych, pow. lubel-
ski, gm. Piaski, par. Biskupice. Leży przy
wsi: Kozice Górne. 14.) M.-Kozie Dolnych, wś,
pow. lubelski, gm, Piaski, par. Biskupice. 15.)
M.-Lewandowszczyzgna, 08. włośc., pow. lubel-
ski, gm. i par. Krzczonów. 16.) M.-Mętowski,
pow. lubelski, gm. Zęborzyce, par. Lublin. 17.)
M.-Policki (al. Policzyzna), os., pow. lubelski,
gm,i par. Krzczonów. 18.) M.-fomanów, 0s.,
pow. lubelski, gm. i par. Krzezonów. 19.)
M.-Siostrzytowski, wś, pow. lubelski, gm. Jasz-
czów, par, Biskupice. 20.) M.-Skrzyniecki, wś,
pow. lubelski, gm. Bełżyce, par. Chodel. Przy
wsi Skrzyniec. 21.) M.-Sobieszczański, folw.,
pow. lubelski, gm. i par. Niedrzwica, Rozl.
wynosi mr, 110: grunta orne i ogr. mr. 77, łąk
mr. 6, lasu mr. 27, bud. z drzewa 8; folw. ten
w r. 1878 oddzielony od dóbr Sobieszczany
lit. 0. 22.) M.-Stary, pow. lubelski, gm. Cho-
del. 23.) M.-Strzeszkowski, pow. lubelski, gm.
Niedrzwica, par. Krężnica. Leży przy wsi
Strzeszkowice, 24.) M.-Zeklin, pow. lubelski,
gm. i par. Krzezonów. 25.) M.-Urszułlin, pów.
lubelski, gm. i par, Krzczonów. 26.) M.- Wa-
lentynów, wś i folw., pow. lubelski, gm. i par.
Krzczonów. 27.) M.-Władysławów, pow. lu-
belski, gm. i par. Krzczonów. 26.) M.- Wołni-
ca, pow. lubelski, gm. Piotrków. 29.) M.-
Wrotkowski, os., pow. lubelski, gm, Zęborzyce,
par. Lublin, Por. Czerniejów, 30.) M., wś,
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pow. nowoaleksandryjski, gm. Szczekarków,
par. Wilków. 31.) M. Zrzebieski, pow. nowo:
aleksandryjski, gm. Godów, par. Opole. W po-
bliżu wsi Trzebiesza. 82.) M.-Kozłowiecki,pow.
lubartowski, gm. Niemce, par. Kamionka, W r.
1827 było tu 19 dm., 153 mk. Por. Kozłówka,
38.) M.-Krasieniński, wś, pow. lubartowski,
gm. Samoklęski, par. Krasienin (ob.)., W 1827
r. 7 dm., 52 mk. 34.) M.- Sobolewski, os., pow.
lubartowski, gm. Firlej, par. Rudno. Należała
do dóbr lubartowskich. 35.) M.-Józefin, pow.
chełmski, gm. i par. Pawłów. 36.) M.-Andrze-
jów i M.-Kołodeński, pow. chełmski, gm. Turka,
par. Chełm, Por. Czerniejów. 31.) M.-Kryp-
kowski, pow. chełmski, gm. i par. Pawłów. 38.)
M.-Kukowski, pow. chełmski, gmina Rakołu-
py, parafia Wojsławice. 39.) M.-Ześniewiecki,
powiat chełmski, gmina Rakolupy, parafia
Kumów. 40.) M.-Zeszczanka, powiat chelm-
ski, gm. i par. Pawłów. Porównaj Ziszno,
41.) M. Ostrowsk, pow. chełmski, gm. Rakołu-
py, par. Wojsławice. 42.) M.j Rubie, pow.
chełmski, gm. Rejowiec, parafia Depułtycze.
45.) M. Stajne, pow. chełmski, gm. Rejowiec,
par. Pawłów. 44.) M. Stary, tolw., powiat
chełmski, gm. Rejowiec, par. Spas. Ob. Zuta
Krzywowolska. 45.) M. Zahorodyski, pow. chełm-
ski, gm. Siedliszcze, par. Pawłów. Por. Chojno.
46.) M., os. leśna, 'pow. hrubieszowski, gm.
Werbkowice, par. Hostynne. 47.) M. Wielki
i Mały, pow. hrubieszowski, gm. Mołodiatycze,
par. Trzeszczany. 48.) M. Zuczępski, wś, pow.
hrubieszowski, gm. i par. Grabowiec. W 1827
r. 1] dm., 65mk, 49.) M. Żutowiecki al. Stani-
sławka, pow. hrubieszowski, gm. Miączyn, par.
Grabowiec. 50.) M. Borów, wś, pow. krasno-
stawski, gm. Rudnik, par. Płonka. Ma szkołę
począt. 1-klas. ogólną. 51.) M. Gdańsk, wś,
pow. krasnostawski, gm. Rudka. Leży przy wsi
Zdżanne, zwanej także Gdańsk. 52.) M. Jeztor-
ka, pow. krasnostawski, gm. Zakrzów, par. Tar-
gowisko. 58.) M. Kobylański, pow. krasnost.,
gm. Ruanik, par. Płonka. 54.) M. Kozieniec,
pow. krasnostawski, gm. Rudka, par. Siennica
Różana. 55.) M. Krynicki, pow. krasnostaw-
ski, gm. Izbica, par. Krasnystaw. 56.) M. Zu-
czychi, pow. krasnostawski, gm. Rudnik, par.
Płonka. 57.) M. Średni, pow. krasnostawski,
gm. Rudnik, par. Płonka. 58.) M. Urszulin,
pow. krasnostawski, gm. Rudnik, par. Płonka.
59.) M. Wierzchów, pow. krasnostawski, gm.
Żółkiewka, par. Chłaniów. 60.) M. Zalesie,
pow. krasnostawski, gm. Czajki, par. Zdżanne.
61.) M. Abramowski, wś, pow. zamojski, gm.
Goraj, par. Radzięcin, odl. od m. pow. w. 55,
a od gm. w. 7; liczy 14 dm., 117 mk. kat. i
193 mr. ziemi ornej, w glebie żytniej. 62.) M.,
folw. i leśniczówka, pow. zamojski, gm. Nelisz,
należą do dóbr Nelisz (ob.). 63.) M., folw.,

pow. zamojski, gm, Podklasztor, należy do dóbr 

Maj 909

Krasnobród al. Hutki (ob.). 64.) M. Nepryski
al. Niepryski, wś, pow. zamojski, gm. Podkla-
sztor, par. Józetów Ordynacki, odl. od Zamo-
ścia na płd. o w. 38, od Krasnobrodu w. 7, od
Józefowa w. 11/, i od Biłgoraja w. 29. Dobra
M. Nepryski wraz z folw. Górniki (ob.) zaj-
mujące ziemi or. 501 mr., łąk 126 mr. i 2678
mr. lasu i nieużytków, czyli ogólnej przestrze-
ni 3305 mr., wchodzą w skład ordynacyi Za-
mojskiej; wś zaś zajmuje 2150 mr. przestrzeni,
liczy dm. 174, ludn. katol, 1248, prawosł. 89,
razem 1337 mk., posiada szkółkę początkową,

do której należy os. Józefów, dawniej Józefów-
kiem zwana. R. 1827 dm. 150, mk. 869. Po-
łożenie górzyste, ugajone lasami. Gleba ziemi
przeważnie piaszczysta, z której mieszkańcy
wydobywają kamień piaskowy na nagrobki i
żarna. Z pod tutejszych gór i złąk wytry-
skują źródła tworzące pod Józefowem Ordyn.
rzeczkę Nepryszkę. 65.) M. Szoreówka, folw.,
pow. zamojski, gm. Skierbieszów, nad rz. Ka-
linówką, należy do dóbr Iłowiee B. (ob.).
66.) M. Żukowski, wś i folw., pow. zamojski,
gm. Skierbieszów, należą do dóbr Iłowiee A.
(ob.), par. Skierbieszów. Leżą w płn. wsch.
stronie od Zamościa o w. 22, odl. od Skierbie-
szowa w. 6, zajmują 42 mr. przestrzeni na 6
os. włość, z ludn. 33 mk. katol. 67.) M. Skżer-
bieszowski, wś i folw., pow. zamojski, gm. Skier-
bieszów (ob.). Leży w lesistej stronie na płn.
od Zamościa o w. 22, w odl. od gm. w. 7, na
granicy pow. hrubieszowskiego. Liczy domów
dwors, 2, włośc. 27, ludn. katol. 145, prawosł.
59, razem 204 mk.; posiadł. włośc. 267 mr.
68.) M. Złowiecki, przys. tamże. 69.) M. Sita-
niechi, wś i folw., pow. zamojski, gm. Stary
Zamość, par. Stary Zamość, nad strugą Ołyką,
w lesistej okolicy, odl. od Zamościa na płn. w.
24, odgm, w.5, liczy os, włośc. 48, ludz.
katol. 207, prawosł, 160, razem 367 mk., prze-
strzeni 556 mr. R. 1827 dm. 81, mk. 228.
Gleba urodzajna, czarnoziem i popielatka, łąk

niewiele. Folw. M. Sitaniecki należy do dóbr
ordynacyi Zamojskich Stary Zamość, 70.) M.
Podhuszczka al. Huszczka Mała (ob.). 71.) M.
Zamojski, wś, pow. zamojski, gm. Zamość, skła-
dająca się z 16 osad żołnierskich, zawierają-
cych "przestrzeni 41 mr., wydzielonych z po-
klasztornego folw. M. kś. bazylianów w Zamo-
ściu. 72.) M.-Przedmieście, ob. Zamość. 13.) M.
Ruszowski, wś i folw. należący d» dóbr Łabu-
nie (ob.), pow. zamojski, gm. i par, Łabunie,
odl. odl Zamościa w. 14, od gm. w. 5, ma dm.
dwors. 1, włośe. 49, ludn. 299 mk. i 624 mr.
ziemi włośc., przeważnie żytniej. R. 1827 dm.
45, mk. 256. 74.) M. Bobowski, wś włośc.,
pow. janowski, gm. Urzędów, par, Boby, da-
wniej do dóbr Boby należąca, dm. włośc. 13,
ludn. 104 dusz, ziemi włośc. 180 mr.; grunta
gliniaste, poleśne, urodzajne. 15.) M. Białowo-
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dy, wś włośc., pow. janowski, gm. ipar. Wil-
kołaz, dawniej do dóbr Kłodnica Dolna nale-
żący, „dm. włośc. 23, ludn. 185 dusz, ziemi
włośc. 200 mr., grunta glinkowate, poleśne,
urodzajne. 76.) M. Moniacki, wś włośc., pow.
janowski, gm. Urzędów,. par. Boby, dawniej
do dóbr Moniaki należąca, dm. włośc. 13, ludn.
86 dusz, ziemi włośc. 109 mr., grunta glinia-
ste, urodzajne. 77.) M. Kłodnicki, zwany Ry-
czydół, wś włość., pow. janowski, gm. i par.
Wilkołaz, dawniej do dóbr Kłodnica Górna na-
leżący, dm. włość, 12, ludn. 97 dusz, ziemi
włośc. 158 mr. Por. Ryczydół, 18.) M. Zy-
sakowski, wś włośc., pow. janowski, gm. i par.
Zaklików, dawniej do dóbr Łysaków należąca;
dm. włośe, 10, ludn. 81 dusz, ziemi włośc. 157
mr., grunta liche, piaszczyste. 79.) M. Skor-
czycki, inaczej Leszczyna zwany, wś włośc,,
pow. janowski, gm. Urzędów, par. Popkowice,
dawniej do dóbr Skorczyce należąca, około
1820 r. założona; dm. dwors. 1, włośc. 51,
ludn. 407 dusz, ziemi włośc. 618 mr., grunta
glinkowate, poleśne, urodzajne. W 1827 r.
3/ dm., 199 mk. 80.) M. Zakrzówiecki, ina-
czej Skoinik zwany, wś włośc., pow. janowski,
gm. i par. Zakrzówek, uprzednio do dóbr za-
krzowieckich należąca, dm. włośc. 18, ludn.
124 dusz, ziemi włośc. 200 mr. 81.) M. Emi-
ków, os. wiejska, pow. janowski, paraf. Wilko-
łaz, założona na Białowodach, należała do dóbr
Kłodnica dolna, składa się z 4 osad wiejskich.
Tę osadę r. 1840 założył właściciel Kłodnicy
dolnej Zawidzki, b. pułkownik b, w. polskich,
W lesie Białowody pod Emilkowem znajdo-
wały się okopy pochodzące z czasów wojen
szwedzkich za Jana Kazimierza, gdy Szwedzi
ciągnęli na Urzędów. 82.) M. Ostrowski al.
Kwunin, wś, pow. janowski, gm. Urzędów, par.
Popkowice, około 1810 r. założona w dobrach
Popkowice-Ostrów i od imienia kwy Smoczyń-
skiej, tych dóbr dziedziczki nazwany; ma 22
dm. (1 dworski), 159 mk., 320 mr. ziemi.
W 1827 r. 15 dm., 74 mk. 88.) M. Modlibo-
rzycki al. Nowa Osada, wś, pow. janowski, gm.
i par. Modliborzyce, o 10 w. od Janowa, nale-
żała do dóbr modliborzyckich; 6 dm., 67 mk,,
140 mr. ziemi. Grunta piaszczyste, mało uro-
dzajne, śród lasów dworskich. Por. Dąbrówka.
94.) M. Stary al. M, Obleszcze, wś włośc., pow.
janowski, gm. Brzozówka, par. Modliborzyce,
o 18 w. od Janowa, należała do dóbr Pasieka;
24 dm., 191 mk., 800 mr. ziemi. Grunta gli-
niaste, urodzajne, śród wzgórzy i wąwozów
położone. 85.) M. Ołbięcki, ob. Dąbrowa, str.
922. 86.) M., ob. Węglinek. 87.) M. Górny
al. Górno-M., wś, pow. tomaszowski, gm, Maj-
dan górny, par. Rachanie. W 1827 r, par, To-
maszów, miał 138 dm., 7/6 mk, Jest tu szkoła
począt. 1-kl. ogólna. Według Tow. Kr. Ziems.
folw. M. Górny rozległy mr. 1736: grunta or-  
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ne i ogr. mr. 504, łąk mr. 48, pastw. mr, 202,
lasu mr. 943, nieuż. i place mr. 39, bud, muy.
11, z drzewa 12, cegielnia, pokłady kamien
wapiennego, Folwark ten w r. 1869 oddziel,_
ny od dóbr Łaszczówka (ob.). Gmina M. Gó,_
ny należy do sądu gm. okr. I w Tarnowatc,
st. poczt, w Tomaszowie. Ma obszaru 133859
mr. i 4289.mk. W gminie są: 4 szkoły począt.
4 młyny wodne, browar i cegielnia. W skład?
gm. wchodzą wsie: Łaszezówka, Majdan Gór-

ny, Majdan Typiński, Niedzieżęw, Podgórce,
Przeorsk, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna, Sznu-
ryi 'Typin. 88.) M. Krynicki, wś, pow. toma-
szowski, gm. i par. Krynice (ob.), 10 dm., 100
mk., 119 mr, ziemi. W 1827 r. par. Łabunie,
34 dm., 158 mk. 89.) M. Mały, wś, pow. to-
maszowski, gm. Tarnawatka, par. Krasnobród
(ob.). W 1827 r. par. Łabunie 98 dm., 329
mk. 90.) M. Wiewirkowski, pow. tomaszowski,
gm. Kotlice, par. Tyszowce, 91.) M. Perespa,
folw., pow. tomaszowski, gm. Kotlice, par. Ty-
szowce. 92.) M. Sżełce, wś, pow. tomaszowski,
gm. i par. Krynice. 93.) M. Wielki, wś, pow.
tomaszowski, gm. Tarnawatka, ma 84 dm,,
120 mk, w tem 724 obrz, łac., 1407 mr. grun-
tu, gleba piaszczysta, śród lasów. R. 1827
par. Łabunie, 87 dm., 487 mk. 94.) M. Gro-
madzki, wś, pow. biłgorajski, gm. Puszcza Sol--
ska, par. Biłgoraj. 95.) M. Kasztelański, pow.
biłgorajski, gm. Aleksandrów, par. Majdan So-
pocki. W 1827 r. par. Górecko, 24 dm., 144
mk. 96.) M. Księżpolski, pow. biłgorajski, b.
par. fil. unicka (ob. Księżpoł). W 1827 r. było
tu 199 dm, 1346 mk, Tu mieści się zarząd
klucza księżpolskiego ordynacyi Zamojskich.
97.) M. Nadrzecze, wś i folw., pow. biłgoraj-
ski, gm. Puszcza Solska, par. Frampol. 98.) M.
Nowy, wś, pow. biłgorajski, gm. Sól, par. Pu-
szcza Solska. Należy do dóbr ordynacyi Za-
mojskich. 99.) M. Sopocki, wieś, pow. biłgo-
rajski, gm, Majdan Sopocki, par. Józefów, odl.
32 w. od Biłgoraja. Należy do dóbr ordyna-
cyi Zamojskich. Posiada cerkiew parafialną.
W 1827 r. 90 dm., 304 mk, Gmina M. Sopoc-
ki należy do sądu gm. okr. IV w Józefowie,
st. poczt. w Tomaszowie. Ma 20548 mr. ob-
szaru i 4275 mk, (1867 r.). W skład gminy
wchodzą: (iotusza-Stara, Oiotusza, Długi Kąt,
Grabowica, Hamernia, Józefówek, Majdan So0-
pocki, Oseredek Nowiny, Podrusów, Rybnica,
Susiec, Stanisławów. Por. Józefów Ordynacki.
100.) M. Stary, wś, pow. biłgorajski, gm. Sól,
par. Puszcza Solska. Należy do dóbr ordyna-
cyl Zamojskich. 101). M., pow. włodawski,
gm. Bytyń, par. Uhrusk. Por. Hańsk i Domi-
niczyn. 102.) M., os., pow. węgrowski, gm.
Stoczek, par. Sadowie; 1 dm., 8 mk., 5 mr.
103.) M., wś,.pow. węgrowski, gm. i par. Sta-
rawieś, ma 30 dm., 256 mk., 327 mr. 104.) M.,
wś, pow. węgrowski, gm, Łochów, par. Ka

Ta
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mionna, 315 mr. rozległości, 120 mk. (1877),
105.) M., wś, pow. garwoliński, gm. Trojanów,
par. Korytnica; 4 dm., 41 mk., 84 mr. 106.) M.,
os,, pow. sokołowski, gm. i par. Sterdyń, 1 dm.,
4 mk. 107.) M. Woliński, tolw., pow. soko-
łowski, gm. Kossów, par. Prostyń. 108.) M.,
wś, pow. przasnyski, gm. i par. Baranowo,
sdi. o $l w. od Przasnysza, ma 15 dm., 91 mk,
330 mr. grantu, 4 nieuż. 109.) M., pow. puł-
tuski, gm. Zatory, par. Pniewo. 110.) M.
Grabnik, pow. pułtuski, gm. i par. Wyszków.
111.) M. Kozśki, ob. Koziki- Majdan i Komorowo.
112.) M. Szczuczyński, pow. ostrowski, gm. i
par, Długosiodło. 113.) M. Wąsewski al. Cho-

-rzewo, pow. ostrowski, gm. Komorowo, par.
Wąsewo. 114.) M. Zastawski, pow. ostrowski,
gm. Komorowo, par. Wąsewo. 115.) M. Wiel-
ki, wś i os., pow. suwalski, gm. Andrzejowo,
par. Lubowo, odl. 23 w. od Suwałk, ma 22 dm.,
176 mk. 116.) M., por. Krasnosielc. Br. Ch.
Majdan 1.) fator, pow. jampolski, gm. Kra-

sne, o 8 w. od stacyi Jaroszynki; ziemi 37 dz.
własność Dobrowolskich. 2.) M. Wońkowiecki,
pow. uszycki, gm. Kapuściany, 60 o0s., ob.
Wońkowce. 3.) M. Aleksandrowski, wś, pow.
uszycki, gm. Kapuściany, par. Wońkowce, dm.
109, mk. 674, ziemi włośc. 714 dz., dwor. 995.
Dawniej zwała się M. Porosiatkowski. Grenerał
Liiders, nabywszy ją od Stadnickich, zmienił
nazwisko. 4.) M. Morozowski, pow. uszycki,
gm. Sołobkowce, par. Mukarów, 58 os.; ob. Mo-
rozów, 5.) M., przedmieście m. Sokulca, pow.
uszycki. 6.) M. Janówka, o 3 w. od wsi Łuki
Barskiej, 10 w. od st. kolei o0.-w. Wołkowi-
niec, pow. lityński, gm. Owsianiki, 11 osad,
własność Paskudzkiej. 7.) M. Hruski, mała
wioska, pow. lityński, na pograniczu winnie-
kiego, par. Lityn, gm. Sosenka, o 10 w. od Li-

tyna, mk. 240, dm. 36, ziemi włośc. 345 dz,

Należała do starostwa lityńskiego (ob. Lityn),
dziś rząd. 8.) M. Hołoskowski, wś nad Zharem,
pow lityński, gm. Sosenka, par. Lityn (ob.),

37 osad, 286 mk., 317 dz. ziemi włośc. Nale-
żała także do starostwa lityńskiego, dziś rzą-
dowa 9.) M. Zdtyniecki, mała wioska rządowa,

pow. lityński, gm. Bahrynowce, o 14 w. od
Lityna odległa, do którego należy parafii. Mk.
226, ziemi włośc. 229, dwors. 408 dz., czarno-
ziem z glinką pomieszany. Należała do Za-

wrockich, dziś Bogdaszewskich, 10.) M. Sta-

stów, wioska z 4] osad, pow. lityński, gm.

Bahrynowce, par. Lityn, o 18 w. od Lityna.

Marczyński nazywa go M. Husiów; mk. 310,

ziemi włośc. 319 dz. Należy do klucza bahry-

mowieckiego sukces. hr. Kuszelewa. 11.) M.

„Sawin, wioska o 18 osadach, pow. lityński, na

pograniczu latyczowskiego, o 18 w. od Lityna,

gm. Bahrynowce, par. Latyczów, mk. 124,

ziemi włośc. 319, dwors. 357 dz., własność

sukces, hr. Kuszelewa. 12.) M. Sachniański, 
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wioska, pow. lityński, na pograniczu latyczów-
skiego, o 12 w. od Lityna, gm. Bahrynowce,
par. Latyczów, dm. 18, mk. 144, ziemi włośc,
184, dwors. 357 dz., należała do Mazarakich,
dziś Piątkowskich. 18.) M. Borkowski, wś,
pow. lityński, o 6 w. od Lityna, gm. Bahry-
nowce, par. Lityn, dm. 35, mk. 160, ziemi
włośc, 205, dwors, 310 dz., ziemia glinkowata.
Należała do Bujalskich, dziś Chodorskiego.
14.) M. Kuryłowiecki, wioska, pow. lityński, od
Lityna w. 11, gm. Bahrynowce, par. Chmiel-
nik, na pograniczu pow. winnickiego, nad rz.
Zharkiem; dm. 31, mk. 316, ziemi włośc. 294,
dwors. 624 dz., ziemia glinkowata. Należała
do Michałowskich, Lisowskich, dziś Korczyń-
skich. 15.) M. Czernielowsk, wioska o 11 cha-
tach, pow. lityński, gm. Owsianiki, 16.) M.
Zysohorecki, wioska o 8 chatach, pow. lityński,
o 20 w. od Lityna, par. Lityn, gm. Owsianiki,
należy do rządu; ob. Zysożorka. 17.) M. Po-
czapiniecki, wś, pow. lityński, o 18 w. od Lity-
na, gm. Owsianiki, par. Brahiłów, 36 dm.; wraz
z Poczapińcami 1550 mk., ziemi 1506 dz., zie-
mia glinkowata. Skonfiskowany Strutyńskim,
18.) M. Zskryniański, wioska o 39 chatach, pow.
lityński, gm. Sosenki, 224 mk., 192 dz. ziemi
włośc.; własność von Butte. -19.) M. Zołou-
czyński, pow, lityński, o 7 osadach, gm. Meży-
rów. 20.) M. Markówka, ob. Markówka, pow.
latyczowski. 21.) M. Werbecki, wś, pow. la-
tyczowski, na pograniczu lityńskiego, gm. Wój-
towce, mk. 485, dm. 62, ziemi włośc. 549 dz.
Należała do ststwa werbeckiego, w skład któ-
rego wchodziły: Werbka. Kerdanów, Kudynka
i Majdan. W 1809 r. nadana urzędnikowi Al-
sufiewowi na 12 lat i przez tegoż ustąpiona
ks. Konst. Czartoryskiemu z opłatą kwarty
916 rubli, dziś rządowa. Par. Nowy Konstan-
tynów. 22.) M. Mordyński, wioska rząd., pow.
latyczowski, gm. Wójtowce, mk. 111, ziemi
118 dz., dm. 14. Należała do ststwa bueniow-
skiego. 238.) M. Wołkowiniecki, wś, pow. la-
tyczowski, gm. Wójtowce, mk. 68, w tej licz-
kie 14 szlachty, ziemi włośc. 62%, dwors. L62
dz., własność Marcińskich. 24.) M. Nowy, wś,
pow. latyczowski, gm. i par. Derażnia, mk,
180, w tej liczbie 6 szlachty i 11 żydów, ziemi
dwors. 235, włośc. 132 dzies,, dm. 32, gorzel-
nia, grunta górzyste, własność Nieszkowskie-
go, dawniej Grdowskich. 25.) M. Holeniszczow=
ski, wś, pow. latyczowski, gm. Wójtowce, par.

Latyczów, na pograniczu pow. lityńskiego,
mk. 230, ziemi włośc. 481, dwors. 421 dz.,
dm. 48, własność Lidersa- Wejmarn. 26.) M.
Józwiński, wŚ rząd., pow. winnieki, na pogra-

niczu lityńskiego, w gm. Józwin, mk. 472,
w tej liczbie 126 jednodworców, dm. 80, ziemi
włośc. 646 dz. Cerkiew pod wezw. ś. Dymi-
tra ma z Ksawerówką 861 par. i 45 dz. ziemi;
par. katol, do Winnicy. Wieś ta należała do
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ststwa winnickiego, w 1712 r. wypuszczona
na 12 lat Wilezopolskiemu z opłatą 800 rs.
27.) M. Czapelski, wś, pow. winnicki, gm. Ha-
wryszówka, par. Winnica, leży nad strumie-

niem Czaplą, dm. 16, mk. 104, ziemi włośc,
150 dz,, dwors. 150 dz.; grunta moczarowate i
glinkowate, własność dawniej Małujów, dziś
Podoleckiego. 28.) M. Suprunowski, wś, pow.
winnicki, gm. i par. Strzyżawka, mk. 302, dm.
75, ziemi dwors. 399, włośc. 186 dz. Cerkiew
ś. Dymitra z 44 dz, ziemi. 29.) M. Bibków al.
Bobryniecki, wioska, pow. winnieki, gm. Pików,
par. Janów, dm. 57, mk, 200, ziemi włośc. 199
dz, (20 jednodw.); należy do klucza ułado-
wieckiego hr. Alfreda Potockiego. 30.) M.
Budecki, wioska 0 26 osadach, pow winnicki,
na pograniczu jampolskiego, gm. Stanisław-
czyk; własność Rusanowskich. Dr. M.
Majdan al. Majtan, mały fotw. w pow. piń-

skim, okr. polie, 2 lubieszewskim, przy lichej
drożynie wiodącej z Kucheckiej-Woli do Kuch-
cie na pół odległości, Głuche, zapadłe, odlu-
dne Polesie. A. Jelski.
Majdan, wś, pow. ostrogski, na płd. od

Ostroga o 22 w., należy do klucza płużeńskie-
go Ludgardy Jabłonowskiej, ma gorzelnię mu-
rowaną, browar piwny, młyn wodny, karczmę
i kilkanaście domów oczynszowanych włośc.;
ziemia krzemionkowata. Por. Choteń.
Majdan lub Jfajdany,. wś, pow. krzemienie-

cki, należy do dóbr białokryniekich; w jej
obrębie leży sławna na cały Wołyń Boża Gró-

_ ra, lesista, z cerkiewką, 42 sążni od podnóża

wysoka.
Majdan, ob. Zorodnica i Kurczyce,
Majdan Obławski, wś, pow. dubieński, wła-

śność ks, Lubomirskiej, huta szklana,
Majdan 1.) część Posiecza w pow. boho-

rodczańskim. 2.) M., grupa domów i gajów-
ka na obszarze dwors. Bordulaki w pow. brodz-
kim. 8.) M., grupa domów w Strzemilezu,
"w pow. brodzkim. 4.) M., osada na obszarze
dwors. Koropiec, w pow. buczackim. 5.) M.
część Lipowca, w pow. cieszanowskim. 6.) M.,
tak zw. Żelazny (żelizny), wś w pow. drohobyc-
kim, 32 kil. na płd. zach, od Drohebycza, 22
kil. na płd, od sądu powiat. w Podbużu, 14
kil. na płd, zach. od urzędu poczt. w Śchodni-
cy. WŚ ta zajmuje płd. kończynę pow. droho-
byckiego, wciskającą się klinem między po-

wiaty turczański i stryjski. Sąsiaduje ona na
płn. z Rybnikiem, na płn, wsch. z Dołhem, na
wsch. z Sopotem, Kruszelnicą i Korostowem,
na płd. wsch. z Tysowcem (4 ostatnie miejsc.
w pow. stryjskim), na płd. zach. z Rosocha-
czem, na zach. z Zawadką i Hołoskiem (3 osta-
tnie w pow. turczańskim. Qały obszar prze-
ważnie górzysty i lesisty, Wzdłuż granicy
płd. zach. ciągnie się pasmo Połonina. Zaczy-
na się ono na płd, szczytem 1183 m. wysokim, 

idzie na płn. zach., wzbija się w środku do
1143 m. a na płn. dochodzi w Wysokim Wier-
chu (al. Płaju Rozenińskim) 1177 m. (znak
triang.). Na płd. wsch. granicy wznosi się
Stara Szebela do 1220 m. (znak triang.). Na
płn. od tych gór leży las Czarna góra i zajmu-
je całą płd. kończynę wsi, wznosząc się po-
szczególnemi szczytami do 1038, 1046, 1047
m. W lesie tym nastaje pot. Rybnik majdań-
ski (dopływ Stryja) z licznych strug i płynie
na płn., środkiem obszaru, zasilony licznemi
dopływami od praw. i lew. brz., z których
najznaczniejsze: od praw, brz, Seniów i Gliniec,
od lew. brz. Pliszka i Złoty Potok. Na praw.
brz, Rybnika wznoszą się od płd. ku płn.:
Czarna góra (1230 m. znak triang.), Seredny
las ze szczytem Połoninka (1041 m.), Szcza-
wina (1020 m.); na lew. brz.: Mała Szebela
(1170 m.); Pliszka las ze szezytem Pliszka
góra (1096 m.), Pohar (1123 m., znak triang.),
las Dziłok ze szczytem t. n. (970 m.), Lipowa-
ty (941 m.). Na płn. leżą w dolinie Rybnika
zabudowania wiejskie, na płd. od nich część
wsi Glinne, a jeszcze dalej na płd. kolonia
cieśli Mallmannsthal. O lasach, pastwiskach,
ziemi ornej i t. d. ob. Dołhe. W r. 1880 było
382 mk. w gminie, 93 na obsz. dwor. (a mia-
nowicie 27 na obsz, dwor. Majdanu, a 66
w Malmannsthal). Między tą ludnością było

224 obrz. rzym. kat. a 175 gr.-kat. Par. rzym.-
kat, w Podbużu, gr.-kat. w Dołhem. W M.
jest kaplica drewniana pod wez. ś. Michała ar-
chanioła, w której się częściej mszę odprawia.
W M. są kopalnie rudy żelaznej. Chemiczny
rozbiór tej rudy podano w Jahrb. der geolog.
Reichsan. X Jhrg. 1859, str. 574. W kuźni tu-
tejszej pracowało 112 robotników. Produkcya
wynosiła: 1405 etn. żelaza surowego, 157 cetn.
żelaza lanego, 781 ctn. sztab., 149 ctn. blachy,
19 ctn. naczyń, 3,396,000 goździ. Za czasów
polskich należała wieś do dóbr koronnych, do
dzierżawy Dołhe w ziemi przemyskiej. 7.) M.,
wś w pow. gródeckim, 25 kil. na płn. od Grród-
ka, 10 kil, na płn. zach. od sądu powiat. i u-
rzędu poczt, w Janowie koło Lwowa. Na płn.
i płn. wsch, leży Wiszenka, na płd. wsch..
Stawki i Lelechówka, na płd. zach. Lelechów-.
ka, na zach. Wereszyca. Wzdłuż granicy zach
płynie od płn. jedno ramię Wereszycy (t. zw
Rudaczka) i tworzy dwa stawy. Do tego ra-
mienia wpada mały pot. z płn. obszaru, płyną-
cy od wsch, na zach., a w dolinie tego potoku
leżą zabudowania wiejskie. 'Ta część obszaru
wznosi się od 361 do 391 m. Płd. część obsza-
ru jest wyższa, lesista, Wznoszą się tutaj:
Kubyń (399 m., znak trian.), Stołowy Kamień
i Buława na granicy wsch. (402 m., zn. trian.)
koło folwarku i leśniczówki tej nazwy. Własn,
więk, tu i w Wereszycy ma roli or. 511, łąk
iogr. 169, pastw. 83, lasu 5692 mr.; własn,
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mniej. roli or. 1443, łąk i ogr. 297, past. 251,
lasu 205 mr. W r. 1880 było w M. 485 mk.
w gm., 36 na obszarze dwor. (między tymi 74
obrz. rzym. kat.). Par. rzym. kat. w Janowie,
gr. kat. w Wereszycy. W M. jest tartak wo-
dny o 3 gatrach, 8 piłach zwyczajnych a 2
cyrkularnych. Tartak ten konsumuje rocznie
1300 m. kub. drzewa dębowego i sosnowego,
a produkuje 860 m. kub. łat i desek, 8.) M.,
wś w pow. husiatyńskim, 30 kil. na zach. od
Husiatyna, 8 kil. na płd. zach, od sądu powiat.
1 urzędu poczt. w Kopeczyńcach, Na płn. zach.
leży Tudorów, na płn, wsch. Jabłonów i Ko-
peczyńce, na wsch. Onyszkowce, na płd. i płd,
zach. Biała (w pow. czortkowskim), W płn.
stronie wsi, wzniesionej do 332 m. w najwyż-
szym punkcie, nastaje mały potok i płynie na
płd. do Białej, gdzie wpada do Seretu. W do-
linie potoku leżą zabudowania wiejskie i zaj-
mują środek obszaru. Własn. więk. ma roli
or. 387, łąk i ogr. 49, past. 30, lasu 245 mr.;
własn. mn. roli or. 287, łąk i ogr. 88, past. 27
mr. W r. 1880 było 596 mk. w gm,, 107 na
obsz. dwor. (między tymi 308 obrz. rz.-kat.).
Par. rzym.-kat. w Czortkowie, gr.-kat. w Tu-
dorowie. 9.) M. koło Przysłupa (al. M. w gó-
rach), wś w pow. kałuskim, 32 kil. na płd. od
sądu powiat. w Kałuszu, 10 kil. na płd, wsch.
od urzędu poczt. w Perehińsku. Na płn. wsch.
leży Krasna, na płn. zach. Słoboda Niebyłow-
ska, na płd. zach. Przysłup, na wsch. Kosmacz
i Rosólna z Banią (wszystkie 3 miejsc. w pow.
bohorodczańskim). Wzdłuż granicy wsch. pły-
nie Łukwa, dopływ Dniestru, od płd. na płn,, i
zabiera ze wsi małe strugi od zach. na wsch.
płynące. Na płd. wsch, leżą zabudowania wiej-
skie nad Łukwią. Na zach. od nich wznosi się
Kosmiczara do 762 m. (znak triang.). Płn.
zach. część obszaru zajmuje las Malchowa.
O roli ornej i t. d. ob. Przysłup. W r. 1880
było 419 mk. w gm., 3 na obsz. dwors, (obrz.
gr. kat., z wyjątkiem 3 rz.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Roźniatowie, gr.-kat, w Przysłupie. Za
czasów polskich należała wś do dóbr koron-
nych, do ststwa kałuskiego w ziemi halickiej.
10.) M., grupa domów w Dernowie w pow.
kamioneckim. 11.)M., część Niwie w pow.
kamioneckim. 12.) M., leśniczówka i osada
włościańska w Krzaczkowej, w pow. przemy-
skim. 18.) M., część Lybyczy-Kniazie, pow.
Rawa Ruska. 14.) M., część Tyniatysk w pow.
rawskim. 15.) M., część Machnowa w pow.
rawskim. 16.) M., część Rzeczycy w pow.
rawskim. 17.) M., część Werchraty w pow.
rawskim, 18.) M., karczma na obsz. dwors.
Zmiatyn w pow. sokalskim. 19.) M. (dawniej
zwana Majdańcem), wś w pow. stanisławow-
skim, 15 kil. na płn. zach. od sądu powiat.
w Stanisławowie, tuż na płd. wsch. od urzędu
poczt. w Bednarowie. Na płn. wsch. leży Wy-
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soczanka na wsch. Pawełcze, na płd. Rybno,
na zach, Mysłów (w pow. kałuskim). Wzdłuż
granicy zach. płynie Łukawica (dopływ Łu-
kwi), poczem skręca na płn. wsch, i płynie
w tym kierunku przez płn. część obszaru do
Wysoczanki. Od praw. brz. przyjmuje ona
w obrębie wsi pot. Bełkowaty, płynący z Ry-
bna zrazu na płn. wsch., potem na płn. do-
linie Łukawicy leżą zabudowania wiejskie i
część wsi Huta Nowa i Huta Stara. Płd, wsch.
narożnik obszaru zajmuje część wsi Hucisko.
We wsch. stronie wznosi się wzgórze Kata-
rzyna (378 m., znak triang.). Stąd płynie ma-
ły potok na płn, wsch. i wpada do pot. Paweł-
cza, dopływu Bystrzycy. Przez płn. część wsi
idzie gościniec stanisławowsko-kałuski i kolej
Albrechta, a na płn. wsch. granicy jest stacya
Majdan-Pawełcze al. Ciężów, o 166 kil. ode
Lwowa. Własn. więk. ma roli or. 18, łąk i ogr.
78, past. 26, lasu 983 mr.; własn. mniej. roli
or. 426, łąk i ogr. 820, past. 233, lasu 4 mr.
W r. 1880 było 739 mk. w gm., 42 na obsz.
dwor. (obrz. gr.-kat, z wyjątkiem kilku rzym.-
kąt.), Par. rzym.-kat. w Stanisławowie, gr.-
kat. w miejscu (dek, halicki, archidyec, lwow-
ska), Do par. należy Wysoczanka. We wsi
jest cerkiew pod wez. ś. Michała i szkoła nie-
zorganizowana. Za czasów polskich należała
wś do dóbr koronnych, do ststwa halickiego.
Według lustr, z r. 1765 (rkp. Ossol. Ne 1892,
str. 31 18) przynosiła ona rocznej intraty 333
zł. 20 gr., a wraz z wsiami: Wiktorów, Bryń,
Huta Nowa i Stara 3080 zł. 14 gr. 9 den. Rząd
austryacki sprzedał Majdan, Bryń, Hutę No-
wą i Starą przez licytacyą w r. 1838 Weso-
łowskiemu (a przez cesyą Zasławskiemu) za
43,005 zł. m. k. 20.) M., wś, w pow. żół-
kiewskim, 12 kil. na płd. zach. od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Żółkwi, Na zach. i płn. leży
Fujna, na wsch. Polany, na płd. Dąbrowica
(w pow. gródeckim), Wody płyną do potoku
Fujny. Wzdłuż granicy płn. i wsch. mianowi-
cie płynie mała struga, pot. Biały, na płd. a
potem na płd. zach., i wchodzi do Fujny, za-
brawszy ze wsi kilka strug mniejszych. Własn,
więk, tu i w Polanach ma roli or. 6, łąk i ogr.
8, past, 3, lasu 6 mr.; własn, mn. roli or. 270,
łąk i ogr. 72, past. 66, lasu 116 mr, Wr.
1880 było 222 mk. w gm. (obrz, gr.-kat. z wy-
jątkiem kilkunastu rzym.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Żółkwi, gr.-kat. w Mokrotynie. Za cza-
sów polskich należała wś do dóbr koronnych,
do dzierżawy Mierzwicy w ziemi lwowskiej.
WŚ przynosiła prow, 806 złp. 29 gr. 21.) M.,
grupa domów w Sopocie, w pow. stryjskim.
22.) M., pasieka koło Opak, na obsz. dwor-
skim Kołtów w pow. złoczowskim. 28.) M.,
poszczególne domy i folwark (zwany także

Husarówką) w Zalesiu, w pow. złoczowskim.

24.) M.-Gotogorsti, wś w pow. złoczowskim
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18 kil. na płd. zach. od sądu powiat. w Złoczo-
wie, 6 kil. na płn. wsch. od urzędu poczt.
w Gołogórach, Na płn. leżą Lackie Małei
Zalesie, na płd. wsch. Remizowce, na płd.
Kondratów, na zach. Gołogóry. We wsch.
stronie wsi nastaje jedno z ramion Lipy Złotej
(ob.) i ae? zrazu na płd., potem na płd, zach.
do (GGrołogór, zabierając pomniejsze strugi.
W dolinie potoku leżą zabudowania wiejskie.
V stronie płd, wznosi się wzgórze Horajec

(al. Hracz) do 430 m. Na wsch. krańcu wsi
stoi karczma „Szarga.* Rozl. 1168 ha., głó-
wnie lasy i pastw, W r. 1880 było 307 mk.
w gminie (obrz. gr.-kat., z wyjątkiem 32 rz.-
kat., 16 izr.). Par. rzym. igr.-kat. w Goło-
górach. Właścicielem obszaru dworskiego jest
konwent 00. dominikanów w Podkamieniu pod
Brodami. We wsi jest szk, fil. i kasa pożyczk.
gminna z kapit. 400 zł. 25.) M.-Górny (M.
hirnyj, wś w pow. nadwórniańskim, tuż na
wsch, od sądu powiat. i urzędu poczt, w Na-
dwórnej, Na płn. leży Paryszcze, na wsch.
Majdan Średni, na płd, Krasna i Łojowa, na
zach, Nadwórna, na płn. zach. Nazawizów.
Wody ze wsch. obszaru płyną do Prutu; za-
biera je mianowicie Tłumaczyk, płynący
wzdłuż granicy płd. od zach, na wsch., i do-
pływ jego Tłumacz, płynący środkiem obszaru
od płd. zach. na płn. wsch. do Majdanu $re-

dniego. Do Tłumacza płynie jeszcze jeden
mniejszy dopływ, płynący z płn. wsch. strony
od zach, na wsch, Wody z zach, obszaru pły-
ną do Bystrzycy, Zabiera je Weleśnica, do-
pływ Worony, Wchodzi ona tu z Nadwórny,
płynie na płn. wsch., potem na płn., płn. zach,
i znowu na płn. wsch, do Paryszcza. Od praw.
brz, wpada do niej pot. Czerny, nastający
w zach, stronie wsi a płynący w końcu wzdłuż
granicy płn. zach, Zabudowania wiejskie le-
żą w płd, zach, stronie obszaru, w dolinie We-
leśnicy; na płn. od nich część wsi Weleśnica
leśna (al. Weleśniczka), Wschód lesisty. Las
Chorosna wznosi się od 423 do 478 m. Na
płn. wsch,, śród lasu, leży Huta, część wsi
z hutą szklaną. Na płd, zach. wznosi się wzgó-
rze Majdan do 5538 m, (znak triang.); na wsch.
odniego leży karczma Ostra. Na płn. zach.
leży las Kameniszcze. Tutaj nastaje pot. Czer-
ny. Własn. więk, ma roli ornej 243, łąki
ogr. 597, pastw. 498, lasu 2436 mr.; własn.
mniej. roli ornej 531], łąk i ogr. 1368, pastw.
59, lasu 26 mr, W r. 1880 byłe 925 mieszk,
w gminie (777 w M.g. a 148 w Weleśniczce)
a 168 na obsz, dwor. (obrz. gr.-kat., z wyjąt-
kiem 119 rzym.-kat,). Par. rzym.-kat, w Na-
dwórnej, gr.-kat. w Paryszczu. We wsi jest
cerkiew pod wezw. św. Mikołaja i szkoła fi-
lialna, Huta szklana z zabudowaniami fa-
brycznemi, chatami hutników i mieszkaniem
właściciela wygląda jak małe mezko, Dawniej  
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otaczały hutę zewsząd lasy; dziś na porębach
powstały łąki i łanki roli. Siarczyński pisze
o tej miejscowości (Rkp. Ossol. N 1825): „Są
tu zdróje siarczyste, o które w tej okolicy nie
trudno. Nazwisko i ślady pozostałe wskazu-
ją, iż były tu niegdyś kuźnice żelazne. Grleba
czarna ale nieurodzajna, a dla przymieszki
gliny zdatna na cegły.* 26.) M.-Graniczny
(al. Pograniczny, Majdanik), część Majdanu
Sredniego w pow. nadwórniańskim. 27.) M.-
Lipowiecki, wś w pow. przemyślańskim, 5 kil.
na płn. wsch. od urzędu poczt. w Przemyśla-
nach, 20 kil. na płd. wsch, od sądu powiat.
w Glinianach. Na płn. i wsch. leżą Lipowce,
na płd, Wypyski, na płd. zach. Borszów, na
płn. zach. Uniów. Wzdłuż granicy płn. wsch.
płynie Gniła Lipa, a do niej wpada w obrębie
wsi mały potok, płynący środkiem obszaru od
zach. na wsch. W dolinie tego potoku leżą
zabudowania wiejskie, Wzdłuż granicy zach.
i płd. zach. ciągnie się las, a w nim wznosi się
na granicy płd. zach wzgórze Tuchan do 428
m. (znak triang.). Własn. więk. ma roli orn.
26, łąk i ogr. 64, pastw. 141, lasu 605 mr.;
własn. mniej, roli orn. 509, łąk i ogr. 586,
pastw. 55 mr. W r. 1880 było 420 mieszk.
w gminie, 6 na obsz. dwor. (między tymi 380
obrz, rzym.-kat.), Par. rzym.-kat. w Gołogó-
rach, gr.-kat. w Lipoweach. 28.) M.-MVowy,
grupa domów w Manasterku Ohladowskim,
pow. Kamionka Strumiłowa. 29.) M.-Pienia-
chi, wś w pow. brodzkim, 21 kil. na płd. zach.
od Brodów, 52 kil. na płn, zach. od sądu po-
wiat. w Załoźcach, 12 kil, na płn. zach. od
urzędu poczt. w Pieniakach. Na płn, leży Ja-
sionów, na wsch. Huta pieniacka, na płd, Hu-
ta werchobuska i Pobocz, na zach, Podhorce
(3 ostatnie miejscowości w pow. złoczowskim).
Cały prawie obszar lesisty. Zabudowania
wiejskie leżą w zach. stronie. Najwyższe
wzniesienie w środku wsi wynosi 407 m. (źró-
dła Seretu), O roli ornej i t. d. ob. Pieniakż,
W r. 1880 było 187 mk. w gminie, 56 na
obsz. dwor. Par. rzym, i gr.-kat. w Pienia-
kach. 30.) M.-Średnż (M.- Serednyj), wś w pow.
nadwórniańskim, 16 kil. na wsch. od urzędu
poczt. w Nadwórnej, 18 kil. na płn. wsch. od
sądu powiat. w Delatynie, Na płd. leżą Sa-
dzawka i Łanczyn, na zach. Majdan Górny i
Glinki, na płn. Strupków, Mołodyłów i Sko-
pówka, na wsch. Słobódka, leśna (w pow. ko-
łomyjskim). W zach. części tego obszaru le-
ży wieś Majdan Średni, na płd. od niej grupa
domów Hłączeńka, na płd, wsch. przysiołek
Kubajówka z hutą szklaną, a na płd. od niej
folw, Kliszeński, Wsch. połowę obszaru zaj-
muje przysiołek Majdan Graniczny na płd,
a przysiołki Bednarówka i Siedliska na płn.
Wody z płd. części obszaru płyną do Prutu.
Płynie mianowicie wzdłuż granicy płd. pot.
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Tłumaczyk od zach. na wsch. i zabiera w obrę-

bie wsi pot. Tłumacz, płynący z Majdanu Gór-
nego zrazu na wsch., potem na płd. wsch.,
a zasilony w obrębie wsi małym potokiem od
lew. brz., płynącym również z M. (rórnego.
Wody z płd. wsch. części obszaru zabiera pot,
Kołomyjka (ob.), nastający we wsi i płynący
na płd. wsch, Wody z płn. obszaru płyną do
Dniestru za pośrednictwem jego dopływu By-
strzycy (a właściwie za pośrednictwem dopły-
wów Worony). W środkowej części obszaru
nastaje mianowicie Łopuszanka (al. Opraszy-
na) i płynie na płn. zach. do Glinek, gdzie
skręca na płn, a potem na płn. wsch, i płynie
wzdłuż płn. zach. granicy Majdanu do Btrup-
kowa. Na płn, zach. nastają dwa potoki: Bi-
łenki i Rynnisty, Płyną one na płn., poczem
się łączą, skręcają na płn. wsch. do Bednarów-
ki a stąd do Strupkowa, jako pot. Brabenki
(ob.). W płn. wsch. części obszaru nastają
pot. Kozelów (ob.) i inne pomniejsze strugi,
dopływy Chorosny (ob.). Płyną one wszyst-
kie na płn. wsch. przez Siedliska, Przeważna
część obszaru lesista (las Chorosna), najwyżej
wzniesiona na zach. (Poharze 456 m.), zniża
się ku wsch. i płn. wsch. do 480, 413, 375,
353 m. i niżej, Własn. więk. ma roli ornej

109, łąk " ogr. 577, pastw. 46, lasu 5547 mr.;
własn. mniej. roli orn. 319, łąk i ogr. 528,
pastw. 43, lasu 3 mr. W r. 1880 było 92 mk,
w Bednarówce, 111 w Kubajówce, 70 w Maj-
danie Granicznym, 880 w M. Średnim, 172
w Siedliskach, a 411 na obsz. dwor. (obrz. gr.-
kat., z wyjątkiem 810 rzym.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Ottynii, gr.-kat. w Glinkach. We wsi
jest kaplica i kasa pożyczk. gminna z kapit.

236 zł. w. a. Jest tu także tartak parowy

o sile 10 koni, o 2 gatrach, 12 piłach zwy-
czajnych a 1 cyrkularnej, i tartak wodny o 1
gatr. i 2 piłach zwycz. Pierwszy konsumuje
rocznie 4050 metr. kub. drzewa jodłowego i
świerkowego a produkuje 2850 metr. kub. de-
sek, brusów i łat; drugi konsumuje 230 metr.
kub. drzewa a produkuje 150 metr. kub. de-
sek, brusów i łat. Pierwszy wyrabia prócz
tego 1000000 gontów rocznie. 31.) M. Stary
i Niewice, wsie w pow. kamioneckim, 34 kil.
na płn. wsch. wsch. od Kamionki Strumiłło-|
wej, 17 kil. na płd. wsch. od sądu powiat.
w Radziechowie, tuż na płn, od urzędu poczt.
w Toporowie. Na zach. leży Manastyrek
z Majdanem Nowym, na pła, Opłucko i Łopa-
tyn, na wsch. Podmanasterek łopatyński (część
Hrycowoli) i Stanisławczyk, na płd. Trójca i
Toporów (5 ostatn. miejscowościwpow. brodz-
kim). Wzdłuż granicy płd. wsch. płynie na
małej przestrzeni Styr od płd. zach. na płn.
wsch, Wzdłuż granicy płd. płynie dopływ
Styru, pot. Radośławka (al. Baczka, ob.), od
zach, na wsch., i pot. Berezówka (0b.), dopływ
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Radośławki. Płd, zach. część obszaru prze-

pływa od płn. zach. na płd. wsch. pot. Krzy-

we (al, Ohladówka), dopływ Radosławki, za-

silony od praw. brz. pot. Majdanem. Płd.

wsch, część tego obszaru zajmuje wieś Niewi-

ce, resztę M.-Stary z przysiołkami: Pustelniki

na płd. zach., Melnik na płn. od Pustelnik,

Huta Stara na płn. od Niewic, Maziarnia na

wsch. od Huty, Koleśniki i Wyrki (al. Wee-

ki), Obszar przeważnie lesisty, Na płn. zach.
leży las Cygany (234 m. na granicy płn.),
w środku Diaków las (217 m.), na płn. wsch.

Trojecki las (205 m., znak triang., na płn.
wsch.). W Niewicach wznosi się na płn. od

zabudowań wiejskich jedno wzgórze do 222 m.
(znak triang.). Własn. więk. ma roli orn. 62,
łąk i ogr. 233, pastw, 163, lasu 6295 mr.;
własn. mniej. roli orn. 956, łąk i ogr. 1009,
pastw, 125, lasu 658 mr. W r. 1880 było

w M. 687 mk. w gminie a 82 na obsz. dwors.,

w Niewieach zaś 875 mk, w gminie a 86 na

obsz, dwor. (obrz. gr.-kat., z wyjątkiem 82

rzym.-kat,), Par. rzym-kat. w Łopatynie,
gr.-kat, w Niewicach (dek, oleski, archidyec.

lwowska). W Niewicach jest cerkiew pod

wezw. $w. Mikołaja, w Majdanie szkoła fi-

lialna. i Lu. Dz.

Majdan 1.) Sieniawski, wś, pow. jarosław-
ski, nazywająca się także Komorą, składa się

z przysiołków: Bukowca, Dobropola, Kaniów-

ki, Osówki i Zakościela. Ta rozrzucona osada

została założoną w XVII stuleciu na świeżo

wytrzebionych borach i pierwotnie nazywała

się cała Dobropolem, później dopiero na cześć

założyciela Mikołaja z Granowa Sieniawskiego
nazwano ją M.-Sieniawskim. M.$. mą pa-
rafią rzym.-kat., założoną 1714 r. przez Mik,
Sieniawskiego, kaszt, krak. i hetm, w. kor.,
z kościołem drewnianym, cerkiew parafialną
gr.-kat. także drewnianą, szkołę ludową dwu-
klasową, kasę pożyczkową gminną z kapit.

3548 zł. w. a. i instytut ubogich utworzony

w r. 1835 przez ks, Augusta Czartoryskiego

dla utrzymania ubogich starców, zostający pod

zarządem zwierzchności gminnej. Dochód te-

go instytutu składa się z datków w natura-

liach i pieniądzach od obszaru dwors. wartości

około 78 złr. rocznie. Ludność podług spisu

z r. 1881 liczy 2442 osób, z których 60 prze-

bywa „stale na obszarze więk. pos. Izabelli

z ks, Czartoryskich hr. Działyńskiej; podług

szematyzmów duch. w r. 1879 było 1667

obrządku rzym.-kat., 84 gr.-kat. a 40 izrael.

Religia pozostałych 651 nieznana; prawdopo-

dobnie jednak zachodzi tutaj pomyłka w poda-

niu liczby rzym.- kat, Z całego obszaru 5816

mr., należy do więk. własności 2986 mr.; z po-

wodu jednak nieurodzajności piaszczystej gle-

by idzie tylko 47 mr. pod uprawę, 26 pozosta- je na łąki i pastwiska a 2918 pokrywa sosno-
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wy las; posiadłość mniejsza wytrzebiła da-
wniej lasy dla wyrobu terpentyny, zostawia-
jąc jedynie 400 mr.; 2210 zamieniła na rolę,
700 na łąki a 520 mr. na pastwiska i wydmy
piaszczyste. M. 8. leży śród lasów, w pobliżu
granicy Królestwa Polskiego, w równinie
piaszczystej; część północną tworzy przys.
Dobropole, południową oddaloną o kilom. Maj-
dan, zachodnią Osówki. Samotnie między te-

mi trzema osadami w położeniu niższem po-
śród łąk znajduje się cerkiew gr.-kat. Przez
areał wsi wiedzie gościniec z Sieniawy (16.5
kil.) na północ do Tarnogrodu w Król, Pols.
Par. rzym.-kat. należy do dyec. przem. dek.
jarosławskiego, obejmuje Adamówkęi Krasne
z 2025 rzym.-kat. i (0 izr.; paraf, gr.-kat.
(dyec. przemyska, dek, jarosławski) ma przy-
łączone wsie: Adamówkę, Pawłową, Krzywe,
Czaplany i Krasne, z ogólną liczbą 2452 gr.-
kat. Uposażenie parocha gr.-kat, składa się
z 48 mr. roli, 18 sągów drzewa sosnowego, 6
kóp żyta i 180 zł. w. a, dodatku do kongruy.
Lud rzym.-kat, wyznania należy do szczepu
mazowieckiego, i sąsiedzi gr.-kat, obrządku na-

zywają go Mazurami, czasem Lwowiakami lub
Borowcami; ubranie ma podobne do mieszkań-
ców równin w powiatach zachodnich, t. j. czar-
ny kapelusz stożkowy i płótniankę, który dla
braku wełny także mieszkający tutaj Rusini
noszą. M. graniczy na południe z Pawłowem
i Krasnem, na zachód zaś z Adamówką. 2.)
M., przys. do Pruchnika, pow. jarosławski, le-
ży 5 kil. na południowy wschód od Pruchnika
wsi w lesie i graniczy na północ z Jodłówką,
na zachód z Huciskiem nienadowskiem a na
południe z Komarzówką. Ta mała osada, skła-

dająca się zaledwie z kilku chat, należy do pa-
rafii rzym. igr.-kat., jako też urzędu poczt.
w Pruchniku. 3.) M.(z Porężami), wś, pow.
kolbuszowski, ma parafią rzym.-katol., urząd

pocztowy, szkołę ludową i kasę pożyczkową
gminną z kapit. 4168 zł. w.a. W tej dużej
wsi, liczącej 1056 mieszk. (z których 1021 wy-
znania rzym.-kat, i kilkuset izrael), odbywają
się co poniedziałek ożywione targi. Zajmuje
ona sam środek piaszczystej polany, otoczonej
dużemi sosnowemi borami, na której rozsiadły
się trzy gminy, mianowicie Majdan, Huta Ko-
morowską i Brzostowa Góra z małemi przy-
siołkami, Położenie jest równe, 227 m. npm.
wzniesione. Przez M. prowadzą drogi: na po-
ładnie z Tarnobrzegu do Kolbuszowy, na za-
chód do Huty Komorowskiej i na południowy
wschód do Raniszowa. Z całego obszaru wsi
należy do więk. pos. Qzesł. Kozłowieckiego
708 mr., z których jedynie 21 idzie pod upra-
"wę, 39 mr, zajmują łąki, 3] pastwiska a 617
lasy; pos. mniej, z 1720 mr. uprawia 1149 mr.,
519 mr. obrócono na łąki, 47 na pastwiska,
a tylko 5 mr. pozostało lasu. M. był kró-  

Maj

lewszczyzną i stanowił część dóbr starostwa

sandomierskiego; dla tego za wstawieniem się
Józefa na Tęczynie Ossolińskiego, wojew. wo-
łyńskiego a starosty sandom., fundował tu pa-
rafią August III w r. 1/58; teraźniejszy ko-
ściół murowany stanął jednak za wstawieniem
się Szymona Wątróbskiego, proboszcza maj-
dańskiego, dopiero w r. 1791. Parafia należy
do dyec. przem. dek, głogowskiego, obejmuje
Brzostową Grórę, Dębe, Hutę Komor., Krządkę,

Rozalin, Tarnowską Wolę i Podziele z ogólną
liczbą 4804 rzym.-katol. i 700 izrael. M. gra-
niczy na północ z Hutą Kom., po za którą da-
lej na północ leży przysiolek Poręby majdań-
skie, na wschód z z Brzostową Górą a na po-
łudnie z Komorowem. 4.) M. w pow. kro-
śnieńskim, pierwotna nazwa wsi Ożenny. 5.)
M., przys. w pow. Lisko, leży na południo-
wym stoku Hony gronia, 820 m. npm. wznie-
sionego, śród lasów,iskłada się zmnicha i kuź-
nie żeląznych. Graniczy na południe z Lisz-
nią, na zachód z Zubraczą, na północ z Habko-
wicami a na wschód z Cisną. 6.) M., wś zwa-
na także Majdanami lub Opaleńskiem, w pow.
łańcuckim, należy do parafii rzym.-kat. w Gro-
dzisku i liczy 351 mieszk. rzym.-kat. Cały
obszar 218 mr. należy do mniej. posiadłości i
jest prawie cały uprawiany. Grleba jest piasz-
czystą, mało urodzajną. Od zachodu i połu-
dnia otacza tę osadę duży las, zwany Buczy-
ną, Oblatówką, Klininami i Borem, na północ
graniczy ze Zmysłówką i Grodziskiem a na
wschód z Laszczynami. 7.) M.-Mały al. Maj-
danek w pow. mieleckim, w pasie pogranicz-
nym cłowym, należy częściowo do parafii rz.-
kat. w Gawłuszowicach a częściuwo w Pa-
dwie, liczy 83 mk. rzym.-kat. i jest częścią
wsi Zadusznik, od których leży na południe,
na prawym brzegu Wisły. Od wylewów
chroni tę osadę wał, zaczynający się we wsi
Chrząstowiei ciągnący się prawym brzegiem
Wiisłoki aż do jej ujścia 9 kil., a stąd wzdłuż
Wisły znowu 9 kil. Osada jest zabudowaną
koło kilkanaście morgów wynoszącego stawu
1 graniczy na wschód z Wojkowem, a na po-
łudnie z Kębłowem. 8.) M., przys. do Łęto-
wni, pow. Nisko, składa się z kilku zagród, le-
żących nad niewielkim stawem, do którego
spływa zbyteczna woda z obszernych łąk, cią-
gnących się na zachód od tego przysiołka. Od
północy otacza M. las zwany Kulikami z le-
śniczówką; od wschodu las Obleszna Gróra tak-
że z leśniczówką; na południe zaś graniczy
z Łętownią. 9.) M., M.-Jarociński, M,.-Boćkiń-
ski, nazwa pięciu osad w pow. Nisko, położo-
nych śród sosnowych borów, blisko granicy

Królestwa Polskiego, mianowicie Majdan na
samej granicy, naprzeciw Momot w Król. Pol.;
M.-Jarociński składa się z dwóch osad, odle-
głych od siebie.o 6 kil. w linii powietrznej,
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z których jedna na północ od Jarocina, druga
blisko granicy Król. Polsk. na północ od $o-
kali, części wsi Mostki, jest położoną; M.-Boć-
kiński leży na południe od Mostków, na pół-
nocnym krańcu lasu Skrudnika, wreszcie Maj-
dan przy drodze z Kurzyny do Dąbrówki, gra-
niczący na północ z Borkami, a na południe
z Rudą tanewską. Wszystkie te osady należą

do parafii rzym.-kat, w Kurzynie i trudniły
się, a poniekąd i teraz trudnią, wyrabianiem
smoły i terpentyny. 10.) M., część południo-
wa wsi Obidzy, w pow. sądeckim, leży w gó-
rach, śród lasów, nad Stolicznym potok., ucho-
dzącym z praw. brz. do pot. Obidzkiego, wpa-
dającego z praw. brz. do Dunajca. 11.) M.-
Zbydniowski, wś w pow. tarnobrzeskim, na le-
wym brz. Sanu, w równinie piaszczystej, czę-
ścią podmokłej, 158 m. npm.; należy do parafii
rzym.-kat. w Zaleszanach i urzędu poczt, w od-
ległym o 11 kil. Rozwadowie, liczy 412 mk.,
z których 410 rzym.-kat. a 2 izrael, i posiada
kasę pożyczk. gminną z kapit. 628 zł. w. a.
Cały obszar wynosi 547 mr. Z tych przypada
na więk. pos. 312 mr., ale tylko 8/ mr. roli
uprawnej, 7 mr. łąk a 216 sosnowego lasu;
pos. mniej, ma 235 mr. i to 165 mr. roli, 12
mr.łąk iogr. a 58 pastw. i nieuż. M.-Zb.
graniczy na północ z Kępą, przys. Zabna, na
południowy wschód z Wulką turebską a na

południei zachód ze Zbydniowem. 12.) M.,
folwark i mieszkanie gajowego na obszarze
dworskim w Muszynie, w powiecie sądeckim.
13.) M., mieszkanie gajowego, na obsz., dwor.
Nawojowej, w pow. sądeckim. Mac.
Majdan 1.) część mczka Storożyńca, w pow.

storożynieckim. 2.) M. al. Jfaidan la Dunavie,
grupa chat włościańskich w obrębie gm. Da-
widen, w pow. storożynieckim, na południe od
wsi i rzeki Seretu, nad potokiem Dunawcem,
dopływem Seretu, u północnych stóp góry le-
sistej Chirligata, 490 m. wys. 38.) M., grupa
chat włościańskich na obszarze gminy Banilli
mołdawskiej, w pow. storożynieckim, w stro-
nie południowej wsi, w dolinie górnego Seretu,
raczej źródlanego jego potoku Dymitrycy. 4.)
M.-Putna, potażarnia na obsz. dwor. Wikowa
niźniego, w pow. radowieckim. 5.) M., zacho-
dnia część wsi Nowego Sołońca w pow. rado-
wieckim, nad pot. Sołońcem, dopływem Sucza-
wy; tu się mieści potażarnia, 6.) M., część
wsi Ispasa w pow. wyżnickim, w płdn.-wscho-
dniej części obszaru tejże, u południowych stóp
góry Ispasa majdańskiego, 494 m. wys., a na
północ od pot. Mihoderki. 7.) M. al. Maidan
Kristi, grupa chat włościańskich na obszarze
dwors. w Łukawcu nad Seretem, w pow. wy-.
żnickim, w północnej stronie obszaru Ł., nie-
opodal źródeł pot. Wachniewy, u południo-
wych stóp pasma górskiego Majdanu. 8.) M.-
Zukawiec, 0b. Zukawiec-Majdan. Br. G.  
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Majdan, struga w gm. Golesze, pow. piotr-
kowski.
Majdan 1.) potok górski, także Gręczynem

zwany, wypływa na południowym obszarze
gm. Osława Białego, w pow. nadwórniańskim,
z lasu Pankir, płynie na północny wschód głę-
bokim leśnym parowem i po 4 kil. biegu zlewa
swe wody do Osławy, w obr. powyższej gmi-
ny, na południowym krańcu wsi. 2.) M. na-
zwa dolnego biegu pot. Okhladówki. Ob. Ohla-
dówka. Br. G.
Majdan 1.) góra lesista, na granicy gm.

Roztoki i Radajowic, w pow. brzeskim, pod
380 24/54” wsch. dłg. g. F., a 49” 46' 40”
płn. sz. g. Wznies. 508 m. npm. Las od stro-
ny północnej, należący do Roztok, zwie się
Kątami. Miejsce znaku triang. 2.) M., góra
bezleśna, wznosząca się na południowym ob-
szarze gm. Majdanu Górnego, w pow. nadwór-
niańskim, pod 42% 18' 40” wsch. dłg. g. F.,
a 48? 36 127 płn. sz. g., do 558 m. npm. Po
zachodniej i północnej stronie M. wytryskują
strugi źródlane rzeki Weleśniey, dopływu
Worony. 3.) M., wzgórze lesiste, wznoszące
się na południowym obszarze gm. Zawadki,
w pow. kałuskim, nad południową granicą tej-
że gminy z Kadobną, u źródeł pot. Parowego
al. Kamiennego, pod 429 52 20” wsch. dłg. g.
F., a 499 4 24” płn. sz. g. Wysokość 381 m.
npm. U stóp zachodnich płynie pot. Kalino-
wy (ob.) i Qzarny (ob.), a od północy Boło-
chówka. 4.) M.-Stary, góra, na północnej gra-
nicy gm. Majdanu gołogórskiego z gm. Zale-
siem, w pow. złoczowskim, 429 28' 28” wsch.
dłg. g. F., a 490 46/39” płn. sz. g., ponad
źródłami rz. Lipy Złotej zachodniej (ob.).
Wznies, 430 m. npm. 5.) M., pasmo górskie
lesiste, w Karpatach bukowińskieh. Ciągnie
się wzdłuż północnej granicy obszaru gm. Łu-
kawca nad Seretem, w pow. wyżnickim, wkie-
runku zachodnio-wschodnim. Zachodni naroż-
nik jego tworzy szczyt Ispas majdański, 494
m. wys., w obr. gm. Ispasa. Jest on najwyż-
szym jego czubkiem. Na wschód od niego
wznosi się szczyt Majdan 488 m., dalej szczyt
Wachniewa 484 m. Północne stoki lesiste na-
leżą do obszarów wsi Ispasa, Millia (Milijo-
wa), Banilli ruskiej, Wilawczego i Karapczo-
wa. Z tego stoku spływają liczne strugi i po-
toki, jak Ispaski pot., Korytnica, Bereźnica
zachodnia z Kokoszyńcem, Bereźnica wscho-
dnia (Beretnica) i Hlibiczok, dopływy prawe
Czeremoszu; następnie pot. Brusenka i Równy,
dopływy Bruśnicy, zlewającej swe wody do
Prutu. Las nad źródłami Korytnicy zwie się
Groniem; las między obiema Bereźnicami Wiel-
kim i Symnietynem, między Bereźnicą wsch.
a Hlibiczkiem Taboryszem; w nim szczyt (ze-
reszenka (469 m.); wreszcie na wschód od Hli-
biczkąa las Sowa. Po południowej stronie
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grzbietu ciągnie się obszerny pas łąk paszni-
stych z licznemi zabudowaniami, poniżej któ-
rych rozpościerają się lasy, należące do obsza-
ru gm. Mihowy i Łukawca nad Seretem, a się-
gające aż po brzegi pot, Mihoderki i rzeki Mi-
hodry, dopływu Seretu. Z lasów południo-
wych spływają wody do Mihodry, między
niemi wody pot. Wachniewy. Długość pasma
12 kil, | Br. G.
Majdaneckie, wś nad rz. Talianką, pow.

humański, par. Humań, ma 11 dusz rzym.-kat,,
własność Zurowskiego. Cerkiew, 1400 mk,,
2094 dzies, ziemi, wielki kurhan we wsi,
Majdanek 1.) wś, pow. nowomiński, gm.

i par. Wiązowna. 2.) M., wś, pow. tomaszow-
ski, gm. Tarnawatka, ma 56 dm., 424 mk.,
w tem 420 obrz. łac., 716 mr. gruntu, ludność
rolnicza, | kowal, 2 tkaczy. 3.) M.-Górny,
pow. tomaszowski, gm. i par. Tomaszów. 4.)
M.-Kasztelański, wś, pow. tomaszowski; por.
Arasnobród. Br, Ch.
Maidanen (niem.), ob. Majdany.
Majdanik, ob. Majdan Graniczny.
Majdanki, wś włośc., pow. konecki, gm.

i par. Chlewiska (ob.), odl. 26 w.od Końskich.
Ma 13 dm., 90 mk., $2 mr. Fabryka żelaza,
Majdanówka al. J/ajdan, wś, pow. nowo-

miński, gmina Siennica, parafia Kołbiel. Ob.
Dłużew.
Majdanówka 1.) wś, pow. kijowski, o 10

w. od wsi Zabujanie, należy do tejże parafii,
Nad rz. Piaskówką. Mk. prawosł. 250, katol,
140, ziemi 1294 dzies., błotnisto-lesistej, Wy-
rabia się tu wiele dziegciu i smoły, oraz ter-
pentyny, a także są: gorzelnia, potażnia i 2
młyny. Należy do p. Wiktora Rościszewskie-
go (Ks. Trubeckoj?), 2.) M., wś, pow. zwino-
gródzki, zarząd ekonomii, własność Wł. Bra-
nickiego, należąca do klucza olszańskiego. Od
Zwinogródki w. 14, Pomiędzy wsiami Sze-
ścierzyńcami i Budyszczami, od każdej z nich
w. 4; mk, 700. Cerkiew paraf. katol. w Zwi-
nogródce, Por. Zisianka. Dr. T. Hr,

ajdańska Buda, leśniczówka koło Posie-
cza, pow. bohorodczański,
Majdański 1.) potok, powstaje na wscho-

dniej granicy gminy Roztoki, w pow. brze-
skim, z połączenia się dwóch potoków leśnych,
napływających od wsi Dzierzanin; płynie na
zachód u północnego podnóża góry Majdanu
(508 m.), przez obszar gm. Roztoki i po 4 kil.
biegu uchodzi do Dunajca z praw. brz. 2.) M.
potok, potok leśny, bierze początek na łąkach
wsi Kotoryn, w pow. żydaczowskim, płynie
na wschód przez lasy kotoryńskie, następnie
lasy ćwitowskie i przez wieś Cwitowę (pow.
kałuski) i poniżej wsi uchodzi do Dniestru
z praw. brz. Długość biegu 5 kil. 3.) M. po-
tok, ob. Rybnik majdański, 4.) M. potok, ob.
Sopot, : BŁ. (P.  
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Majdany 1.) wś, pow. warszawski, gm.
Czostków, par. Łomna. 2.) M. Bolimowskie,
os., pow. łowieki, gm. i par. Bolimów, dom
dwor. 1. Wyrób smoły, terpentyny i wypa-
lanie węgli do kuźni. Ludność 23 katol., o 4
w. od Bolimowa. 3.) M., os, leś,, pow, łowie-
ki, gm. i par. Nieborów, o w. 7 od Nieborowa,
ludn. 21 kat. Smolarnia z prod, 600 rsr. rocz-
nie. 4.) M., wś, pow. gostyński, gm. Lucień,
par. Gostynin. Ma 6 dm., 52 mk., gruntu mr.
46. Por. Lucień. 5.) M., kol., pow. koniński,
gm. Sławoszewek, par. Kleczew (ob.), o 20 w.
na płn. od Konina, o 1 w. od Kleczewa, przy
trakcie z Kleczewa do Wilczyna, 35 mk., 53
mr. ziemi pszennej. 6.) M. al. Golina, ob.
Golina, wś. T.) M., kol. nad rz, Ner i Wartą,
pow. kolski, gm, Chełmno (ob.), par. Koło,
odl. od Koła w. 7, dm. 15, mk, 173. 8.) M,
wś i folw., pow. piotrkowski, gm. Grabica,
par. Srocko. WŚ ma 10 dm., 207 mk., 182 mr.;
folw. 2 dm., 2 mk., 486 mr. (286 mr. orn. roli);
stanowi jednę całość z dobrami Dziwle (ob.).
9.) M., wś, pow. kozienickj, gm. Świerze Grór-
ne, par. Świerze, odl. 4 w. od Kozienice. Ma
21 dm., 189 mk,, 354 mr. ziemi dwors., 160
mr. ziemi włośc., browar piwny. W 1827 r.
16 dm., 179 mk. 10.) M. Chociszewskie, wś,
pow. płoński, gm. Wychodź, par. Chociszewo,
11.) M., wś, pow. rypiński, gm. i par. Chrost-
kowo, odl. o 20 w. od Rypina, ma wiatrak, 9
dm., 338 mk., 50 mr. gruntu. Por, Chrostkówo.
12.) M., wś, pow. pułtuski, gm. Czajki, par.
Cieksyn, Br. Ch.
Majdany, wś rząd., nad rz. Wierchnią, pow.

trocki, 3 okr. adm,, 56 w. od Trok, 3 dm., 42
mk. kat. (1866).
Majdany, część wsi Ulieko-Seredkiewicz,

pow. Rawa Ruska,
Majdany 1.) os., pow. gnieźnieński, 7 dm.,

58 mk., należy do gm. i miasta Kłecka. 2.) M.,
kol., pow. średzki; ob. Zuboniec, 3.) M., os.,
pow. szubiński, 3 dm., 15 mk.; należy do wsi
Zazdrość. M. St.
Majdany 1.) niem, Maidaknen al. Maydah-

nen i Maidanen, wś, pow. kartuski, st. p, Ho-
py, obejmuje 7 gburstw, 2 żagrody, 317 mr.
ziemi, 81 mk., 80 ew., 1 kat., 11 dm, mieszk.;
par. ewang. Przyjaźń, katol. Prągowo; odl. od
Kartuz 2 mile. Okrąg urzędu stanu cywiln.
Stęgwałd. Por. Czapielsk. 2.) M., niem, Maż-
danen, wybudowanie, pow. ostródzki, st. p.
Dąbrówno. Kś, Fr.
Majdeburg, Magdeburg (ob.).
Maidelberg (niem.), czes. Dźwczi hrady, wś,

pow. osoblaski na Szląsku austr,, 365 mk., st,
poczt., szkoła ludowa,

Majdelshof, st. poezt., pow. dorpacki, gub,
ryska. :
Majdów, wś, pow. konecki, gm. i par.

dłowiec, ma 69 dm., 503 mk. (242 męż,,
Szy-
261
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kob.); gruntu mr. 615; włościanie trudnią się
rolnictwem i górnictwem; bydła 266 sztuk.
We wsi jest osada podleśnego rządowego 1
skarbowa karczma, A, 3.77.
Majdówka al. Maydówka, karczma przy wsi

Słomce, na obszarze dworskim Mszany Dolnej,
w pow, limanowskim, Br. G.

Majdy, niem. Mauden, wś, pow. olsztyński,
st. p. Dorotowo, Obejmują 125915 mr. roli,
włącznie 55 . 08 mr. lasu. Par, ewang, Olsztyn,
kat. W. Bartąg. R. 1864 było tu 15 dm,, mk,
110 kat. i I żyd. Katolicy są wszyscy Pola-
kami. Lustracya rządowa z r. 1656 donosi, że
w Majdach 10 osadzonych na prawie magdeb,
włók trzymał Gąsiorowski; był tam prócz tego
1 wolny (1 Freier); czyni 1 służbę wojenną
(1 Dienst); płużnego dają pszenicy 2 łaszty i
tyleż żyta, | funt wosku i ] fenig chełmiński.

Maje, ob, Brzozowo,
Majerczyki, grupa chat włośc. w obr. wsi

Poronina, w pow. nowotarskim, Br. 6.
Maierhoefen (niem.), ob. Majerka.
Majerhof, os. fabr., pow. grójecki, gm, Ja-

sieniec, par. Boglewice,
Majerka, niem, Meierhófen, os. spiska w br..

spiskiem (Węg.), w pow. popradzkim, w dystr..
kieżmarskim, w okolicy górskiej; od płn. leży.
Hodermark, od płd. Lubica (al. Lipica), od
zach. Krzyżowa, Należy do gm. miasta Lipicy
(Leibitz). W płd. stronie wznosi sie góra Don-
nerkaul, 828 m. wysoka, a na płd. granicy
obszaru grzbiet górski lesisty, Ziegenriick zwa-
ny, 966 m. wys. Par. łac. tutejsza istnieje od
r. 1775; kościół pod wez. ś. Marcina bisk. był
przed r. 1775 filialnym do par. w Lipiecy. Me-.
tryki chrztu poczynają się r. 1719, zmarłych
r. 1729, ślubne r. 1731. Liczba dusz rz.-kat.
czyni 128, gr.-kat. 21, ew. 298, nieun. 21, żyd.
6, razem 469 (szem. dyec. spisk, z r. 1878).
Do tej parafii należą: zakład kąpielowy siar-
czany lipicki (niem. Schwefelbad, węg. Ken-
firdó) i wieś Hodermark (ob.). Liczba dusz
w całej par. wynosi rz.-kat, 446, gr. kat. 730,
ew. 298, nieun. 68, żyd. 28. Jest tu także
kościół ewang. wyzn. augsb., zbudowany r.
1791 a poświęcony r. 1835 (8 listop.). Wznie-
sienie wsi 706 m. npm. Przez wieś przepływa
potok Łomnica. Br. G.
Majerów, folw. na obszarze dwor, Werch-

rata, pow. Rawa Ruska.
Majerowice, ob. Falmirowice,
Majerówka, grupa domów i folw, we Lwo-,

wie, na przedm. łyczakowskiem. |
Majerówka, szczyt w hrab. spiskiem, ob.

Landek.
Majerowszczyzna, kol. nad strumieniem t,

n., pow. kaliski, gm. Ceków, par. Prażuchy,,
odł. od Kalisza w. 17; ma dm. 7. (Ob.Kuźnica).

Majeryszki, dobra w Kurlandyi, pow, 1
par. grobińska.  
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Majćrz 1.) grupa chat włośc., w obrębie
gmny i obszaru dwors, Brzyzny, w pow. są-
eckim. 2.) M., grupa chat, włośe. w obrę-

bie gm, Piwnicznej, w pow. sądeckim. 3.) M,
folw., młyn i tracz na obszarze dwor. w Wier-
chomli Wielkiej, w pow. sądeckim. 4.) M.,
folw. na obszarze dwor. Starejwsi, w pow. li-
manowskim. 5.) M. al. Podmażerz, dwór na
obszarze dwor. w Szaflarach, w pow. nowotar-
skim. 6.) M. folw. chłopski, w obr. gm. Zub-
suchego, w pow. nowotarskim. Br. G.

Majćrż Stary, niem.Alt- Maierei, al. Alt- Me-
jer, węg. Ó. Major, wś w hr. spiskiem (Weg.),
w pow. magórzańskim, w dystrykcie staro-
wiejskim, nad granicą galicyjską, na prawym
brzegu Dunajca, naprzeciw Pienin; graniczy
od płd. zach. ze Starąwsią a od płn. wsch. od-
dziela ją Dunajee od galicyjs. wsi Sromowiec
niźnich. Liczy dm. 20, mk. 120, obszar 244
kwadr. sążni katastr. Należy do sądu pow.i
urzędu podatk. w Starej Lubowni. Parafia łac,
w Starejwsi. Jest tu kościołek ewang., zbudo-
wany r. 1808. Według szemat. dyee. spiskiej
z r. 1878 było dusz rzym.-katoł. 45, ewan. 52,
nieun. 3, żyd. 5, razem 105. Ponieważ osadę
tę zamieszkują przeważnie Niemcy, zwą ją gó-
rale pienińscy „Szwabami*, Stacya poczto-
wa Ńtarawieś. Br. G.

Majeski lasek al. Potażnia, gajówka na ob-
szarze dwor. Horodnica, pow. husiatyński,
Majewo, niem. Maiewo, folw., pów. staro-

grodzki; miejscowości tej nie ma w spisie urzę-
dowym. W zach, stronie tego folw., w pobliżu
lasku skarbowego, leży szaniec, dziś już uszko-
dzony i w połowie jnż rozorany (Ob. Mapę
archeologiczną Prus zach. przez Godfryda Os-

sowskiego 1881, str. 9). Przez M. przechodzi
kolej żelazna z Tczewa na Bydgoszcz i droga
z Królówlasu do Czerwińska. Mieszkańcy są
po większej części katol., reszta ewan. Gleba
w stronę do Pelplina jest bardzo żyzna, pod
Czerwińsk piaszczysta i karłowatą choiną

porosła. Ks. Fr.
Majewskie Łączki, ob. Zączki M.
Maifriedsdorf (niem.), Maffritzdorf, Mey-

friedsdorf, 1260 r. Villa Meinfridi, 1816 Meyn-
fridisdorf, wś, pów. ząbkowicki na Szłąsku, ma

| kościół paraf. katol. z r. 1722.
Majgi, wś, pow. szawelski, gm. wiekszniań-

|ska, 82 dusz męs., 603 dzies ziemi. J. Goal.
Maihof (niem.), dobra w Kurlandyi, pow. i

par. mitawska.

Maik, wś, pow. makowski, wchodzi w skład
dóbr Krasnosielc (ob.).

Maiki, grupa domów w Dobrotworze, pow.
Kamionka Strumiłłowa.
Majki 1.) Duże, wś nad rz. Sierpcówką,

pów. płocki, gm Majki, par. Słupia, odl. o 34
w. 0d Płocka, ma 11 dm., mk. 113, 5ł mr.
gruntu, 4 nieużytku. W spisie z 1827 roku
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nosi nazwę: Majkowo. 2.) M. Małe (z folwar-
kami M, Wielkie i Makomazy), wieś w pow.
płockim, gmina Majki, parafia Słupia, z wyjąt-
kiem Makomaz, należących do par. Jeżewo.
Położona nad strumieniem, wpadającym do
rzeczki Sierpetki. Dobra te liczą dusz 414 a
z tych na M, Małe przypada 223, na M. Wiel-
kie 104 a na Makomazy 87. Rozległość włók

. 62, licząc wraz z gruntami nieodseperowanych
„ włościan, w tem łąk włók 10, paśników, krza-
ków i wycinków 12. (Gospodarstwo płodo-
zmienne, ziemia kamienista, w połowie pszen-
na a w połowie żytnia. Gmina M. należy do
sądu gm. okr. II, ma 240 dm., 3438 mk., ob-
szaru 18725 mr., w tem nieuż. 1334 mr., urząd
gm. we wsi Łęg po-proboszczowski, st. poczt,
w Bielsku. Grmina posiada cegielnię, 2 kościo-
ły, szkołę 1, karczmę 1. W skład gminy wcho-
dzą następujące wioski: Brzechowo A.i B.
Brelki, GGawrony, Gutowo-Orle, Gutowo-Gór-
ki, Dziewanowo, Kowalewo, Kozłowo, Kozłów-
ko, Kosmaczewo, Łęg probostwo, Ł, Kościelny,
Kasztelański, Łężek Szlachecki, Mlice Kastory
i Koziki, Mokrsk, Mogielniczka, M. Małe i Du-
że, Makomasy, Mańkowo, Ostrowy, Petryko-
zy, Psary, Siemienie, Słupia, Chorzewo, Chu-
dzynek, Szumanie-Gośliny, Sz.-Psiory. 8.) M.,
wś, pow. przasnyski, gm. i par. Baranowo, odl.
o 82 w. od Przasnysza, ma 14 dm., 82 mk., 49
mr. gruntu, 2 nieuż. 4.) M. Zagroby, wś, pow.
mławski, gm. Szczepkowo, par. Janowiec, odl.
027 w. od Mławy, ma 11 dm., 95 mk., 221
mr, gruntu, 51 nieużytków. Mieszka tu drobna
szlachta, W 1627 r. 9 dm., 40 mk. 5.) M.
Tykiewki, wś, pow. makowski, gm. Sypniewo,
par. Grąsewo. Ad. Gr.
Majków 1.) wś i folw. nad rz. Prosną, pow.

kaliski, gm. Tyniee, par. Kalisz, odl. od Kali-
sza w. l; wś dm, 19, mk. 146; folw. dm. 4,
mk, 18. W 1827 r. 28 dm., 239 mk. Folw. M.
z attyn. Chmielnik, rozl, mr. 938: grunta or-
ne i ogrody mr. 851, łąk mr. 5, past, mr. 12,
nieuż, i place mr. 70, bud mur. 15, z drzewa
1, płodozmian 5-polowy, cegielnia, dwa wia-
traki, WŚ M. os. 35, z grun. mr. 162. W 1865
r. wykopano tu zbiór monet z X i XI w., głó-
wnie obcych, i bogate srebrne ozdoby, nabyte
wówczas do zbiorów Rastawieckiego. 2.) M.,
wś, folw. i os. karcz., pow. piotrkowski, gm.
Szydłów, par. Piotrków. WŚ ma 76 dm., 664
mk., 1368 mr. ziemi włośc., szkołę począt. 1-
klas. ogólną; folw. i os. karcz. 6 dm., 44 mk.,
302 mr. Majkowskie Holendry, kol., 6 dm., 57
mk., 307 mr. włośc. W 1827 r. M. wś rząd.
47 dm., 305 mk. M. kol. rząd. 6 dm,, 39 mk,
Lib. ben, Łaskiego wś M, zowie Moykow. We-
dług Tow. Kred. Ziems, folw, M. (z wsią M.,
Wielka wieś i kol. M.) rozl, mr. 300: grunta
orne i ogr. mr. 274, łąk mr, 13, nieuż, i place
mr, ]8, bud, drewn. 15, WŚ M, os, 73, z grua,  

Maj

mr. 1403; Wielka wieś os. 29, z gran. mr.
515; kol. M. os, 6, z grun. mr. 130. 3.) M.-
Piaski, wś włośc. nad rz. Kaczką, pow. iłżecki,
gm. Skarzysko-Kościelne, par. Wąchock, odl.
26 w. od Iłży. Ma 66 dm., 435 mk., 1771 mr.
ziemi, W 1827 r. wś rząd. 36 dm., 234mk..
Była tu kuźnica w XVIII w. Br. Ch..
Majków, wś, pow. ostrogski, od Ostroga na,

płn. wsch. o 35 w. Z południowej i wschodniej
strony ocieniają M. dębowe lasy, nazwane:
,„kurasz*, Należała do familii Dziakiewiczów;
po zgaśnięciu tej familii rozdzieloną została mię-
dzy najbliższych krewnych po kądzieli, ks,
Czetwertyńskich. Ziemia czarnoziem urodzaj-
ny; pszenica i żyto, jęczmień, owies, gryka i
inne ziarna obfity plon wydają; ku zach. nizi-
na zroszona strumykami, wydaje siano drobne
lecz pożywne i w obfitości, Tu jest cerkiew
z cudownym obrazem Boga-Rodzicy z 7-ma
odpustami do roku; jest także szkółka wiej-
ska, karczma; stan włościan zamożny. Z. R.
Majkowce, ob. Malki,
Majkowice 1.) wś i folw. nad rz. Pilicą,

pow. noworadomski, gm, Masłowice, parafia
Ręczno, wraz z przysiołkiem Majkowski-łęg
54 dm., 480 mk,, ziemi włośc. 551 mr. Folw.
M. ma 250 mr. i należy do dóbr Bąkowa góra,
W 1827 r. M, miały 25 dm., 339 mk. 2.) M.,
wieś, pow. miechowski, gm. Gruszów, par,
Książnice Wielkie. W 1827 r. 20 dm.,, 150
mk, W XV w. M. (Mojkowice) były dzie-
dzictwem Przecieskich (Trzecieskich ?). Były
tu łany kmiece, z których szło 15 marek dzie-
sięciny. Folw. M. od rz, Wisły w. 4, rozl.
mr. 303: grunta or. i ogr. mr. 249, łąk mr. 54,
budowli mur. 3, z drzewa 9, płodozmian 7 i 9-
polowy, młyn wodny i cegielnia; rz, Szrenia-
wa przepływa. WŚ M, os, 18, z grun. mr. 102.
Majkowice, wś w pow. bocheńskim, leży

na praw. brz. Raby, tworzącej w tem miejscu
dwa silne zagięcia i przy drodze salinarnej
z Bochni do Ujścia Solnego. Dzieli się na dwie
osady: Stare Turze al. Stary Turzec z 112 mk.
rzym.-kat., przyłączonemi do par. w Miklu-
szowieach, położony na małem wzgórzu 200 m.
npm,, które sprawia zakręt rzeki i jest przez
nią od płd., płn. i zach. okolonym; i Nowy Tu-
rzec, położony na płd, od poprzedzającego, bli-
żej gościńca. Jest to kolonia niemiecka z no-
wszych czasów, licząca 78 mk. wyznania augs-
burskiego, należąca do par. w Gawłowie. Ku
wsch. zniża się teren nad Młynówką, zamie-
niając się w mokre łąki i pastwiska, przypie-
rające do niewielkiego lasu, będącego przedłu-
żeniem niepołomickiej puszczy, Pos. więk. ma
tylko 14 mr. lasu; pos, mn. 317 roli, 13 łąki
50 mr. past, i lasu, M, graniczą na płd, z Ga-
włowem Nowym, na wsch. z Zatoką i Okuli-
cami a na' płn, z Bogucicami, Mac.
Majkowo, ob, Majki,
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Majkowski wierch, góra, wznosząca się
na płn. od wsi Dołżycy, w pow. sanockim,
między Komanieckim pot. (od płn. wsch.) a
Dołżyczką od płd, i płd, zach., pod 36? 41' 23"
wsch, dłg. g. F., a 490 20” 20” płn. sz. g. Stok
płn. wsch. lesisty, należy do obszaru Komań-
<zy, Wzniesienie 617 m. npm. Br. GQ.

Maikuhle (niem.), ob. Kołobrzeg.
Majkuny, wś rząd., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 29 w. od Wilna, 8 dm., 63 mk, katol.
(1866).

Maiły, część Werchraty, pow. Rawa Ruska,
Majmele, zaśc., pow. poniewieski, gm. na-

ciuńska.
Majuagórze, niem. Maynaberg, Maynenberg,

leśnietwo, pow. niborski, st. poczt. Zimnawo-
da, 6 mk. (1856).

Majnaliszki, folw., pow. lidzki, 5 okr, adm,
od Lidy o w. 49, od Ejszyszek w. 13, mk.
katol. 6 (1866).
Mainczok (?), kol. do Łubnian, pow. opolski,
Majnegóry, niem. Zrrderge, wzgórza przy

Niborku, pow. niborski, O nich powiadają so-
bie na Mazurach następującą powiastkę: Pod-

czas zaburzeń wojennych r. 1807 schronili się
mieszkańcy okolicznych wiosek na pobliskie
góry, wszędzie był wielki głód, Przypadkiem
znalazło pewne dziewczę u stóp tych gór jakiś
pożywny korzonek, nakształt marchwi, tym
zaspokoiwszy swój głód; wnet zaczęli ją w tem
i drudzy naśladować; im więcej kto szukał,
tem więcej korzonków znalazł, Kto zaś nimi
się nasycił, zapomniał o wszelkich troskach i
mozołach, ale nie mógł też znaleźć wyjścia
z tych gór. Którzy się wydostali z boru, wi-
dzieli wprawdzie domy swoje i pola, ale przy
każdem usiłowaniu dostać się do nich błą-

dzili. Tak błąkali się po górach przez dni
całe, aż nareszcie przyszli do pobliskich wsi a
z tych dopiero manowcami do domu. Kś. Fr.
Majnicz (po rus. Majnycz), wś w pow. sam-

borskim, 27 kil. na wsch. od Sambora, tuż na
wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt. w Łące,
Na zach. leży Bilina Wielka i Foroszcza (część
Łąki), na płd. Dorożów, na wsch, Wołoszcza,
na płn. Pohorce i Podolce (obie w pow. rudec-
kim). Płn.i przeważna część leży w wielkich
błotach naddniestrzańskich i zwie się Podko-
pauką (267 m.). Na płd. od tych moczarów
wznosi się Niwka długa do 277 m. (znak
triang.). W stronie płd. leżą lasy Buczwina i
Wołoszcza. Własn. więk. ma roli or. 40, łąk
i ogr. 748, past. 3, lasu 560 mr.; własn. mn.
roli or. 77, łąk i ogr. 328, past. 9 mr. W r.
1880 było 274,mk. w gm. a 45 na obsz. dwor.
i na folw. Zady (obrz. gr.-kat. z wyjątkiem 2]
obrz. rz.-kat.). Par, rzym, i gr.-kat. w Wołosz-
czy. We wsi jest kaplica wymurowana ko-
sztem bar. Briickmannów. Ludność trudni się
kołodziejstwem na większe rozmiary. Krótki   
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opis Majnicza ob. w „,Literaturnym Sbornyku*
z r. 1870, str. 34. Lu. Dz,
Majorenhof (niem.), wś nad morzem, pow.

ryski, par. Schlock; kąpiele morskie, st. drogi

żel. rysko-tukumskiej o 22 w. od Rygi, o 388

od Tukumu.
Majorka, karczma i leśniczówka na płd.

granicy Jaryczowa Starego, pow. lwowski,

Majorowce, wś włośc., pow. dzisieński,

o81 w. od Dzisny, 2 okr. adm.,, gm. Jody, 4

dm., 93 mk, (1866). RA

Majorówka, karczma pryw., pow. dzisień-

ski, o5 w. od Dzisty, 1 oki. adm., 1 dm., 4
mk. prawosł. (1866).

Majorowszezyzna, zaśc. pryw., pow. dzi-
sieński, o 60 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm.,

5 mk. prawosł. (1866). 5
Majoryszki, wś, pow. wyłkowyski, gm. i

par, Wyłkowyszki, odl. 3 w. od Wyłkowy-

szek, ma 16 dm., 160 mk. W 1827 r. wś rząd.,

15 dm., 1138 mk.
Majówka, kol., pow. łaski, gm. i par. Górka

Pabiańska. Ma 12 dm., 90 mk., 206 mr. włośc.
Majówka, żaśc. rząd., pów. wileński, 5 okr.

adm., o 16 w. ód Wilna, 1 dm., 5 mk, katol.
(1866).
Majówka, wś, pow. ostrogski, na płn. od

Ostroga o 10 w., przed kilkunastu laty zało-

żona, 9 chat; mieszkańcy płacą z ziemi czynsz,

mężczyźni zarabiają przy robotach drogi źela-

znej, o 2 w. tylko odległej; należy do Udzia-

łów ostrogskich.
Majowo, os. włośc., pow. radomski, gm.

Gębarzew, par. Kowala, odl. 8 w. od Radomia,
2 dm., 8 mk., 1l mr.
Majscowa, wś w pow. jasielskim, okolicy

pagórkowatej i lesistej, 310 m. npm., po praw.
brz, Wisłoki, przy gościńen z Jasła do Zmigro-
da. Wś przecinają trzy potoki, płynące z lasu
zwanego Grórami do Wisłoki, z których jedy-

nie najbardziej północny ma nazwę Kocanek.

Ta mała wioska, mająca 517 mr. powierzchni,

z których 228 przypada na większą, 289 na

mniejszą pos., liczy 349 mk., z których 320

wyznaje religią rzym.-kat. a 29 mojżesz,, jest

o 2*2 kil. odległą od par. rzym.-kat. w Dę-
bowcu. Z niewdzięcznej roli uprawia posiadł.

więk, tylko 27 mr., a 201 mr. pokrywa las;

pos. zaś mniej, ma 234 roli, 15 łąk i 40 mr.
past. Kasa pożyczk. gmin. ma 142 zł. 60 ent.
kapitału. M. graniczy na płn. z Zółkowem, na
płd. z Zarzycami a na wsch. z lasem Górami,

który ją dzieli od Glinnika pols. i niemiec.

Majsiutynie, wś, pow. dzisieński, gm. Za-
leś, dusz 89.

Maisłowitz (niem.), os. gburska, pow. kar-
tuski, należy do wsi Kolano.
Majsowka, była wś w eparchii perejasław-

skiej. Czyt. Arch. J. Z. R., L, 3, 474.

Majstrowa, os., pow. nowogradwołyński,
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gm, żołobińska, chat 12, należy do dóbr jur-
kowieckich, własność Rokossowskich. Z. R.

Majszele, wś, pow. wyłkowyski, gm, i par.
Wyłkowyszki, odl. 12 w. od Wyłkowyszek,
ma 8 dm., 67 mk,

Majtan, ob. Majdan,
Majtys, jez., ob. Garbuny.
Maitz (niem.), ob, Majcz.
Maitzker-See (niem.), ob. Majcz.
Majunicze, wś nad Styrem, pow. łucki, gm.

rafałowska,
Maiwaldau (niem.), ob. Maywaldau,
Majznerzyn, kol., pow. lubartowski, gm.

Chudowola (ob.), par. Rudno,
Mak, ob. Mąk. w
Mak, wś, pow. sierpecki, gm. i par. Bieżuń,

odl. o 16 w. od Sierpca, ma 20 dm., 157 mk,,
271 mr. roli i | mr. nieuż.
Mak, ob. Dziewałtówek.
Makajcie, jez. w pow. trockim, ob. Zeszna,
Makalewicze, wś, pow. radomyski, u zbie-

gu Wyrwy z Teterowem, 562 mk., 2989 dzies,
ziemi, cerkiew z 1782 r., do 1796 filia Wie-
pryna. R, 1782 było tu 40 dm., 185 mk.
Własność Mohilewskich, Por. Kodra,
Makały, wieś, pow. maryampolski, gm.

Szumsk, par. Maryampol, odl. 2 w. od Ma-
ryampola. Ma 35 dm., 326 mk, W 1827 r.
wś rząd. 48 dm., 2J5 mk,
Makaniszki, wś rząd., pow. święciański, 2

okr. adm., o 28 w. od Święcian, 5 dm., 41
mk, katol, (1866).
Makanowicze, wś w pow. rzeczyckim, na

odłudnem, zapadłem Polesiu, w okolicy po-
między wsiami Glinna-Słoboda i Maładusz;
wś osad 28, cerkiewka; komunikacya przez
brody wodne. A. Jelski,
Makapowicze, duże dobra w pow. rzeczyc-

kim, dawne dziedzictwo starej rodziny Oskier-
ków, należą do dominium Wodowicze (ob.);
propinacya; miejscowość nizinna, obfita w łą-
ki, grunta lekkie, 4. Jelski.
Makarenięta 1.) wś, pow. oszmiański, 4

okr. adm., 35 w. od Oszmiany, 4 dm., 55 mk.,
49 prawosł., 6 katol. 2.) M., zaśc. szlach,,
pow. oszmiański, 4 okr. adm., 42 w. od Osz-
miany, 2 dm. 20 mk., 12 prawosł,, 8 katol.
(1866). sza
Makarenków, ob. Kniaża-Krynica,
Makarewicze, wś włośc., pow. wilejski,

o 86 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm, Sitce,
8 dm., 74 mk. (1866),
Makarewicze, wieś w pow. bobrujskim,

w okr. polie, hłuskim, przy gościńcu wiodą-
cym z Bobrujska do Hłuska, nad rzeczułką do-
pływem Borowej, ma osad 4, miejscowość od-
ludna, poleska, grunta piaszczyste, 4. Jel,
Makarewszczyzna, folw. w pow. nowo-

gródzkim, w okr. polic. horodyszczańskim, nad
rzeczułką, dopływem Mołczadzi, w okolicy ma- 
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jętności Starojelnia, miejscowość falista, grun-
ta dobre. A. Jelski.
Makarów, wś nad rz. Zharkiem, pow. li-

tyński, gm. Owsianiki, par. Meżyrów, o 23 w,
od Lityna. Ma 31 dm., 1008 mk. (z Winni-
kowcami), 1073 dzies. ziemi włośc., 2126 dzies.
dworskiej Stempowskich. Dr. M,
Makarów, mko śród Polesia kijowskiego,

pow. kijowski, na tak zwanem dawniej „Żapo-
lu*, to jest w okolicy położonej „za polami,
w borach. Dziś ta okolica, po większej części
z lasów ogołocona, na suchych piaskach żywi
karłowate zarośla, ale za dni dawnych tu się
szerokie pasma nieprzebytych na pozór lasów
rozpościerały. Przez M. przepływa rz. Zdwiż,
tem pamiętna, że nad jej brzegami istniał sta-
ry gród Zdwiżeń, od Nestora wspominany.
Rzeka ta, ujęta groblą, w spory staw się rozle-
wa. Makarów pierwotnie nazywał się „Wo-
roninem*, i wchodził w skład dóbr tak zwa-
nych „Jasienickich*, w których obrębie, oprócz
Jasienicz (dziś nieistniejących) i Woronina,
mieściły się jeszcze: Koziatycze czyli Boro-
dzianka, Borysów czyli Motyżyn, Nalewaj-
kówka, Łojów róg (późniejsza, Kołońszczyzna),
Lipowa i wiele innych wiosek. Pierwszym
wiadomym właścicielem dóbr jasienickich, we-
dług dokumentów, które nam służą, był Iwa-
szeńcewicz, nieznanego nam imienia, a bodaj
czy nie ten sam, o którym Niesiecki mówi, że
krwawo na swój rodowy zapracował klejnot.
Był on ożeniony z jakąś kniaziówną ruską, na
którą po bracie jej kniaziu Romanie (?) spadły
w ziemi kijowskiej położone dobra nad rz. Ro-
sią, jako to: Rut Stary i Nowy, Tohanów,
Oczków, Nowosiele, Klajkliszcze i Kosztomi-
rów (dziś nieistniejące). Zostawił on 4-ch sy-
nów i córkę za kniaziem Iwanem Hlińskim,
wojew, kijowskim, ale gdy ten zdradził, król
zabrał mu dobra nad rz. Rosią, które tenże
wziął po żonie, lecz następnie wrócił je bra-
clom Hlińskiej Iwaszeńcewiczom, jako ich
„diadkowszczynu* (Metr, lit. od 1506 do 1513
r.). Twaszeńcewicze pochodzili z Litwy, gdzie
w Mińszczyźnie mieli swoje rodowe gniazdo
w Widohoszczy. Atoli Makar Twaszeńcewicz,
syn Bohdana a wnuk pierwszego wiadomego
nam właściciela dóbr jasienickich, pierwszy
ze swego rodzeństwa, przeniósł swe domowe
penaty na Ukrainę i zamieszkał stale w Wo-
roninie, który od swego imienia Makarowem
też przezwał. Po Makarze Iwaszeńcewiczu 0-
dziedziczył Woronin czyli Makarów syn jego
Andrzej, sędzia ziemski miński, który pier-
wszy zaczął się pisać Makarewiczem, i to imię
patronymiczne potomkowie jego już za nazwę
swą rodową zatrzymali; nazwisko zaś Iwaszeń-
cewicz zachowali jako przydomek, Po Andrze-
ju Makarewiczu otrzymali Makarów synowie
jego: Hrehory, sędzia ziemski miński, i Miko-
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łaj, który jednakże w końcu został wyłącznym
właścicielem M., gdyż brat Hrehory został za-
bity przez jakiegoś Duszewskiego. Mikołaj
Makarewicz był ożeniony z Anną Charlęską,
córką Hieronima. On to dawny woroniński
„dwór z horodyszczem* przerobił na wcale
obronną zamczynę, otoczył palisadą i obsypał
wałami, z których dziś tylko szczątki szcząt-
ków pozostały, to jest wały i przekopy na pół
zrujnowane. Odstąpiwszy od wyznania wscho-
dniego, został zagorzałym różnowiercą. Miał
trzech synów: Krzysztofa, Andrzeja i Aleksan-
dra. W 1608 r. podzielił między nich włości,
zostawiwszy sobie M. Krzysztof, kłócąc się
o granice z bratem Aleksandrem, w jednym
z zajazdów zabił go, a drugi Andrzej, widząc
tę zamieszkę rodzinną, zaciągnął się pod cho=
rągiew Samuela Koreckiego, i walcząc z nim
na Wołoszczyźnie r. 1617 w boju z Turkami
poległ. Majątek po zejściu bezpotomnem 2-ch
synów spadł na starego ojca, który po raz
drugi się ożenił z córką zacnego domu Gra-
biów, spokrewnioną z Janem Aksakiem, sę-

dzią kijowskim, dziedzicem niedalekich Hula-
nik. Wkrótce doczekał się z nią syna Jerzego
i dwóch córek: Heleny i Krystyny. Zaniepo-
kojony jednakże chciwością i marnotrawstwem
syna Krzysztofa, skasował dział dóbr z 1608,
a uczynił drugi w 1619 r. pomiędzy sobą a
synem Krzysztofem, któremu przeznaczył An-
drzejówkę i Koziatycze czyli Borodziankę, a
sobie zostawił M. i Motyżyn. Krzysztof na-
stępnie postarał się o rozgraniczenie dóbr swo-
jch od ojcowskich, według którego granica
Andrżejówki od M. miała iść „począwszy od
Zdwizdenia rzeki ku Poczepinie, gdzie ta
wchodzi w Zdwizdeń; owoż w górę tej rzeki
idąc, aż do Kamiennego Krzyża z Ostrówkiem,
po lewej ręce grunt należy do M. a po prawej
do Andrzejówki; dalej tymże Poczepinem po-
stępując, nie więcej jak ćwierć mili w górę
idzie się Lipową, i przeszedłszy dolinę, jak
droga ż Andrzejówki do M. idzie, dalej nie
iść, ale od tej doliny t.j. gdzie siedlisko Li-
pień iść, aż póki dolina ustaje prosto dąbrową
do Wabli, gdzie się zbiegają krzyżowe drogi
z Andrzejówki do Bujan błota, a z M. do Szyp-
kowszcżyzny; tamże z tejże Wabli i z tych
dróg przejechawszy błoto mnie Krzysztofowi,
a po prawej ojcowi memu i potomstwu grunta
należeć mają; a przyszedłszy do pięciu sosen
iść drogą, która idzie do lasów moich Soroko-

wersza, aż do Kobylege lasu, do samej budy,

która na siedlisku jest założona, na rzece Pia-

skówce, od tej zaś po prawej stronie las widać,

jako z łuku doniesie; to wszystko po prawej

ręce aż do granicy Metropolskiej mnie Krzy-

sztofowi, a po lewej Jmci P. Ojeowi i jego po--

tomstwu, aż ku Bujan błotu i lasom Krywal-  skim. A piąta ma się kończyć z gruntem Me-,
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tropolskim u rzeki Korzenia, a z Korzenia Sie-
wną rzeczką aż do rz. Kodry. A com zbudo-
wał młyn na rzece Zdwizdeniu, mnie używa-
nie onego wiecznemi cząsy należy się. Miodu
używać communis usus*, Wszelako stary Mi-
kołaj Makarowicz nie żył już długo; umarł
w 1621 r., zostawiwszy testament, w którym
naznaczył opiekunami sierot swoich: Jana Ak-
saka, sędziego ziems. kijow., Feodora Jelca i
Wawrzeńca Grabię, brata drugiej żony swojej.
Ale zaledwie złożono go do grobu, już żona
jego, przedtem przez niego nakłoniona do wy-
znania reformowanego, przechodzi na łono ko-
ścioła katolickiego, w kościele 00. dominika-
nów wraz z dziećmi rewokuje, a wkrótce po-
tem opiekunowie testamentowi syna Jerzego
wywożą go do akademii krakowskiej, a córkę

Krystynę do dominikanek we Lwowie. Sama
zaś Makarewiczowa wychodzi zamąż za knia-
zia Zyzemskiego, ale krótko znim żyjąc—
umiera. Atoli Krzysztof Makarewicz, uważając
się za najstarszą głowę w rodzeństwie, wyra-

bia w trakcie tego opiekę dla siebie nad do-
brami małoletnich, i w 1624 r. z kupą orężną
zajeżdża Makarów, którym wtedy, na mocy
testamentu, administrował, jako prawem uzna-
ny opiekun, Jan Aksak, sędzia ziemski kijow.
Tymczasem Jerzy Makarewicz, dorósłszy lat,
opuszcza akademią krakowską i na zagon ro-
dzinny powraca, ale zastawszy M. w ręku
silnym Krzysztofa, udaje się do Jana Aksaka
o pomoc zbrojną, którą otrzymawszy, uderza
w M, i zdobywa go, ale w natarciu, ciężkim
z broni ognistej trafiony postrzałem, z rany
zadanej wkrótce w kwiecie wieku umiera, za-
pisawszy testamentem 15,000 zł. na ufundo-
wanie klasztoru Katarzyny Seneńskiej domini-
kanek w Kijowie (Chodykiewicz: De rebus ge-
stis ete. str. 675—7 rkpsm). Było to w 1632
r. A więc Krzysztof Makarewicz ujrzał się
teraz jakby sam jeden na szerokiem dziedzic-
twie Makarewiczów. Zagorzały protestant,
wytoczył dziwny proces bernardynom kijow-
skim: pozwał o wydanie sobie zwłok brata Je-
rzego, które były pogrzebione w grobowych
sklepach kościoła ich w Kijowie. Siostry zaś
swoje zmuszał do odstąpienia od wiary kato-
lickiej, ale w końcu, bojąc się żeby nie odży-
wiły procesu o zabójstwo brata Aleksandra,
pogodził się z niemi i nadte należne im dwie
części w M. wydzielił. Helena, najstarsza,
wyszła wkrótce zamąż za Waleryana Łaszcza.
Atoli tu ją znowu skądinąd ucisk i prześlado -
wanie czekały. Spokrewniony z mężem jej
Samuel Łaszez, strażnik koronny, „ten wyjąt-
kowy praw poniewierca*, zażądał od niej
dzierżawy w Makarowie, ale gdy się od tego
wzbraniała, osąaczył dom jej, przez jakiś czas
morzył głodem, a potem, wsadziwszy do „kare-
ty, kazał gwałtem wywieść za granicę dóbr,
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Z siostrą jej zaś Krystyną, w żakómie Sofro-
nią, zażył znowu podstępu. Toć gdy ta zje-
chała do Kijowa, z dyplomem papieża Urbana
VIII w ręku, zezwalającym na ufundowanie
zakonu dominikanek w temże mieście (Chody-
kiewicz, str. 675—676), Łaszez zapropono-

- wał jej układ z cesyą praw do M. za gotowe
pieniądze; podmówił zakonnicę, że w grodzie
zakwitowała go wprzódy, a pieniądze miała
otrzymać wmieszkaniu; tymczasem pienię-
dzy mie dał, jak najśpieszniej wyjechawszy
ź Kijowa. Tak się więc Łaszez zainstalował
w M. Ale nie przestając na tem, wchodzi nie-
bawem z sąsiadami w zatargi, a mianowicie ze
znanym już nam Krzysztofem Makarewiczem,
i nie tylko Borodziankę mu zajechał, ale nad-
to więził go prawie we własńym jego domu,
wszystkie drogi prowadzące do Andrzejówki
zbrojną strażą obsączywszy, tak że Makare-
wicz nie śmiał z dziedzińca swego wyruszyć
nogą. A. w testamencie swoim, który w r.
1634 sporządził, tak się wyraził: „Gdyby mię
(czego Boże uchowaj) eiężki mój adwersarz,
Samuel Łaszcz, strażnik kor., miał zabić, lubo
sam, lub jakie naprawne osoby od niego, tedy
proszę Ichmościów (przyjaciół i powinnych),
aby się nie jednali, ale prawem niewinnej
krwi mojej dochodzili.* Ale przecież Maka-
rewicz potrafił nareszcie wymknąć się z wię-
zienia swego w Andrzejówee i podążył prosto
do Warszawy, gdzie się udał pod protekcyą
wuja swego Krzysztofa Charlęskiego, dworza-
nina pokojowego JKM. isstę horodelskiego.
Ale gdy stanął w Warszawie Makarewiczowi
coś się było w głowie pomięszało;—z „wiel-
kiej irytacyi—jak mówi dokument—chwilami
dostawał delżrium,'* odchodził od siebie. Napi-
sał też znowu testament 1641 d. 24 września,
którym legował wszystkie swoje dobra wujo-
wi swemu, Krzysztofowi Charlęskiemu. Na-
stępnie tenże Charlęski wywiózł go z Warsza-
wy do Horodła, gdzie Makarewicz umarł, i
był tamże pochowany, wbrew jego woli w te-
stamencie jego wyrażonej, w którym upraszał
aby go pochowano w Andrzejówce „za dworem
i gumnem, na kopcu i kurhanie pewnym, z u-
czeiwością i odprawowaniem nabożeństwa przez
pastora z Leszczyna lub Kozarowicz, według po-
rządku kościoła św. ewangelickiego.* Krzysz-
tof M. ożeniony był z Anną Malińską, ale żą-
dnego nie zostawił potomstwa. Atoli Krzysztof
Charlęski, zostawszy odtąd właścicielem M,,
pozwał Łaszcza 0 uzurpacyą tychże dóbr, ale
gdy ten nie chciał z nich ustąpić, użył na nie-
go tak zwanej „mocnej egzekucyi'—]2 tysię-
cy zbrojnej szlachty stanęło pod rozkazami
wojew. kijows. Janusza Tyszkiewicza. Ale
Łaszcz, widząc że nie przelewki i że niema cze-
go dosiadywać dłużej, zawczasu umknął z M.,
tylko w nim żonę (Katarzynę z Kaszowa) 
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z dzieómi zostawiwszy. Szlachta, przybywszy
na egzekucyą do M., nie zastała już go, tylko
Łaszczowa do nóg padała, o miłosierdzie pro-
sząc,—jakoż gardłem ją darowawszy, mówi
Jerlicz, z M. wygnano (Jerlicz, t. I, str. 80).
Nareszcie urząd grodzki kijowski w przyto-
mności wojew. kijow. i sędziego grodz. kijow.
p. Teodora Niestrzeńcewicza Humienieckiego
1 pisarza Wojciecha Rylskiego przystąpił do
spisania aktu tej tak zwanej „mocnej egze-
kucyi.* Posiadamy w zbiorach naszych tem
ciekawy skrypt ówczesnej jurydyczności kra-
jowej. Następnie za dekretem trybunalskim.
oddano majętność Charlęskiemu a szlachta do
domów się rozjechała. Wprawdzie Walerya-
nowa Łaszczowa, powtórnemi śluby Andrzejo-
wa Grocholska i jej siostra dominikanka, opo-
wiedziały się też ze swoimi prawami do tegoż
M., atoli wkrótce nastąpiły czasy, w których
ani Charlęski mógł posiadać M., ani też Grro-
cholska i jej siostra praw swych do niego są-
dowo dochodzić, bo w 1648, jak wiadomo, wy-
buchł był bunt Chmielnickiego, i kozacy na
długo zainstalowali się w M. Od 1649 kon-
systowała tu stale sotnia kozacka, należąca do
pułku kijow., pod naczelnietwem sotnika Miska
Korża (Bodianski: Regestr wojs. zaporow.,
str. 210). Alegdy po pogromie cudnowskim
w 1660 r. Rzplita owładała Ukrainę zacho-
dnią, w M. stanęła załoga, mająca baczność
ciągłą na ruchy nieprzyjaciół. Owoż w r.
1661, gdy jeden oddział z tej załogi wyprawił
się na zwiady ku Kijowu, Moskwa, zawiado-
miona o tem, w 5000 ludzi wpadła nań znie-
nacka tak, że ten musiał się cofać obronną rę-
ką ku zameczkowi makarowskiemu. Nieprzy-
jaciel nie nacierał na zameczek, tylko mezko
spalił (Jerlicz, t. I, str, 62). Atoli w r. 1665
kozak Dejneka ubiegł i opanował zameczek,
ale gdy następnie tenże Dejneka dostał się
w ręce polskie, pułkownik Jan z Opolska Pi-
wo zajął napowrót M, w r. 1672 (Kostomarow:
Ruina, str. 382). Od tego czasu znowu woj-
sko rzplitej miało tu swoje stanowisko, i gdy
Doroszenko następnie obległ M,, Eliasz Nowi-
cki, komendant dymirski, odpędził go stąd
(List Eliasza Nowickiego do wojew. kijow.
w zbiorach kom. archeogr. w Kijowie). Ale gdy
nareszcie wojny kozackie się uciszyły i wła-
ściciele mogli do swoich dóbr powrócić, sukce-
sorowie już Andrzejowej Grocholskiej, t. j.
Grocholscy, Bylinowie i Sławscy pozwali są-
downie Charlęskich, dziedziców M., o zwróce-
nie im tychże dóbr, dowodząc, że Krzysztof
Charlęski podrobił testament Krzysztofa Ma-
karewicza, ile że ten nie mógł pisać sam testa-
mentu, bo był już wtedy w stanie półobłąka-
nia. Zarzut ten, w braku dowodów, musiał
oczywiście upaść, ale że Andrzejowej Grochol-
skiej, jako siostrze rodzonej Krzysztofa M.,



Mak

zawsze się część tych dóbr należała, trybunał
kor. przeto przysądził sukcesorom Grocholskiej
Makarów z Zabujaniem i Naliwajkówką i inne

puste siedliska (bo włość makarowska penitus
per hostilitatem zdezelowana), a Charlęskim
przyznał Jędrzejówkę, Jezierszczyznę i Lipo-
wę. (Grocholscy jednak, dla wynikłych za
Paleja rozruchów, nie mogli przebywać w M.
i mieszkali w Bracławskiem: jakoż sprzedali
M. Szymonowi Szczawińskiemu, ale i ten, wi-
dząc że te dobra: są uwikłane innym jeszcze
procederem, bo i sukcesorowie Michała Łasz-
cza, syna Samuela, t. j. Drużbiczowie, Gintow-
towie i Leśniccy odzywali się też ze swemi
prawami do tegoż M.; odprzedał go ks. Anto-
niemu Lubomirskiemu, strażnikowi kor., wo-
jewodzie lubelskiemu, dziedzicowi Opola. Jakoż
M. dopiero za ks. Lubomirskiego zaczął przy-
chodzić do siebie. W mczku żydzi się osiedlili.
Zbudowali oni tu bóżnicę, i jeden z pierwszych
rabinów w kraju założył tuswoją rezydencyą.
W r. 1754 zarządzał temi dobrami Dominik
Pruszyński (Arch. JZR., część 3, t. III, str.
668). Stanął tu i kościół katolicki z parafią,
ufundowany przez księcia, Ale w 1768 r.
tenże ks. Lubomirski zamienił M. z ks. Ka-
jetanem Rościszewskim, dziekanem kap. kijow.,
na Uładówkę w Bracławskiem, Ksiądz dzie-
kan, za Uładów, Zabuże, Żórawno, Mikołajów-
kę, Kamienohurkę i Majdan wziął w zamian
Makarów i z tą posiadłością połączone wioski,
jako to: Naliwajkówkę, Zabujanie, Kodrę, An-
drzejówkę, Płachciankę, Gawrońszczyznę, Ma-
kowiszcze, Kopyłów, Lubomirkę, Rudnię, Kra-
snohurkę, Korolówkę, Hołe, Motyżyn, Lipowe,
Kołońszczyznę, Słobodę, Zawałówkę i Majdan
potaszny. Ks. Kajetan Rościszewski, przed-
tem nim został księdzem, był ożeniony z Ma-
ryanną hr. Krasicką, siostrą ks. Ignacego Kra-
siekiego, bisk. warm. Ale zaledwie ks. Ro-
ściszewski objął w posiadanie M., gdy tegoż
jeszcze roku (1768) na Ukrainie wybuchł
krwawy rozruch — nazwany „,koliszczyzną.*
Rościszewski z milicyą swoją nadworną, dla
oezpieczeństwa, usunął się w głąb Polesia, do
niedostępnego Olewska, gdzie się dużo było
szlachty do Niemirycza schroniło. Tymcza-
sem herszt szajki hajdamackiej Bondarenko
z Byszowa wpadł do M., gdzie rzeź i rabunek
się rozpoczął. Splądrowano zamek i kościół,
Po dokonanym rabunku zaczęli kolie uczto-
wać, ale nosząc się z myślą napadu na Czarno-
byl, wysłali od siebie szpiegów, dla zbadania
stanu obrony tego miejsca. Jakoż ci, powró-
ciwszy, zdali watażce sprawę ze: swoich oglę-
dzin, ale zarazem donieśli, że huzarowie czar-
nobylscy puścili się za nimi w pogoń i że za
lada chwilę przybędą. Bondarenko, przestra-
szony, co prędzej też z całą swą watahą do
Hruzki umyka; — huzarowie gonią za nim  
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aż tam, ale odparci, Tymczasem do Hruzki
przyciągają kozacy nadworni kornińscy i ich
dowódzca Daniło Szczerbina poddaje się Bon-
darence iz nim się łączy. Był to wszakże
podsięp z jego strony;—ośmieliwszy watażkę,
żeby szedł do Czarnobyla, gdy po drodze przy-
byli znowu kolie do M., i jako w dzień cer-
kiewnego praźniku czyli chramu ucztować za-
częlii i popiwszy się usnęli bezpiecznie bez
żadnej czujności istraży; Szczerbiną, nie tra-
cąc czasu, o pierwszych kurach, zebrawszy
ostrożnie swoich kozaków, jaszczyki z prochem
i broń w kozły ustawioną na dziedzińcu zam-
kowym pozabierał i pozatapiał w rzece, poła-
mał spisy, i których tylko mógł zognistej bro-
ni rozbroił, Na dany znak nareszcie kozacy
jego rzucili się na śpiącego i pijanego Bonda-
renka, i związawszy, następnie odstawili do
Czarnobyla, gdzie ten herszt za wyrokiem są-
du magdeburskiego i owruckiego d. 8 sierpnia
1769 był ćwiertowany (Socharzewski: Echo
ukraińs. rzezi odgłosem brzmiące, rkpsm, i Dal-
kiewieza: Zamek niezdobyty  czarnobylski,
rkpsm). Szczerbina zaś, za ten śmiały czyn,
dostał-w 1790 r., za staraniem Proskury, dzie-
dzica Kornina, nobilitacyą (ob. Zb. konstyt, r.
1790, str. 218). Dziekan Rościszewski, wró-
ciwszy do domu, zajął się naprawą zniszczone-

go zamku i odbudowaniem kościoła. W 1776
r. założył on w dobrach swoich Chodorkowie
i M. szkółkę parafialną dla ubogiego pospól-
stwa, za co mu komisya edukacyjna listem po-
dziękowała. Umarł w 1795 r. Klucz maka-
rowski, po śmierci jego, dostał się córce jego
Józefie Czarnieckiej, Ż-do voto Szymonowej
Milewskiej, od której następnie przeszła ta po-
siadłość do córki tejże Julianny, zamężnej za
Ksawerym Pawszą. W 1801 r. plebanem tu-
tejszego kościoła był Samuel Modliszewski;
w 1813 ks. Jan Antoni Krępki, który za pie-
niądze parafiau tenże kościół zrestaurował.
Kościół ten był w figurzeprostokątnej, z dwie-
ma kaplicami, pod tytułem Niepokalanego Po-
częcia N. Panny.* Parafia makarowska po-
siadała w 1822 r. kaplice, bez funduszu, w Bo-
rodziance, Sitnikach, Rudni Krymskiej i Ru-
bieżówce. W r. 1821 plebanem był ks. Woj-
ciech Wyrozębski (ks, archidyakonatu kijow.).
W dawnych czasach istniała tu cerkiew unia-
cka, W wizycie chwastowskiego dekanatu
zr. 1746 czytamy o niej wzmiankę: „w tej
wsi cerkiew pod tytułem św. Eliasza, ab acro
wystawiona, już do ruiny nakłoniona, z trze-
ma wierzchami i opasaniem. Dzwonnica sta-
ra; na niej dzwonów cztery.* Była ona znisz-
czoną w 1768 r. przez hajdamaków. Po znie-
sieniu tejże, dzisiejsza cerkiew była zbudowaną
też pod wezw. św. Eliasza. W 1854 r. posta-
wiono w temże mezku drugą cerkiew, muro-
waną. W dzisiejszej cerkwi św. Eliasza prze-
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chowywany jest egzemplarz pism św. Dymitra
Rostowskiego, albowiem ten święty cerkwi
wschodniej był rodem z M. Rodzic jego kył to
kozak nazwiskiem Sawa Tuptała, sotnik sotni
makarowskiej, który, urodziwszy się też w M.
r. 1599, umarł w 1707 r., mając lat 108 od
urodzenia (Kiewskaja Starina 1882, t. III, str.
195). Obecnie M. liczy ludności obojej płci:
prawosł, 585, katol. 88, żyd. 1207. Obszar
ziemi należącej do M. wraz z wioskami Fasów-

ką, Zabujaniem, Kodrą, Zawałówką i Budą

wynosi 12032 dzies, ' Edward Rulikowski,
Makarów, grupa domów i folw. w Czajko-

wicach, pow. rudecki.
Makarowa góra, lesista, 361 m. wys., pod

41? 24 wsch. dłg. F., 490 54 płn. szer,,
w płn.-wsch. stronie Wielkopola, pow. gró-
decki.
Makarowa hora, ob. Zsajk:,
Makarowcee, wś nad rz. Zharkiem, ob. Ma-

karów.
Makarowce, wś rząd., pow. wilejski, o 77

w. od Wilejki, 8 okr. adm., gm, mańkowiecka,
5 dm., 64 mk. (1866).
Makarówka, wśi folw., pow. konstanty-

nowski, gm. Śwory, paraf. r. l. Huszlew, r. g.
Makarówka, rozległ. grunt. włośc. mr. 938,
dm. 55, ludn. 306, gruntów folwarcznych mr.
395. Cerkiew paraf. dla ludności rusińskiej,
eryg. 1701 przez ks. Karola Stan. Radziwiłła,
i szkoła początkowa, W 1827 r. 45 dm., 288
mk. Folw., 1874 r. oddzielony od dóbr Ko-
'wnaty, ma według Tow. Kred. Ziems. 491 mr.
rozl. Por. Kownaty, Rz.
Makarówka, wś nad rz. Wołożynką, pow.

oszmiański, 4 okr. adm., 57 w, od Oszmiany, 7
dm., 65 mk., 60 prawosł., 5 katol. (1866).
Makarówka, folw., pow. nowoaleksandrow-

ski, 4 okr. adm., własność Tołoczki.
Makarówka, zaśc. w pow. ihumeńskim,

w okr. polie. berezyńskim, nad rzeczką Połozą,
małym prawym dopływem Berezyny, o w. 4
ku zachodowi od mczka Berezyny, ma osad 4;
miejscowość głucha, poleska, grunta piaszczy-
ste, łąki obfite. Al. Jel.
Makarówka, wś, pow. skwyrski, gm. Pa-

wołocz, nad Górną Rastawicą, 701 mk. pra-
wosł., 7 katol.,858 dzies, ziemi, cerkiew z 1770
ń własność Prószyńskich.
'Makarówka, wś nad Dniestrem, pow. cho-

cimski gub. bessarabskiej, parafia Chocim;
180 dm. X. M. O.
Makarówka, rz.,dopływ Zacisówki, wpa-

dającej z prawej strony do Narwi.
Makarowo 1.) wś, pow. włocławski, gm.

Piaski, par. Lubraniec. 2.) M.-Gorańskie, wś,
pow. koniński, gm. Sławoszewek, par. Ślesin,
o 15 w. na płn. od Konina, 04 w. od szosy
konińsko-włocławskiej. Ma 83 mk., Polaków
i Niemców, 88 mr. ziemi pszennej,, 11 osad.  
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R. 1827 dm. 10, mk, 80. 3.) M.-Sławęcińskie,
wś, pow. koniński, gm. Sławoszewek, par. Śle-
sin, o 14 w. na płn, od Konina, o 4 w. od szo-
sy konińsko-włocławskiej, ma 63 mk., Poląków
i Niemców, 74 mr. ziemi pszennej.  J. Ch.
Makarowo, dobra, pow. witebski, własność

Szczyttów.
Makarowo al. Siemibratowo, st. poczt. w pow.

rostowskim gub. jarosławskiej, o 2 w. odst.
Niemibratowo dr. żel, PREWECAE
skiej.
Makarowskie błoto, pow.kijow., niedale-

ko rz. Zdwiż, 4 w. dłg., 70 saż. szer. (Fund.
„Gub. kij., e), około Makarowa (ob.).
Makarowska Buda, wś, pow. kijowski,

par. prawosł, Zabujanie, 35 mk,
Makarszczyzna, wś włośc. nad rz. Czeron-

ką, pow. dzisieński, o 88 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 8 dm., 94 mk. (1866). Dziś dusz 46.
Makary 1.) wś rząd. nad rz. Klewą, pow.

oszmiański, 3 okr. adm., od Oszmiany w. 24,
od Dziewieniszek 22, dm. 3, mk. prawosł. 9,
katol. 3. 2.) M., wś rząd., pow. lidzki, 2 okr.
adm., o 39 w. od Lidy, 6 dm., 79 mk, (1866).
Makary 1.) grupa domów w Smolinie, pow.

Rawa Ruska. 2.) M., grupa domów w Gałów-
ce, pow. staromiejski,
Makarycha, las w płn.-zach. stronie Zało-

ziec, pow. brodzki,
Makarycze 1.) wś, pow. mozyrski, nad

Prypecią, gm. Petryków, o 5 w. na zach. od
Petrykowa, ma cerkiew i 34 osad; lud trudni
się flisactwem, rybołówstwem, nieco i rolni-
ctwem. B. własność jezuitów mó 2.) M.,
wś w pow. bobrujskim, w Nowe-Dorohi,
w okr. polic, hłuskim, przy 0 pół:wiodących
z Karmazy do Sołon i z Pasieki do Doroh, ma
osąd pełnonadziałowych 24; miejscowość od-
ludna, poleska, grunta piaszczyste; okolica
pełna grubego zwierza. Al. Jelski.
Makaryew 1.) miasto pow. w gub. niżego-

rodzkiej, na lewym brz. Wołgi, 1172 w. od
Petersburga a 108 od miasta gubernialnego
odległe, 1610 mk., bank miejski, przystań
statków parowych. * Odbywały się tutaj przez
trzy wieki sławne jarmarki, które w r. 1817
przeniesione zostały do Niższego Nowogrodu.
2.) M., miasto pow. w gub. kostromskiej, na
prawym brz. Unży, 936.75 w. od Petersbur-
ga, a 185 od miasta gubernialnego odległe,
7545 mk., st. poczt, Z. B.
Makaryszki, wś, pow. sejneński, gm. Ku-

drany, par. Sereje; odl. 48 w. od Sejn, ma 3
dm., 28 mk.

Makasicze, wś w pow. mińskim, w gm,
iwienieckiej, w okr. polic. 2 rakowskim, nad
rzeczką Makasiczką (ob.), dopływem lewym
Isłoczy, w miejscowości mocno falistej; ma
osad pełnonadziałowych 14, grunta gliniaste,
lasu mało. Al. Jel,
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Makasiczka, mała bystra rzeczka w pow.
mińskim, zaczyna się w górzystej miejscowo-
ści około zaścianka Majkiewicze, płynie wkie-
runku pólnocno-zachodnim koło wsi Makasi-
cze, folwarku Dziakowszczyzna, wsi Pralniki,
tu obraca dwa młyny w wiorstowej od siebie
odległości i poza ostatnim o wiorst parę niżej
wpada do Isłoczy, dopływu Berezyny-Nie-
mmowej, z lewej strony; długość biegu około
dwóch mil; bystra i ma cenne ryby pstrągi na
wiosnę, Al. Jel.

Makasiowszczyzna, folw. pryw. nad rz.
Spuszą, pow. lidzki, 3 okr. adm., o 14 w. od
Szczuczyna, 16 mk. (1866).
Makasze 1.) wś w pow. nowogródzkim, nad

rz. Uszą, dopływem Niemna, z lewej strony,
przy drodze wiodącej z mka Iszkołdź do mka
Mira, w miejscowości znakomitej pod wzglę-
dem dobroci gleby, chociaż bezleśnej; łąki wy-
borne, osad pełnonadziałowych 31. 2.) M,,
ob. Mołasze, Al. Jel.

Makaty, wś w pow. mińskim, ku granicy
pow. ihumeńskiego, w okr. police. kojdanow-
skim, w okolicy wsi Jezioro, ma osad kilka,
miejscowość bezleśna, grunta glinkowate.
Makau (niem.), ob. Maków.
Makawczyce, wś w pow. mińskim, w gm.

kojdanowskiej, tuż pod mczkiem Kojdanowem
na północo-zachód, nad rzeczką Niecieczką, do-

pływem Pereczutej, z prawej strony położona;
ma osad pełnonadziałowych 12, miejscowość
falista, bezleśna, grunta dobre. Al. Jel.
Makedony, wś w pow. kaniowskim, nad

maleńkim strumykiem Szandrą, w odległości
od Kaniowa 30 w., od mka Rzyszczowa nad
Dnieprem 16 w., od st. kol. żel. fastowskiej
Mironówka 24 w. Położenie wsi w głębokich
jarach, grunta zaś równe zkilku jarami, zezar-
noziemu, w niektórych miejscach pomieszanego
z gliną rudą. Włościanie trudnią się gospo-
darstwem rolnem i transportami; przemysłu
zaś, oprócz kilkunastu wiatraków, nie mają ża-
dnego. Mieszkańców włościan około 1200
obojej płci, grecko-ruskiego obrządku, mają cer-
kiew (2140 paraf. prawosł. a 18 kat.) i szkół-
kę przy wiejskim zarządzie dla dzieci wło-
ściańskich, Wieś ta należała do sstwa ka-
niowskiego, później była własnością Hołowiń-
skich (3335 dzies. ziemi), a obecnie należy po-
łowa do Abramowiczowej a połowa do von
Klotta. Włościanie otrzymali tu 950 dzies.
ziemi. Tu miał sięurodzić Wernyhora. J.J.

Makie, wś, pow. rossieński, parafia nowo-
miejska,
Makiejowce al. Maktjówka, wś, pow. za-

sławski, gm. Zasław.
Makiewiliszki, folw. Antoszewskiego, pow.

wiłkomierski, par. Subocz.
Makijówka 1.) wś, pow. wasylkowski, o 20

w, od Hrebienki, o 30 od B. Cerkwi, śród gór, 
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nad dopływem rz. Krasnej. Około 1830 r. od-
dzielona od Wasylkowszczyzny, kupił ją Do-
browolski, 1855 sprzedał Meryngowi. Ziemi
włośc. 1136 dz., dwors. 865; mk. 1118. R.
1740 było 80 dm., 1793 r. 112 dm. Cerkiew
zr. 1750. Jest tu gorzelnia, własność prof.
Merynga, o 9 robotnikach, wyprodukowała
1881 r. 10390 wiader spirytusu. 2.) M., wś,
pow. czerkaski, gm. Śmiła, u źródeł Lebedyn-
ki, o 8 w. od Matusowa, 1473 mk., cerkiew do
1740 r. nieunieka, 1830 wzniesiona; kurhany.
R. 1741 dm. 30 a 1808 już 150 z Budą Maki-
jowską. 8.) M., ob. Makiejowce.
Makijowska Buda, wś, pow. czehryński,

02 w. od Makijówki, śród lasu Lebedyńskie-
go na górze, nad strugą Laną, 430 mk., cer-
kiew ś. Michała z r. 1850, ruiny zamczyska.
R. 1808 z hutorem Pikowem miała 64 dm.,
521 mk.
Makiszyn, wś, pow. horodnieki gub. czer-

nibowskiej, o 22 w. od Horodnicy; 307 dm,,
1921 mk.
Makitka, ob. Karpaty, t. III, 858.
Makitki, wś włośc., pow. wilejski, 3 okr.

adm., o 64 w. od Wilejki, 4 dm., 77 mk, 16
prawosł., 61 katol. (1866).
Makitra 1.) al. Makutra, także Drańczą

zwana, góra stożkowa, wznosząca się na połu-
dniowo-wschodnim obszarze gm. Dytkowiec,
w pow. brodzkim, tuż nad granieą tejże gminy
z gm. Buczyną, pod 429 56' 42” wsch. dłg. g.
F., a 509 2/8" płn. sz. g., nieopodal granicy
rosyjskiej. Stanowisko ciekawe pod względem
flory, Wznies, 355 m. npm. 2.) M., góra bez-
leśna, na północ od Huciska brodzkiego, wsi
w pow. brodzkim, po płn. stronie drogi wiodą-
cej z tejże wsi do Wołochów. Wznies, 369 m.
npm. 38.) Por. art, Brody, str. 375. Br. G.
Maklar, ob. Huncowee.
Makłaki, wś, pow. wieliski, o 17 w. od

Wieliża, z zarządem gminy obejmującej 1124
dusz.

Makłasze, wś, pow. krzemieniecki, ma ka-
plicę katol. paratii Jampol (ob.).

Maknie, folw., pow. drysieński, par. Przy-
drujsk, 72 dzies. ziemi, własność Bogusława
Daszkiewicza, A. K. £.

Makniszki 1.) (Porynga), wś rząd. nad jez.
Ryngą, pow. święciański, 2 okr, adm., o 24*/a
w, od Święcian, 5 dm,, 43 mk. katol. 2.) M,
zaśc. rząd., pow. święciański, 2 okr., o 20 w.
od Święcian, 3 dm., 21 mk. katol. (1866).
Makobody, ob. Mokobody.
Makocice (mylnie), ob. Jąkocice,
Makocka, ob. Mąkocka,
Makchlen niem. (dok, zr. 1376 Mikolen i

Mycolen), dobra rye. na Warmii, nad rz. Simser,
pow. licbarski, st. p. Siegfriedswalde 3 kil.
odl. Areał wynosi 383.16 ha, i to rola orna
i ogr. 262.15 ha., łąki 50.80, past. 16.31, . bór
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57.20, nieuż. ete. 4, wody 12.70; wiatrak, wo-
dny młyn i olejarnia z turbinami. Bisk. war-
miński Henryk III potwierdza, że Hanniko,
Qlauko, Thomas i Teodor bracia, i Nadraw i
Piotr bracia, i Henryk i Mikołaj bracia, i Ku-
niko i Clauko, posiadający 15 włók, „qui di-
cuntur bona Mikolen, sitos inter duos lacus,
scilicet Ausclode et Zinserne,* na prawie
chełm., wraz z większem i mniejszem sądowni-

etwem i wolnem rybołóstwem w owych dwóch
jez. dla własnej potrzeby małemi narzędziami,
które to.dobra nadał był im jego poprzednik
Eberhard, sprzedali bratu swemu Janowi, mi-
liti et advocato nostro, któremu mają przysłu-
giwać te same prawa jak jego poprzednikom.
Jan ma być jednak zobowiązany do jednej
służby konnej; od zwykłych ciężarów, od po-
magania przy budowli zamków ma być wolny.
Acta in castro nostro Heilsberg. Dat. a. 1376
in die s. Johannis ante portam (6 maja). (Ob.
Cod. dipl.. Warm. ILI, str. 6—7). R. 1376 10
grud. kupują Hannico, Mikołaj, Tomasz i The-
odoricus fratres de Mycolen za wiedzą bisk.

warm. a Olaucone 8 włók i pół in Welkekay-
men (dziś Walkeim), które są osadzone na
prawie chełm. (Bliższe szczegóły ob. Walkeim,
Cod, dipl. Warm. III, str. 20—21). R. 1378
d. 27 kwiet, poświadcza Jordan von baysyn
sędzia ziemski, że „„Her hanus Soerbowm, wójt
kościołów ma Warmii, kupił prawnie dobra
Mykolen. Dan w Ornecie. (Cod. dipl. Warm.
III, str. 35). R. 1878 d. 28 paźdz, nadaje
Henryk III, bisk, warm., swemu rodzonemu
bratu i wójtowi Janowi przy jego dobrach Mi-
colen 11/4 wł. nadwyżki na prawie chełm. za
rocznym czynszem wynoszącym 3 wiardunki,
Actum in castro Heilsberg (tamże, str. 48).
R.1515 zamienił bisk. warm. Fabian dobra
Sauerbaum pod Jezioranami na Makohlen, Mol-
ditten i Loszainen, które posiadali bracia jego
Jan i Albrecht (tamże, str. 51). R. 1382 d. 12
września nadaje bisk. Henryk z 7 włók nad-
wyżki, należące do wsi Wernegitten, 4 bratu
swemu i wójtowi Janowi w graniczących tam
dobrach Makohlen, za 2 grzywny czynszu bez
tłoki, Datum in castro nostro Resil (tamże,
str. 107). Roku 1388 ustępuje Laria, wdo-
wa po Janie Sorbom, dzieciom swoim „Mi-
colen i inne dobra; dożywocie ma wynosić 30
grzywien rocznie, (Ibid., str. 181). 4ś, Fr.
Makohnen (niem.) 1.) Gross, wś, pow. żu-

ławski, st. p. Skajzgiry; .385 mr. ziemi, 12
dm., 93 mk. 2.) M.-Klein, wś tamże; 142 mr.,
9 dm., 51 mk. (1857). Kś. Fr.

Makohon, część Zalesia, pow. złoczowski.
Makolyce (dok.), ob. Mąkolice,

Makolyno (dok.), ob. Mąkolno.

Makomasy (por. Komasz), wś, pow. płocki,
-'gm. Majki, par, Jeżewo, odl. 052 w. od Pło-  
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cka, ma 11 dm., mk. 118; 627 mr, gruntu, 64
nieuż. Por. Mazki i Ostrowy,
Makoniów, ob. Makuniów.
Makonka, ob. Zpuć.
Makoschau (niem.), ob. Makoszany,
Makosieje al. Małkiń, niem. Makoscheyen,

Makosieyen, Melkin, Melckenen, w$Ś nad dużem
jez, Selmętno zwanem, pow. łecki, st. p. Karo-
lina (Carolinenthal). R. 1483 nadaje Jerzy
Ramung v. Ramek, komtur ryński, Wojciecho-
wi, Maóćkowi, Jakubowi Pacoltom, Janowi
Gronostajowi i Janowi Brodowskiemu na pra-
wie magdeb, 15 włók wolnych od tłoki, poło-
żonych po obu brzegach strumyka Małkiń aż
pod jezioro Selmętno, oraz niższe sądownictwo.
(Ob. Kętrz,, O ludn. pol. 455). Okrąg urzędu
stanu cywiln. Pisanica, Ró, 22,
Makoszanka, rz., ob. Belnianka.
Makoszany, niem, Makoschan, Makoschau,

1582 r. Makoschwj, wś i dobra, pow. bytomski,
o5 kil. od Zabrzego; niedaleko Kłodnicy i
drogi wrocławsko-krakowskiej; 50 bud., 64
dm., 606 mk. Wś ma 44 os., 720 mr, ziemi
a dobra 1214 mr. ziemi. F. 8.
Makoszka, wś rząd. z lasem rządowym

parczewskim, pow. włodawski, gm. Dębowa
Kłoda, par. Parczew. Rozl. 5909 mr. (w tem
4831 mr. lasu). Wyrób smoły, terpentyny,
dziegciu. Urząd leśny. Mk. 203 rz.-katol., 24
dm., 343 mr. ziemi. R. 1827 dm, 11, mk. 91.
Makoszonki, blota, ob. Omulew.
Makoszyn, wś, pow. sośnicki gub. czerni-

howskiej, nad Desną, o 12 w. od m. pow. Ma
280 dm., 1473 mk., 2 cerkwie, cukrownię.
Były tu do 1768 dwa monastery, męski i żeń-
ski, fundacyi Kisiela. Jest tu st. dr. żel.
landw.-rom., na przestrzeni Romny-Homel,
między Bondarewką a Mieną, o 116 w. od
Romn, o 45 od Bachmacza, o 421 od Mińska,

Makoterty, wś w pow. rówieńskim, nad
dopływem rz. Stubło, na płd.-płd.-wsch. od
Klewania, należała do monasteru peresopni-
ckiego.
Maków 1.) miasto powiatowe gub. łomżyń-

skiej, nad rz. Orzyc, pod 52951' 4 płn. szer.
geog. i 389 52/ 2 dług. geog., śród płaszczyzny
piaszczystej; odl. 17 w. od Pułtuska, gl w. od
Płocka a 71 w. od Warszawy, leży na poło-
wie drogi między Pułtuskiem a Przasnyszem,

|przy b. trakcie głównym z Warszawy do Ni-
borka. Najbliższe stacye dr. żel. nadwiśl.
w Ciechanowie i Gąsocinie. Posiada kościół
par. murowany, synagogę, dom schronienia
dla starców i kalek, sąd pokoju okr. II, nale-
żący do zjazdu w Pułtusku, urząd powiatowy,
urząd miejski, stacyą pocztową i telegraficzną,
browar, fabrykę miodu, 2 szkoły pocz. 1-kl.
męską i żeńską, 404 dm., 5992 mk. i 1480 mr,
ziemi należącej do mieszczan. W 1827 r. by-
ło tu 297 dm. i 4160 mk.; w 1860 r. 832 dm.
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(28 mur.) i 5455 mk, (4889 żyd.). Pod mia-
stem, w stronie płn. wschodniej, znajdują się
dwa kopce mające około 50 kroków obwodu,
usypane według podania na cześć dwóch osta-
tnich książąt mazowieckich, Janusza i Stanisła-
wa, zmarłych w 1524i 1525 r. M. jest dość
starożytną osadą. Według utrzymującego się
podania kościół paraf. istniał tu już w 1200 r.
Budowa obecnego wskazuje przecie co naj-
wcześniej na XV wiek. Późniejsze przeróbki
i dodatki w XVII i XVIII w. zatarły wiele
pierwotnych cech. W 1806 r. służył on woj-
skom francuskim za piekarnię i stał opustosza-
ły do 1837 r. Miasto samo otrzymało w 1421
r. prawo chełmińskie od Janusza ks. mazowie-
ckiego, który nadał mu las między Orzycem
a Osownicą. Według lustracyi z 1569 r. by-
ło na stronie królewskiej 200 dm. Dwór kró-
lewski, dawniej zamek książęcy, stał na dru-
giej stronie rzeki, na wyniosłem wzgórzu.
Później mieszkali tu sstowie, w końcu poszedł
w ruinę. Par. M. dek. makowski: 3590 dusz
Grodowe sstwo makowskie w województwie
mazowieckiem, ziemi rożańskiej, podług lustra-
cyi z r. 1660 obejmowało miasto Makówiwsie
Makowiea, Janików, Słoniawy i Smroczek.
W r.1771 posiadał je Antoni Glinka, podko-
morzy łomżyński, opłacając zeń kwarty złp.
2913 gr. 238, a hyberny złp. 1012 gr. 26. Na
sejmie z r. 1778—107/5 stany rzpltej nadały
to sstwo w emfiteutyczne posiądanie Łempi-
ckiemu, staroście rożańskiemu, łącznie ze sta-
rostwem rożańskiem i dzierżawami: Chotecką,
Czarną i Białą. Powiat makowski gubernii łom-
żyńskiej utworzony został w 1867 r. z 7 gmin
dawnego powiatu pułtuskiego i 1 gm. przasny-

skiego. Graniczy on od północy z pow. prza-

snyskim gub. płockiej i ostrołęckim, od wscho-
du z ostrołęckim i małą cząstką pow. ostrow-

skiego, od południa z pułtuskim a od zachodu
z ciechanowskim i częścią przasnyskiego. Ob-
szar powiatu wynosi 20.93 mil kwadr. Rzeka
Narew stanowi naturalną granicę powiatu od
zachodu a w części i od południa. Obszar po-
wiatu przedstawia płaszczyznę wzniesioną śre-
dnio 350 do 420 stóp nad poziom morza i
przerzniętą przez doliny rzeki Orzyc i Ruża

(Ruźca), uchodzących do Narwi. Średnie

wzniesienie dolin rzecznych wynosi 280 do

320 stóp. Przez sam środek powiatu od pół-

nocy ku południowi aż pod Maków ciągnie się

wynioślejsza wyżyna, pokryta lasami, bagna-

mi, grupami wzgórz piaszczystych, która do-

chodzi pod Krzyżewem (o 8 w. na północ

wschód od Makowa) do 580 stóp wzniesienia.
Wyżyna ta ciągnie się po obu brzegach rzeki

Orzye i wypełnia obszar między Orzycem

a Omulewem i Orzycem a Narwią, stanowiąc

linią działu wodnego między temi rzekami.

Nachylenie się tej wyżyny, ku Narwi znacz-

Słownik geograficzny. Tom V. — Zeszyt 60.
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niejsze niż ku Orzycowi, sprawia, iż wody jej

uchodzą przeważnie do pierwszej, Nieżyzna

gleba, obfitość błot w północnej części powiatu

nad Orzycem i sąsiedniej wyżynie lesistej jest
przyczyną słabego stosunkowo zaludnienia.
Wsie tu rzadkie i niewielkie, Dopiero około

Krasnosielca rozpoczyna się obszar suchszyi

ludniejszy, Południowa część powiatu nosi

ten sam charakter co sąsiedni powiat przasny-
ski (dawna ziemia ciechanowska); jestto sie-
dlisko drobnej szlachty. Rzeka Orzye stano-
wi granicę między obszarami leśnemi i nie-

ludnemi po lewym, a gęsto zaludnionemi bez-

leśnemi okolieami szlacheckiemi z praw. brz.

Okolice Makowa mają średnio 360 do 420 stóp
wzniesienia, dolina Orzyca pod Makowem 296
stóp, a dolina Narwi na północ od Sielunia

282, podczas gdy sam Sieluń 318 stóp się

wznosi. Ludność powiatu wynosi obecnie

52071 dusz, przemieszkujących w 296 wio-

skach (55 większych posiadłości), jednej osa-

dzie. (Krasnosielc) i jednem mieście. Pod

względem rolnictwa, handlu i przemysłu pow.

makowski nie przedstawia żadnych właściwo-

ści wyróżniających go od innych części gub.

łomżyńskiej (ob.). Pod względem kościelnym

stanowi on dekanat t. n. dyecezyi płockiej,

składający się z 11 parafij: Czerwonka, Gąse-

wo, Karniewo, Krasnosiele, Maków, Nowa

Wieś, Płoniawy, Rożan, Sieluń, Szelków i

Szwelice. Pod względem sądowym stanowi

jeden okrąg sądu pokoju dla Makowa i dwa

okręgi sądów gminnych: Maków i Krasnosielc.

Pod względem administrącyjnym dzieli się na

jedno miasto i ośm gmin: Karniewo, Krasno-

siele, Perzanowo, Ploniawy, Siele, Sypniewo,

Smrock, Sieluń. W powiecie jest 11 szkół

pocz. 1-kl. ogólnych: Rożan, Krasnosiele, Ru-

pino, Drążdzewo, Grąsewo, Nowa Wieś, Pło-

niawy, Czerwonki, Szelkowo, Karniewo, Ła-

sinki. 2.) M. wśifolw. nad rz. Zelkówką,

pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par.

Maków, leży u zbiegu dróg żel. warsz.-wied,

i warsz.-byd. Posiada kościół paraf, murowa-

ny z r. 1770 (erekcya w LiL. benef. Łaskiego

Ii 275, 530) pod wezw. św. Wojciecha, B.

1609 był drewniany. Jest tu szkoła początk.

1-kl. ogólna. W 1827 r. wś rząd. miała 62

dm., 468 mk. Par. M, dek, skierniewicki:

3091 dusz. 3.) M., wśifolw., pow. radom-

ski, gm. i par. Skaryszew, odl. 12 w. od Ra-

domia. Posiada gorzelnię, młyn wodny I Wwia-

trak. Ma 73 dm., 414 mk., 1697 mr. ziemi

dwors. i 1117 mr. włośc. W 1827 r. ws rząd.

65 dm., 453 mk. W XV w. była to wś kró-

łewska, miała 40 łanów kmiecych, 6 karczem,

czterech zagrodników i folwark królew ski,

Wieś płaciła dziesięciny kustodyi sandomir-

skiej (30 marek) a folw. do Nowego Radomia.

(Dług. II, 529). Według Tow. Kred. Ziems,

59
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folw. M. rozl. mr. 1697: grunta orne i ogr. mr.
1104, łąk mr. 26, pastw. mr. 38, lasu mr. 489,
nieuż. i place mr. 40, bud. mur. 16, z drzewa
18; płodozmian 21-polowy. Wś M. osad 85,
z grun. mr. 788. 4.) M., wś i folw., pow. mie-
chowski, gm. Rzerzuśnia, par. Szreniawa. Le-
ży przy drodze bitej z Wolbromia do Miecho-
wa, o 8 w. od Miechowa. W XV w. dziedzi-
cem Jan Pieniążek h. Jelita; wś ma 7 łanów

 kmiecych, 4 zagrodników, dwór i łany fol-
warczne.W 1827 r. 24 dm., 172 mk, Według
Tow. Kred. Ziems. folw. M. rozl. mr, 524:
grunta orne i ogr. mr. 387, łąk mr. 11, pastw.
mr. 18, lasu mr, 93, nieuż. i place mr. 15, bud.
mur. 12, z drzewa 8, WŚ M. osad 81, z grun.
mr. 186. Por. Zwanowice III, 818. 5.) M.-
Nowy i M.-Stary, wsie, pow. nowoaleksandryj-
ski, gm. Szczekarków, par. Opole. W 1827 r.
M.-Nowy 19 dm., 106 mk.; M.-Stary 11 dm,,
68 mk, 6.) M., ob. Makowo, Br. Ch,
Maków (daw. Stupińce), małe mko, pow.

kamieniecki, o 18 w. od Kamieńca, niedaleko
traktu poczt. z Kamieńca do Uszycy. Ma 190
dm., do 2000 mk., w tej liczbie 1104 włośc.,
32 jednodworców, reszta żydzi, Parafia kat.
do wsi Zalesiec, Jest tu cerkiew mur. pod
wezw. Ś. Jana, do której należy 896 parafian,
synagoga, gorzelnia, 4 młyny, 25 rzemieślni-
ków, urząd gminny, do którego należą: M,,
Szatawa, Czeczelnik, Werbka, Ormiany, Ki-
sielówka, Humińce, Kołubajowce, Boryszkow-
ce i Beznoskowce (9 starostw, osad 1286; wło-
ścian 7268, ziemi w ogóle 5090 dz., w tem
ornej 4292 dz., grunta dwors. 17011dz., w tem
12155 ornej; ogólna ludność 9502). Urząd
polie. (stan) przeniesiony do Szatawy. Aleks.
Przeździecki w swoich ,„Podróżach* nazywa
M. „stolicą kwiatów'* dla Podola. Klucz M.
z przyległościami (mko Szatawa, wsie Werb-
ka, Czeczelnik, Przewrocie, Gniłowody), wła-
sność Wacława Raciborowskiego. Ziemi nale-
żącej do właściciela mr. 6000; w tej ilości pod
lasami do 800 mr., pod wodami i rzeką do 100

-" mr., pod kamiennemi górami do 100 mr., sia-
nokosów brzegowych do 200 mr., reszta orne
pola doskonałego czarnoziemu pierwszej klasy;
podzielone na pięć folwarków, dobrze zabudo-
wanych elosowemi budynkami, wielkich roz-
miarów. Przez majątki te przepływa wąska
ale bystro płynąca śród skał rzeka Szatawka,
na której na niewielkiej przestrzeni stoi pię-
knych kamiennych młynów trzynaście (dwa
z pytlami); po skałach nad brzegiem rzeki ro-
sną piękne lasy dębowe, grabowe, jesionowe
ete., obsadzone świerkami; w kilku miejscach
dobywają cios bardzo piękny a nawet marmur
różowo-szary. W wodach rzeki Szatawki,
tam gdzie one zatrzymane tworzą stawy, znaj-
dują się ryby bardzo pięknych gatunków, jako
to; szczupaki, karpie (dwóch gatunków: bure  
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i złote), karasie i inne, *W samym M. piękny
dom mieszkalny piętrowy, z ogromnym ogro-
dem drzew dzikich, świerków, tuj, sosen, mo-
drzewi, kasztanów ete., dosięgających rzadkiej
wielkości, i z sadami owocowemi, gruszkami
i t. d. (samych jabłek gatunków 30) z obszer-
ną oranżeryą; morele, brzoskwinie, winogrady,
wszystko to obok wielkiej ilości róż, kwiatów
i krzewów, otoczone murami na przestrzeni 75
mr.; prócz tego są w majątku tym i inne ogro-
dy, z których jeden we wsi Werbce 40 mr.
przestrzeni liczy. Sama męska ludność tak ży-
dowska jak i włościan: ludność Szatawy i Grni-
łowody: włościan 320, żydów 606; ludn. M.:
włośc, 515, żyd. 855; ludn, Werbki: włośc.
379, żyd. 8; ludn. Czeczelnika: włośc. 275,
żyd. 6; ludn. Przewrocia (?); wszyscy włościa-
nie prawosławni, prócz wsi Gniłowody, gdzie
150 szlachty, Majętność ta zostaje prawie od
150 lat w ręku rodziny Raciborowskich, z któ-
rych Adam,żyjący między 1820 a 1856 r., sły-
nął jako doskonały administrator, i jemu to
zawdzięcza M. większą część swoich budowli
i ogrodów. W majątku tym pełno horodyszcz
i mogił starożytnych, bardzo odległej epoki
sięgających, jako też okopów i wałów w mku
Szatawie z czasów kiedy Szatawa należała do
Lanckorońskich, to jest do początku XVIII w.
odnoszących się. Dr. M,

Maków, mko w pow. myślenickim, na pra-
wym brzegu Skawy, u ujścia do niej nieznacz-
nych potoków, 377 m. npm. Przez mko, które
się rozsiadło na powierzchni 3855 mr., prowa-
dzi gościniec związkowy od Jordanowa do Su-
chy. Samo miasto jest gęsto zabudowane prze-
ważnie drewnianemi parterowemi domami,
w dolinie otoczonej od północy i południa ra-
mieniem podnóż Babiej Góry 650 m. npm,,
które sprawia, że położenie jest przykro gó-
rzyste. (rrunt, na zboczach górskich wapien-
no-piaszczysto-kamienisty, jest nieurodzajnym,
grzbiet zaś świeci siwym łysym głazem i uroz-
maica widok szczególniej o wschodzie i zacho-
dzie słońca. Za to w obszernych, starannie
utrzymanych, wałami i rowami otoczonych
lasach znajduje się wielka rozmaitość drzewa,
co ułatwia ludności zarobkowanie i utrzyma-
nie; wyrabiają tu bowiem w wielkiej ilości
klepki jodłowe na beczułki solne, których do-
starczają do kopalń w Wieliczce i Bochni.
W M. znajduje się teraz parafia rzym.-katol.,

sąd powiatowy (dla 10 gmin, 5 obszarów więk,
pos. i 18241 mk.), urząd pocztowy, notaryat,
szkołą dwuklasowa ludowa i apteka. Lu-
dność podług ostatniego spisu (z r. 1881) wy-
nosi 2574 osób, z których 72 przebywa stale
na obszarze więk. pos. Podług religii jest
2505 rzym.-kat., 2 ewang. i67 izrael. Stan
czynny majątku gminnego wynosi 19227 zł,
a dochód roczny 252 zł. Oprócz wymienio-



Mak

nych urzędów jest M. siedzibą lekarza, zarzą-
du dóbr, mianowicie klucza makowskiego,
pierwej hr. Saint-Genois teraz arcyks. Al-
brechta, ma kilka lepszych sklepów korzen-
nych, zajazd i rozwinięty przemysł fabryczny
i rękodzielniczy; znajdują się tutaj bowiem
huty żelazne z mnichem, fryszernią, walco-
wnią i gisernią, kopalnie żelaza i kilkanaście
warsztatów zduńskich. Ruchowi przemysło-
wemu i handlowemu dopomaga towarzystwo
pożyczkowe: „„Wzajemna pomoc,” które w r.
1882 (nie mamy bowiem dat statystycznych
późniejszych) liczyło 1025 członków z 10216
zł. w. a. udziałów. Fundusz rezerwowy tego
towarz. wynosi 1788 zł., koszta administra-
cyjne 448 zł. a obrót kasowy 30209 zł. w. a.
Do r. 1882 udzielono pożyczek w kwocie 24202
zł. w. a. W M. odbywa się co czwartek targ
a nadto cztery jarmarki 29 stycz., 1 maja, 7
sierpnia i 19 listop., na których głównym
przedmiotem handlu jest bydło rogate i konie,
M. jest starą osadą, albowiem w dyplomie Sę-
dziwoja star. krak. zr. 1878 (Kod. małop.)
jest wymienioną jako włość Jana zwanego
Hersto Hankona, ale parafią założono dopiero
około 1559 r. Podług dyplomatów zachowa-
nych w arch. kościoła w Zawoi był w r. 1608
w M. kościół drewniany p. t. św. Klemensa
i św. Zofii. W 1657 dozwolił Jan Kaźmierz
na wrąb drzewa w celu pobudowania domów
plebańskich, a 1672 r. dla rozszerzenia ko-
ścioła. Podobne dyplomata przechowują się
także z lat 1683 i 1697 (Łepkowski, Roczn.
towarz. nauk. krak. z r. 1861). Teraźniejszy
kościół został zmurowanymw r. 1828 w stylu
rządowym i przechowuje metryki od r. 1648.
Na miejscu dawnego kościoła stoi teraz muro-
wana kaplica, fundacyi Jana Kantego Filasa,
w której się raz na rok msza św. odprawia.
Parafia (dyec. krak. dek. makowski) obejmuje
Pp Grzechinię, Juszczyn i Zarnówkę z ogó|-
ną liczbą 8890 rzym.-kat., 2 ewang. i 128
izrael. Pos. więk. ma 30 mr. roli i 127 mr.
lasu; mniej. 1473 mr. roli, 101 mr. łąk, 1169
mr. pastw. i 648 mr. lasu. Za czasów rzpltej
pols. należał M. wraz z wsiami parafialnemi
do sstwa lanckorońskiego, później był włością
kameralną. Graniczy na północ z Jackówką,
na zach. z Suchą, na wsch. z Zarnówką, a na
płdn, z Grzechinią i Białą. Mac.
Maków, niem. Mackau, 1241 r. Makow, 1869

Macow, 1582 Mokha, wś i dobra, pow. racibor-
ski, nad Cynną i przy dr. żel. głupczyckiej;
57 bud., 122 dm.-7738 mk. Wś miała 1224
r. prawo na targi, ma 104 osad, 1774 mr. zie-
mi, kośc. fil. par. Krawarz. Dobra z folw.Ro-
gów i Wydów 2412 mr. ziemi. Niegdyś wła-
sność zakonu braci jerozolimskich. F. 8.

Maków dział, połogie górskie pasmo, wzno-

szące się po płn, zach. stronie wsi Spytkowice, 
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w pow. myślenickim; od południa opada do do-
liny pot. Wsiowego, źródlanego ramienia Ska-
wy. Wznies. 693 m. npm. Br. G.
Makowa i Makówka, dawne przezwisko, dało

początek nazwom Makowiec, Makówka, Makowszczy-
zna i t. p. , Br. Ch.

Makowa, Jakowo, wś w północnej stronie
pow. pińskiego, w gm. chotynicekiej, nad rzeką
Cną, przy lichej drożynie wiodącej przez pusz-
cze i brody ze wsi Deniskowicz i Jaśkiewicz
w Słuczyźnie do Łosina, osad 7, cerkiew, 27
dusz; dzika, odludna, poleska miejscowość;
własność hr. Potockiego. Al, Jel.

Makowa-kolonia i M. rustykalna (al. naro-
dowa), wsie w pow. dobromilskim, 14 kil. na
płn. zach. od sądu powiat. w Dobromilu, tuż
na wsch. od urzędu poczt. w Rybotyczach. Na
wsch. leżą Huwniki, Kalwarya Pacławska,

Leszczyny, Sopotnik i Paportno, na płd. Ar-
łamów, Kwaszenina i Jamna Górna, na zachód
Jamna Dolna, Borysławka, Rybotycze i Ko-
pysno, na płn. Kormanice, na płn. wsch, Ko-
niuszą (obie ostatnie w pow. przemyskim).

Płd. część obszaru zajmuje las Turnica ze
szczytem Suchy Obycz (621 m., znak triang.)
na płd, Ku płn, opada obszar coraz niżej (Ostry
garbek 387 m.) ku dolinie Wiaru (280 m.),
płynącego przez płn. część wsi od zach. na

wsch. W. dolinie Wiaru leżą zabudowania

wiejskie (301 m. cerkiew), do koła nich pola,

a na płn. narożniku las ze szczytem 400 m.
wys. na granicy płn. Wody z obszaru płd.

zabiera dopływ Wiaru, pot. Turnica, nastają-

cy w płd. części, na płn. stoku Suchego Oby-
cza, a zasilony licznemi strugami od praw.
ilew. boku, płynący w końcu na płn. wsch.
i wpadający do Wiaru między zabudowaniami
wiejskiemi, Wody z obszaru płn. zabiera do-
pływ Wiaru, pot. Makowa, płynący od płn.
zach. na płd. wsch, Własn. więk. (rząd.) ma
roli orn. 6, łąk i ogr. 6, pastw. 2, lasu 3157;
własn. mniej. roli orn. 886, łąk i ogr. 132,

pastw. 175, lasu 332 mr. W r. 1880 było
923 mk. w kolonii a 385 w M. rustykalnej

(między tymi 8 obrz. rzym.=kat., 300 gr.-kat.).

Par. rzym.-kat. w Kalwaryi Pacławskiej, gr.-

kat. w miejscu (dek. dobromilski, dyec. prze-

myska), Do par. należą Leszczyny i Hu-

wniki z Hruszowem, We wsi. jest cerkiew

pod wezw. św. Jana Chrzciciela, 1410 r. ery-

gowana. Jest tu tartak wodny o 1 gatrze il

pile zwyczajnej, Konsumuje on rocznie 1000

metr. kub. drzewa jodłowego i świerkowego

a produkuje 630 metr. kub, desek, łat i bru-

sów, które się odstawia do kolei w Niżanko-

wicach. Za czasów polskich należała wieś do

dóbr koronnych, do sstwa przemyskiego. W r.

1787 przyłączono tę wieś do klucza dobromi|-

skiego wraz z koloniąniem. w tymże roku za-

łożoną. W r. 1464 zatwierdza Mikołaj z Ko-
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niecpola, podkomorzy i starosta przemyski,
wójtostwo czyli kniaźstwo Eliasza Wołocha
we wsi Makowa (A.G.Z. VI, 86). W r. 1578
postanowił król Stefan Batory dla poddanych
wsi Makowy, Leszczyny, Jamny i Tyssowy
robocizny od pół łanu jeden dzień, od całego
łanu 2 dni w tygodniu (Arch, bernardyń. we
Lwowie. (. t. 337, str. 861). Jest też w M.
filiał par. ew. augsb. Bandrów od r. 1783;
dom modlitwy z r. 1868; szk. par., cmentarz
ewang. Lu, Dz.
Makowa, pot., dopływ Wiaru, ob. Mako-

wa-kol, i Makówka.
Makowa góra, na północny wschód od wsi

Wiśniowczyka, w pow. podhajeckim; wznie-
sienie 365 m. npm. Br. G.

Makowarsk, mylnie, ob. Mąkowarsk.

Makowczyce, niem. Makowczdtz, wś, pow.
lubliniecki, o 3 mile od Lublińca, par. Dobry-
dzień (ob.); 35 bud., 238 dm., 209 mk., 16 os.,
3/5 mr. ziemi, fryszerka. Według Knie do M.
należały leśnictwo Kośmidry i fryszerka Pod-
turzy. F. 8.

Makowerty, góra na płn, od wsi Polan su-
rowicznych, w pow. sanockim, pod 29? 32 15”
wsch. dłg. g. F., a 49928 płn. sz. g. Od zach.
płynie rzeczka Polańska woda a od płn. Czar-
ny pot., oba dopływy Wisłoka. Na wsch. od
M., między nią a Wisłokiem, wznosi się goły
szczyt Horbki (671 m.), Wzniesienie M. 735
m. npm, A. a.

Makowica, Makowice, wś, pow. makowski,
gm. Smrock, par. Maków, w odl. 17/, w. od
msta powiat. Maków. Należała do wsi zarob-
nych ststwa makowskiego, a następnie ekon.
Rożan. W lustracyi ststwa makows. 1664 r.
czytamy: „W$ś Makowica 37 włók, z tych 3
wójtowskich, | wybraniecka, zasianych 3, in-
ne puste leżą. Płacą czynszu etc. razem 29
zł, 22 gr.'* Wójtostwo przywilejem 20 lutego
1775 r. puszczone prawem emfiteutycznem za
81 złp. rocznie; wybraniectwo liczące 60 mr.,
w 1819 r. znajduje się w ręku Jana Kolo-
skiego i opłaca czynszu wieczystego 53 złp.
16 gr.; w 1881 przechodzi ono w ręce Gawry-
szewskiego, płacącego od 1834 r. 56 złp. 13
gr. czynszu. W 1819 r. włościanie .prowadzą
trzy-poló »kę. Znajdujemy tu w wymienionym
roku 7 włościan dwupółwłóczkowych, 1 półto-
rapółwłóczk., 9 półwłóczk., nadto znajdował
się szynk i kopcarz z folw. Bazar i 2 półwłócz-
ki, należące do młyna w Bazarze. Wójtostwo,
wybrańcy i gromada dawali 10-ty snop do se-
minaryum w Pułtusku Wieś była mierzoną
1803 r. przez geom. Rociknera, liczyła wted
1500 mr. R. 1827 dm. 28, mk, 150. W 1840
r. 16 osad rolnych, wybraniectwo, karczma,
szkoła, kowal. Por. Jankowo. L. Krz.

Makowica, os., pow. nowogradwołyński,  
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gmina piszczowska, chat 10, należy do Horo-
dyszcz, własnsść Zawadzkich. L. R.
Makowiea, wś w pow. limanowskim, leży

na płd. stoku lesistej Kamiennej góry, której
najwyższy punkt ma 805 m. bezwzględnej wy-
sokości. Położenie wsi spadziste ku wsch. od
528 m., gdzie stoją zabudowania folwarczne,
do 407 m. npm., w którem to miejscu jest zbu-
dowana karczma zwana Nowym Światem, przy
gościńcu z Wiśnicza do Limanowy. WŚ prze-
ciną kilka nieznacznych strumyków, wpadają-
cych do Łososiny zlew. brz. a gościniec wdzie-
ra się do wsi dwiema silnemi serpentynami od
Roździela górnego i znowu serpentyną spu-
szcza się ku Młynnemu. M. liczy podług spisu
ludności z r. 1881 mk. 268 rzym, kat., przy-
łączonych do par. w Łososinie górnej. Cały
obszar ma 498 mr., z których 166 należy do
obszaru więk. pos. Grleba jest lasową, płonną,
dla tego pos. więk, uprawia tylko 47 mr., 16
zajmują past. i łąki a 108 mr. las. Pos. mniej,
uprawia 110 mr., 32 zajmują łąki, 80 past. i
nieużytki a 90 mr, las. Głównym środkiem
utrzymania ludności jest zarobek w pobliskich
wsiach. Ta wś graniczy na płn. z Rozdzielem
górnem, na zach. z Kisielówką, na wsch. z La-
skową a na płd. z Młynnem, Mac.

Makowica, część Mikuliczyna, pow. nad-
wórniański.
Makowica, rz., ob. Makownica.
Makowica Zdorowska. Na płd.-zach. od mka

Zborowy w hr. szaryskiem (Węg.), na dosyć
wysokiem, od płn. i zach. bardzo stromem i
skalistem wzgórzu (673 m.), zarosłem do sa-
mego wierzchu gęstą drzewiną, sterczą 448 m.
npm. ponure rozwaliny potężnego zamku Rą-
kóczych z zachwycającym widokiem na dolinę
Breżnika al. Kamieńca. Zamek ten początko-
wo nie był tak obszerny, jakim go późniejsze
widziały wieki, t.j. XVIIi początek XVIII.
Najdawniejszą część zamku stanowił niewielki,
na samym skalistym czubku góry wznoszący
się trzypiętrowy gmach, zbudowany w kształ-
cie podkowy, bez dziedzińca wewnątrz, z wiel-
ką i wysoką czworograniastą strażnicą naro-

żną, wznoszącą się od płd.-wschodu, niby ocel
w rzeczonej podkowie. Pokoiki zamkowe, jak
Jeszcze łatwo rozeznać, były niewielkie, mury
silne, znacznej grubości, wszystko z piaskowca.
Później od strony płd., skąd najłatwiejszy do
zamku był przystęp, umoeniono go w łuk roz-
piętem przybudowaniem, przypierającem ra-
mionami swemi do głównej części zamku, nieco
wyżej położonej, a prawdopodobnie równocze-
śnie z trzypiętrowym gmachem na zach. prze-

Y|dłużonej. To przybudowanie półokrągłemi ba-
sztami zabezpieczono. Wreszcie opasano całą
budowę potężnym murem obwodowym, ubez-
pieczonym basztami, Wewnątrz przybudowa-
no do tego muru stajnie, komnaty dla służby
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ząmkowej i składy. Pod nimi znajdowały się
piwniee. Otóż zamek ten zwał się Makowicą.
Kiedy ją zbudowano i kto był jej założycie-
lem, dotąd nie wyśledzono. Pierwszą wzmian-
kę otym zanku mamy zr. 1347. Dzierżyli
go wtedy Stefan i Jerzy Bubkowie. W XV w.
posiadali go Czudarowie z Olnodu, po nich Ro-
sanowieccy. Za Czudarów należały do zamku
wsi Dłuhołuka, Nowawieś, Mokrołuh i poło-
wa Złatego. Zamek ten oblegał Iskra, wezwa-
ny do Węgier przez wdowę po królu Albrech-
cie. Ozudar Szymon mężnie się tu bronił wraz

z Jerzym z Kalnistego. Również podczas woj-
ny Zapoly'ego z Ferdynandem, po zdobyciu
przez wodzów Zapoly'ego zamku Tai, komen-
danci załogi zamku M., Jan z Kalnistego i Ka-
sper Horvath, na naradzie odbytej w Preszo-
wie (24 sierpnia 1536) przyrzekli bronić zam-
ku do upadłego. Mimo to stronnicy Zapoly ego
zdobyli M. r. 1536. Lecz już r. 1537 generał
cesarski Leonard Jels znowu ją zajął wraz
z zamkami Tają i Regócz. Około r. 1522, po
wymarciu linii męskiej Rosanowieckich, M.
przeszła do Tarczajów, a od nich do Seredów.
Pod r. 1574 jako posiadacz M. wspominany
jest Andrzej Balassa, żupan nowohradzki. Przy
końcu XVI w. do r. 160! M. była własnością

Janusza, księcia na Ostrogu, hrabi na Tarno-

wie, kasztelana krakowskiego. Wziął on te
dobra za żoną Zuzanną, córką Jerzego, a
wnuczką Kaspra Seredego. R. 1601 sprzedał
tenże dobra te Zygmuntowi Rakóczemu, żupa-
nowi borszodzkiemu i turniańskiemu, radcy
cesarskiemu, za 80,000 czerw. zł. Ostatnim
tych dóbr z rodziny Rakoczych właścicielem
był Franciszek Rakoczy II. Nadmienić jeszcze
wypada, że w połowie drogi ze Zborowej do

Bardyowa wznosi się tuż nad gościńcem cieka-
wy pomnik, zupełnie podobny do zwykłych

kapliczek przydróżnych. Na dość wysokiej

trójkątnej podstawie, pod takiemże nakryciem
kamiennem, spoczywającem na trzech słupkach
kamiennych, umieszczono trzy płyty piaskow-
cowe. Na jednej z nich następujący czytamy
napis: „lllustrissimus Princeps Dominus D.
Janussius Dux in Obstrog Comes de Tarno Pa:

latinus Wohyliniae cum Susanna Seredi con-

sorte sua hoc opus renovari euravit A. D.
M590 die decima nona Julii*. Na drugiej pły-
cie, zwróconej ku drodze, wyobrażony jest Pan

Jezus na krzyżu, pod którym klęczą dwie 0s0-

by, mające niezawodnie wyobrażać księcia Ja-

nusza i żonę jego Zuzannę, Na trzeciej zwró-

ceonej ku M. nad postacią rycerza napis: „Hoc

est $eredi Caspar*, Czytelników odnosimy do

obszerniejszego dzieła p. t.: Dr. E. Janota,
Bardyów. Kraków 1862. Br. G
Makowica ].) góra lesista, w paśmie Gro-

łogór (ob.), na granicy gm, Krosienka z gmi-
ną Kimirzem, w pow. przemyślańskim, pod 
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4209'387 wsch. dłg. g. F., a 49” 40' 42” płn,
sz, g. Północne podnóże M. opłukuje pot. Osu-
szny, przepływając wś Krosienko, poniżej któ-
rego uchodzi do Lipy Gniłej; od strony zaś płd.
potok Dychtarka, Wzniesienie 384 m. npm.
9.) M., góra i szczyt w zach, dziale Niźmich
Tatr, także Upłazami zwanych, na płn. od szczy-
tu Salatyna (1631 m.), między dolinami pot.
Ludrowianki (od zach.) a Salatyńskiego: pot.
(od wsch.), pod 379 2” wsch. dłg. g, F., a

48059 457 płn. sz. g. Wznies. 1459 m. npm.
Makowice, ob. J/akowica.
Makowice, część wsi Suchej Strugi, w pow.

sądeckim, na zachodnim stoku góry tejże na-
zwy (ob.). .
Makowice, góra lesista, w płn. wsch. stro-

nie obszaru gm. Suchej Strugi, w pow. Ssą-
deckim, pod 3822/57” wsch, dłg. g. F., a
49029 517 płn. sz. g. Wody swe wysyła na

zach. i płd. do Popradu, a na płn. wsch. do

Kamienicy. Na zachodnim stoku, na polanie
śródleśnej, legły chaty włościańskie, zwane
Makowicami. U zach. stóp, nad Popradem, na
wzgórzu 463 m. wysokiem, przy ujściu pot.

Roztoki, leżą ruiny zamku Rytro (ob.). Znaj-

duje się tu kapliczka, z pod której można przej-

rzeć całą dolinę Popradu od Piwniczny i doli-
nę sądecką. Morawski (Sądecczyzna I, 165)

opowiada, że tę górę obsadził w r. 1237 swym

ludem Jerzy Szowarski, a upatrzywszy sposo-

bną chwilę, w nocy napadł na kosz tatarski

rabujący Stary Sącz i wsparty przez mieszczan

j włościan, rozgromił go zupełnie, Lud poka-

zuje przy kapliczce kamień, na którym miała

odpoczywać $. Kinga, chroniąca się przed Ta-

tarami, a znaki księżyca i gwiazdy (herb Leli-

wa) wyciosane na skale, mają przypominać
ten pogrom Tatarów. Mac.

Makowicze, wś, pow. włodzimierski, ma

kaplicę katol, paraf, Swojezów.

Makowicze, uroczysko w Andryjówce, pow.

kijowski.
"Makowicze, wś i karczma w pow. bobruj-

skim, w gm. hłuskiej, w okr. pol. hłuskim,

przy gościńcu wiodącym z miasteczka Nowe-

Dorohi i Pastowicz do Hłuska, u źródeł rzeczki

Zarudeczny, prawego dopływu Komarówki; wś

ma osad pełnonadziałowych 24; miejscowość

głucha, poleska, piaszczysta. Al. Jelski,

Makowie, wś, pow. dzisieński, gm. Zaleś,

dusz 55.
Makowie, wś w pow. borysowskim, w gm.

mściskiej, przy strudze wodnej kotliny Bere-

zyny, miała osad włócznych po uwłaszczeniu

21; na zach. miejscowość górzysta, na wsch. 1

płd. ku Berezynie niziny lesiste, łąki obfite.

Makowie, wś, pow. lepelski, attynencya

Babcza Przysieckich; jest tu młyn wodny fun-

dum Babcze, które razem z folw. Sukniew-

szczyzną było własnością ks, Druckich-5oko0-
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lińskich, później Teofili z Rajeckich Wielicz-
kowej, która w r. 1708 przedaje Samuelowi
Kazimierzowi Przysieckiemu, sędziemu połoc-
kiemu, i dziś w posiadaniu tej rodziny. Ziemi
zawiera 1520 dzies, A. K. Z.
Makowiec 1.) Duży i M. Mały, wś, pow. ra-

dzymiński, gm. Rudzienko, par. Dobre. W 1827
r. M. Duży 12 dm., 84 mk, M, Mały 4 dm,,
31 mk. Folw. M. Duży (z wsią M, Duży i Sob-
ki) rozl. mr. 547: grunta orne i ogr. mr. 330,
łąk mr. 36, past. mr. 9, lasu mr. 146, nieuż. i
place mr. 22, bud. z drzewa 15, młyn wodny,
dwie rzeczki bez nazwy przepływają. Wś M.
Duży os. 3, z grun. mr. 10; wś Sobki os. 22,
z grun. mr. 348. 2.) M., wś, pow. radomski,
gm.i par. Skaryszew, odl. 8 w. od Radomia,
Posiada 55 dm., 342 mk., 29] mr. ziemi dwor.,
744 mr. włośc, Obszar folw. własność gen.
lejtn. Dymitra Anuczyna. W 1827 r. wś rząd.
38 dm., 277 mk, W XV w. wś królewska (tak
jak i przyległy Maków) ma 10 łanów kmie-
cych, karczmę i folw. kró!lew. (Dług. II, 529).
3.) M., rum., kol., pow. lipnowski, gm, Kikoł,
par. Chróstkowo, odl. o 7 w. od Lipna. Posiada
szkołę początk., ewang. dom modlitwy, dwa
wiatraki, 89 dm., 238 mk., 856 mr. W 1827
r. 38 dm.,, 277 mk. 4.) M., wś ifolw., pow.
lipnowski, gm. Kikoł, par. Ossówka, odl. o 7
w. od Lipna, ma karczmę, 31 dm., 288 mk.,
938 mr. gruntu, 36 nieuż., w tem 207 mr. zie-
mi włośc. Według Tow. Kred, Ziems. dobra
M. składają się z folwarków: M. i Węglewo,

„wsi: M., Wysiołek Makowiecki, Sarnowo i
Węglewo; rozl. mr. 925: folw. M, grunta orne
i ogr. mr. 571, łąk mr, 1381, pastw. mr. 54,
nieuż. i place mr. 32, razem mr. 788, bud, mur.
3, z drzewa 21; folw. Węglewo grunta ornei
ogr. mr. 117, łąk mr. 16, nieuż. i place mr. 4,
razem mr. 1387, bud. z drzewa 3, wiatrak i po-
kłady torfu. Wś M. os, 37, z grun. mr. 184;
wś Wysiołek Makowiecki os. 37, z grun. mr,
857; wś Sarnowo os, 19, z grun. mr. 170; wś
Węglewo os. 6, z grunt. mr. 23. Br. Ch.
Makowiec, góra na płd, wsch, wsi Biłkow-

czyka, w pow. bohorodczańskim, pod 429%7'
wsch. dłg. g. F., a 48937! płn. sz.g. Na płn.
od niej wznosi się Kiczera (785 m.), a na płd.
zach. szczyt Pletki (890 m.). Po płd. stronie
M. wypływa Biłkowiee, dopływ Biłkowczyka,
dopływu Bystrzycy nadworniańskiej. Wznie-
sienie 750 m. npm. Br. GQ.
Makowiniec, borek w płd, stronie Jaryczo-

wa Starego w pow. lwowskim, na płd, od za-
budowań i od stawu, w podmokłej dolinie.
Makowiska, wś i folw., pow, noworadom-

ski, gm. Pajęczno, par. Makowiska. Leży przy
drodze z Brzeźnicy do Pajęczna, posiada ko-
Ściół paraf, mur,, szkołę począt. 1-kl. ogólną,
98 dm., 610 mk., 1318 mr. ziemi włośc. (1054
ornej) i 502 mr, dwors. (489 ornej). W 1827 

Mak

r. M, wś rząd. ma 51 dm., 461 mk, Kościół
paraf, istniał tu już w XV w. (Dług. I, 508).
Par. M. dek, noworadomski, 2155 dusz. Czyt.
Łaski, Lib. ben. I, 526.
Makowiska, wś w pow. jasielskim, należy

do par. rzym.-kat.w Kobylanach a sądu pow.
i urzędu poczt. w Zmigrodzie, odległym o 5*5
kil. leży w okolicy górskiej, lesistej, przy
drodze że Zmigrodu do Równego a nad pot.
zwanym Taczek, dopływem Iwli z lew. brz.,
z którą uchodzi do Wisłoki. W pobliżu zabu-
dowań dworskich znajduje się niewielki staw.
Z 433 mk, rzym.-kat. przebywa 41 stale na
obszarze więk. pos, Stan, Fichhausera, mającej
obszaru 379 mr. roli, 89 łąk i ogr., 14 pastw.
i 116 mr. lasu; pos. mn. 381 roli, 29 łąk i 38
mr. pastw. Szkoła ludowa ma jednę klasę, a
kasa pożycz, gm. rozporządza kapitałem 210
zł, w. a. M. graniczą na płn, z Sulistrową, na
wsch. z Wolicą i Draganową, na płd, z Łysą
górą a na zach. z Siedliskami. Mac.
Makowiska 1.) dział górzysty na lew. brz.

Popradu, tuż nad granicą Węgier i Galicyi
w hr. szaryskiem (Węg.), między pot. Lipni-
kiem (ob. t. V, str. 276, Ne 6), a pot. Kamien-
nym, dopływami Popradu; ciągnie się po płn.-
ząch. stronie wsi Lipnika Małego, na płn.
wsch., kończąc się czubkiem, zwanym Peruno-
wym działem (758 m.). 2.) M., góra lesista
w północnych działach Niźnich Tatr, w hrab.
spiskiem (Węg.), między Małą a Wielką Łopu-
szną (ob.t. V, str. 729), na płd. od wsi Szu-
niawy Dolnej, pod 379 46' 54” wsch, dłg. g.
F., a 4971' pln, sz, g. Wznies. 938 m. npm,
Makowisko, wś i folw., pow. lipnowski, gm.

Osówka, par. Czernikowo, odl. o 14 w. od Li-
pna. Posiąda dom modlitwy ewang. i szkołę
począt, Ma 19 dm., 180 mk., 687 mr. gruntu,
3 nieuż. Folw. M. należy do dóbr Osówka. R.
1789 wś M. płaciła do Woli 1528 zł. czynszu.
Makowisko, wieś w pow. jarosławskim

wipodmokłej nisko położonej równinie, 195 m.
npm., przy drodze łączącej wś Miękisz Nowy
z gościńcem prowadzącym z Jarosławia do Ole-
szyc. Część północna, zachodnia i wschodnia
jest niżej położoną i tworzy częścią łąki, czę-
ścią błota. Strona płn. tych nizin nosi nazwę
Ogrody, i tutaj znajdują się trzy stawy, z któ-
rych największy ma kilkanaście morgów po-
wierzchni. Te stawy służą za zbiorniki zby-
tecznej wody. Południowa część obszaru, skła-
dająca się z piasków i glinki, cokolwiek wyżej
położona, nazywa się Górkami. M. należy do
par. rzym.-kat, sądu powiat, i urzędu poczt.
w Jarosławiu, oddalonym o 10*5 kil. i ma
cerkiew gr.-kat., drewnianą, parafialną. Voll-
stdndiges Ortsverzeichniss z r. 1881 podaje
liczbę mieszkańców na 907; szematyzmy du-
chowne wymieniają 810 gr.-kat. i 58 rzym.-
kat. wyznania, Obszar więk, pos, ks, Czarto-
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ryskich ma 152 mr. (67 roli, 30 łąk, 11 past.,
45 lasu); pos. mn. 2342 mr. (951 roli, 489 łąk
iogr. i 952 past.), Par. gr.-kat. (dyec. prze-
myska, dek, jarosławski) ma dołączoną cer-
kiew drewnianą w Bobrówce. Ogólną liczba
parafian: 1301 gr.-kat. Na cmentarzu w M.
jest kaplica, w której się msza ś. odprawia. Ta
wś graniczy na wsch. z Bobrówką, na płd.
z Wetlinem, na zach. z Koniaczowem i Szów-
skiem. Mac.
Makowiszcze 1.) wś na płd.wsch. granicy

pow. mińskiego, nad rz. Usą, w okr. polic. koj-
danowskim, przy drodze wiodącej z Litwian
do Płoskiej, ma os, 15; miejscowość niebezle-

'śna, grunta i łąki piękne. 2.) M., folw.
w pow. mińskim, własność Krzyszewskich od
r. 1854, około 25'/ęwłók; młyny, folusze,
czynsze przynoszą około 1000 rubli. 3.) M,
folw. w pow. bobrujskim, od r. 1869 własność
włościanina Burdziejki, 60 włók, Obszar dwor-
ski rozparcelowany. A. Jelski,

. Makowiszcze, wś, pow. kijowski, o 3 w.
od mka Makarowa, o 8 od Chwastowa, o 50 od
Kijowa, mk. 198, ziemi 1780 dz., prawie zupeł-
nie lesistej, należy do par. Kolońszczyny. Go-
rzelnia parowa, własność Bubnowa, 10 robot.,
6437 wiader spirytusu (1881).
Makówka, Makówki, os. mtyn., pow. błoń-

ski, gm. i par. Grodzisk. Por. CZrzanów,
Makówka, ob. Zenie.
Makówka, rzeka, ob. Zielkówka, Zelkówka,

Bzura.
Makówka, pot., wytryska na granicy gm.

Koniuszy, w pow. przemyskim, a gm, Kopy-
sna, w pow. dobromilskim; płynie na płd.,
tworząc granicę między Rybotyczami a Hu-
wnikami, i uchodzi do Wiaru. Długość biegu
niemal 4 kil. BEL.
Makówka, lesista grupa górska w zach.

stronie Hołowiecka, płn. stronie Grabowca i
zach. stronie Tuchli, w pow. stryjskim. Szczyt
958 m. wys., leży pod 4195/30” wsch. dłg.
g.od F., a 48754 20” płn. sz. Na płn. wpa-
da ona ku dolinie Hołowczanki, na wsch. ku
dolinie Grabowca, na zach. ku dolinie potoku
Pszanicznego. Na południowej wznosi się Men-
czeł do 1014 m. Lu. Dz.
Makówki, ob. Makówka.
Makówki, os., pow. średzki, ob. Gay,
Makowiany, wś, pow. sokólski, gm. Nowa-

wola, o 10 w. od Sokółki, ma piękry dwór i
kościół katolicki. Dobra z folw. Mościska,
w położeniu górzysto-lesistem, niegdyś kró-
lewskie, potem Potockich, dziś Ottona Bachra,
857 dzies, rozl,
Makownica, Jfakowica, rz., wypływa z jez.

Chalińskiego, obraca parę młynów, wpada do
Wisły; w latach suchych wysycha, Por. Dyb-
lin, Gołyszew, j
Makowo, wś nad rz. Sliną, pow. mazowiec-  
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ki, gm. Piszczaty, par. Kobylino (ob.). W 1827
r. 14 dm,, 9l mk.; obecnie ma 513 mr. obsza-
ru, wiatrak,
Makowo 1.) wś włośc., pow. wilejski, o 5

w. od m. Wilejki, 2 okr. adm., 6 dm., 47 mk,
prawosł. 2.) M., wś pryw. nad rz, Czeronką,
pow. dzisieński, o 49 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 4 dm., 55 mk. (1866).
Makowo, wś, pow. piński, gm, Chotynicze;

por. Makowa,

Makowska Wola, wś, pow. skierniewieki,
gm. Skierniewka, par. Maków (ob.). W 1827
r. 86 dm., 37] mk., wś rząd.
Makowski, Jfakówki, pojedyncza osada,

pow. gnieźnieński, ob. Matkii Gaj.
Makowski dział, ob. Maków dział, i tom

III, 861.
Makowskie, wś szlach., pow. kolneński,

gm. Jedwabne, par. Burzyn. W 1827 r. wś
rząd., 31 dm., 174 mk.
 Makowszczyzna 1.) os., pow. wieluński,

gm. Dzietrzkowice, par. Wójcin, odl. od Wie-
lunia w. 24; dm. ], mk. 16. 2.) M., wś i folw.
nad rz. Kiewlicą, pow. kalwaryjski, gm. Kir-
sna Wielka, par. Urdomin, odl. 18 w. od Kal-
waryi. W 1827 r. os. rząd,, 1 dm., 28 mk.;
wś pryw. 18 dm., 75 mk.; obecnie wś 8 dm.,
42 mk.; folw. 5 dm., 51 mk. Według Towarz.
Kred. Ziems, folw. M. rozl. mr. 289: grunta
orne i ogr. mr. 282, łąk mr. 23, past, mr. 25,
nieuż. i place mr. 9, bud. z drzewa 12, pokła-
dy torfu. 3.) M., wśifolw., pow. kalwaryj-
ski, gm. i par. Lubowo, odl. 12 w. od Kalwa-
ryi. W 1827 r. było tu 13 dm., 87 mk.; obec-
nie wś ma 28 dm., 240 mk.; folw. 7 dm., 73 mk.
Makowszczyzna, folw. poradziwiłłowski,

w pow. mozyrskim, w okr, polie. 4 lenińskim,
prawie o w. 3 ku zach. od mka Lenina, miej-
scowość poleska, grunta lekkie. 4. Jelski,
Makowszczyzna 1.) zaśc. rząd., pow. wi-

leński, 4 okr. adm., o 24 w. od Wilna, 2 dm.,
18 mk. kat. 2.) M. hutor szlach., pow. 0sz-
miański, I okr. adm., o 14 w. od Oszmiany, 1
dm., 11 mk, kat. 8.) M., wś, pow. dzisieński,
gm. Postawy, dusz 19.
Makowszczyzna, moczarzyste pastwisko

w płd.-zach. stronie Ohladowa, pow. Kamion-

ka Strumiłłowa. Przepływa je potok Krzywe
al. Ohladówka.
Makraciey, właśc, Markracicy (0b.).
Makrauten (niem,), ob. Makruty.
Makrołohna (niem.), mylnie, ob. Jfotrolona,
Makrupiki, sawuls do m. Mozyrza, zasiedlo-

ny przez mieszczan.
Małt.ruty, niem. Makrauten, wś, pow. ostródz-

ki, st. p. Bieża al. Bieżele (Biesellen), na gra-
niey b. ziem saskiej i warmińskiej; 1857 r.
108 mk. R. 1349 nadaje Gunter v. Hohenstein,
komtur ostródzki, swym wiernym sługom, Mi-
ligedzie, Hanikowi i Wysoce braciom, 15 włók
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w ziemi saskiej na prawie chełm, (Ob. Kętrz.:
O ludn, pols, str. 874). Bracia ci są Prusaka-
mi (ob. tamże, str. 238). Okrąg urzędu stanu
cywilnego Olsztynek, Kś. Fr.
Maksaki, wś nad rz. Desną, pow. sośnicki,

Dawny monaster,
Maksakowy łuh, por. Wołkowysk,
Maksatycha, st. dr. żel. Bołogoje-Rybińsk,

175 w. od Rybińska,
Maksen, ob. Macen i Maz.
Maksica, ob. IMaksyka,
Maksiunowo, wś, pow. siebieski, o 3 w. od

Niebieża; ma zarząd gminy t. n. nieporockiej,
obejmującej 1559 dusz.
Maksiuny, wś rząd. nad jez. Pruta, pow.

święciański, 2 okr. adm, o 26 w. od Święcian,
9 dm., 54 mk, kat, (1866).
„ Maksule, dobra, pow. oszmiański, własność
Sliźniów.
Makswy, dwór, pow. rossieński, par. chwej-

dańska, własność Grajewskiego.
Maksyka 1.) leśniczówka na górze tejże

nazwy, nad Boryniczami się wznoszącej, nale-
żąca do obszaru dwors. w Drohowyżu, w pow.
bobreckim. 2.) M., Maksica, góra znaczna, po
zach. stronie Borynicz, w pow. bobreckim,
pod 41952 77” wsch. dłg. g. F., a 499 29/57"
płn. sz. g. Miejsce znaku triang, Wzniesie-
nie 358 m. npm. Por. Krywula, Br. GQ.
Maksym, część Rzepniowa, pow. Kamionka

Strumiłłowa.
Maksymańce 1.) wś, pow. święciański, na

. płd.-wschód od st. Duda dr. żel. warsz.-peters-
burskiej, 2 okr. adm.,, o 26 w. od Swięcian,
20 dm., 152 mk, katol. 2.) M., wś rząd. nad
Niemnem, pow. trocki, 4 okr. adm., 86 w. od
Trok, 10 dm., 104 mk., z tego 98 kat., 6 pra-
wosł. (1666).
Maksymanki, wś nad Łowacią w gub. wi-

tebskiej.
Maksymce, wś nad Niemnem, pow. trocki,

4 okr. adm., gm. niedzingowska, 95.w. od Trok,
8 dm., 69 mk., 4 prawosł,, 65 kat, (1866).
Maksymce, cześć Sokolej, pow. mościski,
Maksymiec, część Zielonej, pow. nadwór-

niański,
Maksymiec, potok górski w Karpatach

wschodnich, w górach sołotwińskich, w obrę-
bie gm. Zielonej, w pow. nadworniańskim, na
granicy tegoż pow. z pow. bohorodczańskim,
wytryska z popod Gawora (1563 m.), między
nim a Serednym groniem; płynie na płn. wsch.,
a przyjąwszy z lew. brz. potok płynący od
płn., zwraca się na płd. wsch, i doliną górską,
nad którą od płd. rozpostarł się dział górski
Maksymiec (1490 m.) a od płn. Stanimir (1549
m.), podąża do Bystrzycy Nadworniańskiej.
Długość biegu 8 kil. Przyjmuje liczne potoki
spływające z Maksymcai Stanimira; między
nimi znaczniejszy jest pot. Polański, W dolinie  
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tego potoku leży część wsi Zielonej, zwana
także Maksymcem, Br. G.
Maksymiec 1.) góra wznosząca się w płn.

stronie obszaru Jasienowa górnego, w pow.
kosowskim, pod 42939” wsch. dłg. g. F., a
4891245” płn, sz. g. Wznosi się 988 m. npm.
Od płn, zach. opłukuje ją rz. Rybnica, do-
pływ Czeremoszu. 2.) M., pasmo górskie
w Karpatach wschodnich, w dziale skolsko-
delatyńskim, w górach sołotwińskich, na ob-
szarze gm. Zielonej, w pow. nadwórniańskim,
Za pomocą grzbietu górskiego Maksymca (1568
m.) łączy się ten dział górski z grzbietem od-
rywającym się od przełęczy Bystrej, nad poło-
niną Bystrą (1426 m.), gdzie biją zródła By-
strzycy sołotwińskiej, a ciągnącym się wzdłuż
granicy pow. bohorodczańskiego i nadworniań-
skiego, wkierunku wsch. Dział M. legł po
zach. stronie doliny Bystrzycy nadworniań-
skiej. Stok płn. opada do doliny pot. Maksym-
ca, który zabiera jego wody. Stok płd. wy-
syła swe wody do Salatruka i Bystrzycy na-
dworniańskiej, Część wsch. M. zwie się .Ne-
grową. Tutaj wytryska pot. Dobromirecki,
dopływ tejże Bystrzycy. Postępując od doli-
ny Salatruka na płn., następnie na wsch., ma-
my szczyty: 1174 m. 1212 m., 1434 m, i 1490
m. Na ostatnim szezycie, najwyższym w tym
dziale, umieszczony jest trianguł, 38.) M.,,
góra wznosząca się w Karpatach bukowińskich,
na granicy gm. Jabłonicy, Koniatyna i Puty|-
li, w pow. wyżnickim, pod 420 38/ wsch. dłg.
g. F., a 47*58' płn. sz. g. Wzniesienie M.
1544 m. npm. Płn, wschodni stok pokrywa
las Maksymiec, w którym bierze początek pot
Dychtenica (ob.)». Od zach, spływają potoki
Dinejs, Dutka i Kalela do Czeremoszu białego.
Na grzbiecie tej położystej góry rozlegają się
połoniny z zabudowaniami halskiemi. Br. G.
Maksymilianów 1.) os., pow. kutnowski,

gm. Mikstal, par. Lubień; ob. Kąty. 2.) M.,
kol. nad strumieniem Piaski, pow. sieradzki,
gm. Krokocice, odl, od Sieradza w. 34; dm. 11,
mk. 77. 8.) M., kol., os, pryw. i os. karcz.,
pow. brzeziński, gm. (iosny, par. Budziszewi-
ce. Kol. ma 84 dm.,, 237 mk., 3038 mr.; os.
pryw. 8 mr, i os, karcz, | dm., 2 mk., 2 mr.
Por. Janków, 4.) M., wś, pow. węgrowski
gm. i par. Korytnica, Posiada szkołę począt.
16 osad, 20 dm., 158 mk., 489 mr. obszaru,
Wchodziła w skład dóbr Korytnica, 5.) M.,
kol.. pow. radomski, gm. Radzanów, parafia
Wrzeszczów, odl. 23 w. od Radomia, ma 6
dm., 38 mk,, 250 mr.
Maksymilianowizna, ob. Zibiszów.
Maksymilianowo, wś, pow. włocławski,

gm. i par. Lubień,
Maksymilianowo 1.) niem. Maaimikianowo,

wś, pow. kościański, 19 dm., 167 mk., wszy-
scy kat., 68 analf. Najbliższa poczta, tel.i
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st. kol. żel. w Kościanie. 2.) M., wś, pow.
krotoszyński, 8 dm., 54 mk., 4 ew., 50 kat.,
13 analf. Poczta najbliższa i gość. w Borzę-
ciczkach, tel. i st. kol. żel, w Krotoszynie. 8.)
M., wś, pow. bydgoski, 29 dm., 207 mk., 161
ew., 46 kat., 76 analf, Poczta w Źołądowie
o 2 kil., st. kol. żel, i tel. w Bydgoszczy o 10
kil. 4.) M., niem. Jfaathał, leśnictwo, pow.
krotoszyński, 2 dm., 22 mk.; należy do księ-
stwa krotoszyńskiego. Poczta w Roszkach.
Maksymiłowo, wś w pow mińskim, w oko-

licy pomiędzy Przyłukami i Wołezkiewicza-
mi, nieopodal dr. żel. brzesko-smoleńskiej, ma
osad 4, grunta szczerkowato-glinkowate, miej-
scowość falista, małoleśna. Al. Jel,
Maksymów 1.) wś i folw., pow. koniński,

gm. i par. Grolina, o 16 w. na zach. od Konina,
03 w. od szosy poznańskiej, należy do dóbr
Golina (ob.). Ma 95 mk., 8 mr. ziemi, gleba
szczerkowata. 2.) M., folw., pow. wieluński,
gm. Sokolniki, par, Walichnowy, odl. od Wie-
lunia w. 14; dm. 1, mk. 5. 8.) M., wś włośc.
i os. karez., pow. noworadomski, gm. i par.
Wielgomłyny. Ma 10 dm., 88 mk., 70 mr.
obszaru; os. karcz. | dm., 10 mr. 4.) M,
kol. nad rz, Bieliną, pow. brzeziński, gm. Ła-
zisko, par. Tomaszów; kol. ma 8 dm., 51 mk,,
198 mr.; os. karcz. | dm., 2 mr. Br. Ch,
Maksymów, potok podgórski, wypływa

z lasu pokrywającego pólnocno-wschodni stok
góry Oratyka (642 m.); płynie parowem
leśnym na północ itworzy wzdłuż całego swe-
go biegu, prawie 4 kil. wynoszącego, granicę
gmin Krościenka (od zach.) a Smolnicy (od
wsch.), w pow. dobromilskim. Od wschodu
wznosi się lesista piramidalna góra Ostryko-
wiec (605 m. wys.). Uchodzi do Strwiąża.
Ujście 398 m, npm. Br. G.
Maksymowice, pow. samborski, ob. Maksy-

mnówka,
Maksymowicze, wś włośc, nad rz. Siczew-

ką, pow. wilejski, o 59 w. od m. Wilejki, 1
okr. adm., przy byłej drodze pocztowej z m.
ITlii do m. Radoszkowicz; 15 dm., 142 mk.
Maksymowicze 1.) wś we wschodnio-połu-

dniowej stronie pow. ihumeńskiego, nad ma-
łym dopływem Niesety, w gm. brodzkiej,
przy drodze wiodącej z Sieliszcza do Lipnicy,
ma cerkiew, osad pełnonadziałowych 42, grun-
ta piaszczyste, miejscowość odludna, poleska,
okr. polic. berezyński. 2.) M., mały folwark
w pow. ihumeńskim, w okr. police. berezyń-
skim, o wiorst parę na południe od wsi i dóbr

Lipnica; miejscowość głucha, poleska, grunta
piaszczyste. 3.) M., folw. w pow. ihumeń-
skim, własność od r. 1878 włościanina Ani-
chewra; około 15 włók. 4.) M., własność ziem-
ska w pow. ihumeńskim, od r. 1873 włościa-
nina Rubasznego; około 15 włók. Al. Jel.
Maksymowicze, wś, pow. radomyski, śród  
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lasu, nad strugą Bobrem, ma 589 mk,, od 1857
osobną cerkiew paraf., przedtem należała
do par, Martynowicze. W par. prawosł. M.
żyje 102 katol., 202 izrael. We wsi M. jest
od 1873 szkoła pocz. F. 8.

Maksymówka, wś w pow. borysowskim,
w gm. chołopienickiej, w okr. polic, chołopie-
nickim, u źródeł rzeki Schy (albo Ochy), lewe-
go dopływu Berezyny; ma osad 23, miejsco-
wość dość lesista, grunta lekkie, AL. Jeł,
Maksymówka, wś nad rz, Sinicą, pow. hu-

mański, o 50 w. od Chaszczowatej, o 70 od
Olwiopola, o 2 w. od Ositnej; 832 mk., w tem
13 katol. (par. Humań), 1676 dz. ziemi. Wła-
sność Feliksa Jałowiekiego; gorzelnia (12 ro-
bot., 12086 wiader spirytusu w r. 1881). Cer-
kiew ś. Paraski. F. S.

Maksymówka, Maksymowice, wś, pow. sam-
borski, o 4 kil. od Sambora, o 1 kil. od przyst,
dr. żel. Wykoty, st. dr. żel. Nadyby, nad pot.
Maksymówką. MRo!li na obszarze dworskim
w dwóch folwarkach 300 mr., łąk i ogr. 145
mr., lasu 200 mr.; gleba czarnoziem z pia-
skiem, średnio przepuszczalna. Chmielarnia .
5-morgowa. Płodozmian 9-polowy. Zabudo-
wania dworskie murowane. Gmina posiada
około 600 mr. ziemi, z tej liczby żydzi mają
50 mr. Cerkiew filialna z r. 1817 do parafii
Pianowice. Par. rzym.-kat. Łanowice (ob.).
Wiatrak, cegielnia, Mieszkańcy trudnią się
przeważnie kołodziejstwem. Przez terytoryum
M. przepływa Strwiąż. W polu od zachodu
nad błotem t. zw. „okopisko* w kwadrat, głę-
bokim rowem opasane, niegdyś lasem porosłe,
Własność niegdyś Siczewskiego, dziś Majew-
skiej Zofii. R. T.

Maksymówka (al. Macymówka, po rusku
Maksymiwka) 1.) wś w pow. dolińskim, 12 kil.
na płd. zach. od sądu powiat. w Dolinie, tuż
na płd, od urzędu poczt. w Wełdzirzu. Na
płd. leży Engelsberg (al. Angelówka), na płd,
wsch. Lolin (ob.), na płn. wsch. Grabów, na
płn. i zach. Wełdzirz. Wzdłuż granicy zach.
płynie Świcai zabiera w obrębie wsi od praw.
brz. małe dopływy, z których najznaczniejszy
Niagryn, płynący z Lolina od płd. na płn.
W r. 1880 było 283 mk. (221 obrz. gr.-kat.,
36 rzym .-kat.), Par, reym.-kat, w Wełdzi-
rzu, gr.-kat. w Lolinie, We wsi jest cerkiew
pod wezw, św. Trójcy, cegielnia i fabryka ce-
mentu. Ob. Wełdzirz. 2.) M., poszczególne
domy w pow. gródeekim. 3.) M., przysiołek,
folwark i dworzec kolejowy w Zarudziu w pow,
zbaraskim, między Borkami Wielkiemi a Bo-
gdanówką, o 164 kil. ode Lwowa; najwyższy
punkt na całej linii dr, żel. Karola Ludwika,
360.52 m. npm. 4.) M. (al. pod Turkiem),
karczma na obsz. dwor. Lubsza w pow. roha-
tyńskim. 5.) M., grupa domów w Dalniczy
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(w części wsi Herawice) w pow. żółkiew-
skim. Lu, Dz.
Maksymówka, wś nad rz. Bystrykiem,

u zbiegu Z Dnieprem, pow. kremieńczucki gub.
połtawskiej, o 238 w. od m. pow.; 260 dm.,
1825 mk. Wysoko położona, ma pokład gliny
tajansowej,
Maksymowo, folw., pow. drysieński, par.

Przydrujsk, 279 dzies, ziemi,
- Maksymowska, st. poczt, w pow. elizawet-
gradzkim gub. chersońskiej.
Maksymowska Buda, wś, pow. radomy-

ski, nad błotem Karasiem, par. prawosł. Ma-
ksymowicze, 46 mk.
Maksymówski

szczyżna.

Makszy-bołoto, ob. Mokszy-bołoto,
Makuchowa, karczma, pow. hajsyński, gm.

i par. Ładyżyn, przy drodze z Gordyjówki do
Klebania, na granicy pow. bracławskiego.
Makucie 1.) wś, pow. wileński, 3 okr. adm.,

o 80 w. od Wilna, 4 dm., 838 mk., 82 prawosł,,
51 katol. 2.) M,, zaśc., pow. wileński, 38 okr,
adm., o 80 w. od Wilna, I dm., 5 mk. katol,
3.) M., twą, wsie, rząd.1 włościańska, pow.
oszmiański,3 okr. adm., od Oszmiany o w. 42,
od oai 24; mk, ogółem 57, dm, 11
(1866).
Makuciszki, wś rząd., pow. wileński, 5

okr. adm., o 28 w. od Wilna, 6 dm., 65 mk.,
z prawosł,, 68 katol. (1666).
Makuczale, zaśc., pow. wileński, 8 okr.

'adm., o 79 w. od Wilna, 2 dm., 25 mk. katol,
(1866).
Makuniów (al. Makontów, po rusku Maku-

newo), wś w pow. imościskim, 22 kil. na płd,
wsch, od Mościsk, 12 na płd. od sądu powiat,,
urzędu poczt,, stacyi kolej. i telegr. w Sądo-
wej Wiszni. Na zach. leżą Mokrzany Małe
i Szeszerowice, na płn, Dydiatycze i Hołodów-
ka (część wsi Kocierzyn), na wsch. Orchowice,
na płd. wsch. Woszczańce i Kanafosty, na płd.
Rozdziałowice (3 ostatnie miejscow. w pow.
rudeckim), Wody płyną małemi strugami
z płd. obszaru na płd. wsch. do Wiszenki,
a z płn. obszaru na płn, zach. do Wiszni.
W środku obszaru leżą zabudowania wiejskie
(320 m. znak triang.), na płn. wsch. granicy
grupa domów Berec (al. Berce). Na płd. wsch.
leży las Dąbrowa; w płd. jego stronie wznosi
się wzgórze Mogiła. Własn. więk. ma roli
orn. 618, łąk i ogr. 216, pastw. 12, lasu 347
mr.; własn. mniej. roli orn. 923, łąkiogr. 235,
past. 50, lasu 2 mr. Wr, 1880 było 1159
mk. w gminie, 3/ na obsz. dwor. (1108 obrz.
gr.-kat., kilkunastu rzym.-kat,.), Par. rzym.-
kat. w Milczycach, gr.-kat. w Mokrzanach
Małych. We wsi jest cerkiew. Jest tu tor-
fowisko zajmujące 200 mr. obszaru. Za cza-
sów polskich należała wieś do dóbr koronnych

ob.  Małachow-Obrąb,
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w ziemi przemyskiej, Według inwent, z roku
1768 była w posiadaniu Józefa Miączyńskiego,
ssty kamienopolskiego i Katarzynyz Potockich
z prow. 5064 złp. 28 gr., z czego kwarta 1516
złp. 7 gr. Po zaborze sprzedano M. dożywo-
tnikom za 29300 złr. wedle kontraktu zr,
1776. Lu. De.
Makunischken (niem.), wś, pow. gołdap-

ski, st. p. Tollmingkehmen, urz. stanu cywil.
Iszlaudszen; 640 mr, ziemi, 85 mk. (1857).
Makunka, góra i szczyt, w głównym grzbie-

cie Karpat wschodnich, w dziale skolsko-dela-
tyńskim, w obr. wsi Chaszezowania, w pow.
stryjskim, na graniey Galicyi i Węgier.
Wznosi się na płd. od szczytu Jawornika Ma-

łego (1017 m.) do wys. 956 m. npm. Na wsch,
płn. stoku bierze początek pot. Sławsko, do-
pływ Oporu. Leży pod 419 2' 42” wsch. dłg.
g. F., a 48? 45' płn, sz. g. Br. G.
Makuny, dwór, pow. rossieński, par. bety-

golska; własność Jancżewskich.
Makutra, ob. Makitra; por. Brody.
Malachin, al. Malechin i MalechiniY, Malchyn,

Malechino, wś niedaleko kolei żel. pilsko-tczew-
skiej, nad Czernicą, pow. chojnieki, st. p. i pa-
raf, Czersk o !/ą mili odl,, sąd okręgowy Choj-
nice. 1871 r. 589 mk., 274 kat., 265 ew.; ma
areału 2236.84 mr. magd. lekkiej roli, bo je-
den mr. przynosi tylko 8 sbr. czystego zysku;
dm. mieszkal. było 56, innych budynków 115,
paraf. ew. Mokre, kat. Czersk, szkoła ewang.
w miejscu, dokąd uczęszczają i dzieci kat. M.

należy do starych osad. Zachodzi już w spi-
sie wszystkich podatków komturstwa tuchol-
skiego z XIV wieku, gdzie jest wyliczony
między wsiami płacącemi grosz biskupi (Ob.
Kujot: O majątkach bisk. na Pomorzu, str. 15).
R. 1825 podaje w. m. Werner von Orselen do
wiadomości, że wierny i uczciwy Nucet
(Nutzet), za dozwoleniem małżonki swej i cór-
ki swej, także i wszystkich przyjaciół swoich,
przed bratem Dytrychem von Lichtenhain ko-
mendarzem świeckim, przed sędzią ziemskim i
sądowym, synowcowi swemu  Albrechtowi
dziedziczność swoję, w której dotychczas miesz-
ka, dał ze wszystkim inwentarzem ruchomym
i nieruchomym, także z dochodami, tak iż, gdy
pomieniony Nucet z tego świata zejdzie, żaden
z przyjaciół jego dóbr tych rekwirować nie
powinien. A ponieważ wzwyż wymieniony
Albrecht braciom naszym wiernie słażył, dla
tego chcemy służbę za służbę oddać i opusz-
czamy.jemu,jego dzieciomi następcom, krowy
i świnie, które od owych dóbr braciom naszym,
według prawa i zwyczaju, dawano. (Oheemy
też, żeby ten Albrecht i jego następcy te do-
bra- w granicach, które wyżej wymieniony
komendarz świecki wykazał, wiecznie posia-
dali. Jednak, gdyby tenże Albrecht tę łaska-
wą wolność w usługach swoich miał przekro-



czyć, chcemy, aby braciom naszym służył
służbą zbrojną, jak tego będzie potrzeba.
Swiadkami tego są komendarz świecki Dyte-
rych i Fryderyk wójtw Lipnie. Dan w 1325
w dzień Wszystkich Świętych w zamku na-
szym Lipin (Leipe). R. 1406 nadaje w. mistrz.
Konrad v. Jungingen wiernemu Augustynowi
z Heyensteymu, Hassa nazwanemu, jego pra-
wowitemu potomstwu i następcom dobra Mala-
chin na prawie magdeb. A lubo też pomienio-
ne dobra przedtem na polskiem prawie były
osadzone, jednak słusznie i sprawiedliwie za-
konowi naszemu przypadły. Przetośmy po-
mienionemu Augustynowi za jego wierną usłu-
gę magdeb. prawem je nadali i dajemy mu sąd
wielki i mały w granicach swoich tylko nad
ludźmi swoimi, wyjąwszy prawo gościnne,
które sobie zatrzymujemy. I użyczamy one-
mu wolne łowienie ryb do stołu swego w stru-
dze Nechwarz nazwanej. Za co nam będzie

służył końmi i orężem według zwyczaju pro-
wincyi przy wszelkiej obronie ziemskiej; bę-
dzie nam także pomagał nowe zamki budować,
stare naprawiać, jak często, albo gdziekolwiek
im my albo bracia nasi nakażą. Osobliwie
chcemy, jeżeliby się kiedy przytrafić miało,
żeby stare prawa na wymienione dobra dane
u kogokolwiek się miały znaleść i miały być
prezentowane, że listy te nie mają mieć żadnej
wartości. Dan w dworze naszym kosobudz-
kim w bliższą sobotę przed Narodz. Najśw.
Panny r. 1416? (1406 pewnie). Między
świadkami wymieniony Henryk Szwelborn,
komtur tucholski. Podług aktów sądowych
w Chojnicach mieszkają roku 1622 w Ma-
lechinąch Malechińscy, Wawrzyn i Jan; Jan
ma 5 włók, które sprzedaje za 1400 zł. a 30
grzyw. Według taryfy poborowej z r. 1648,
gdzie na miasta nałożono potrójną, a na wsie
podwójną taryfę, płacił Malechiński w M. od
15 włók folwarkowych 18 zł., Zukowski od 5
wł.i od ogrodu 5 zł, 8 gr.; karczmarz 1 flor.
10 gr. (Ob. Roczn, tow. nauk. w Poznaniu r.
1871, str. 181—186). Według taryfy pobo-
rowej na symplę z r. 1717 płaci: 1) część Ma-
lechińska 4 grosze; 2) posiadacz Zubowski 4
gr.; 3) posiad. Adam Żabiński 3 gr. 18'/, de-
narów; 4) p. Grzegorz Żabiński 2 gr. 41/, den.;
5) Bonikowski 2 gr. 4'/, den.; 6) p. Pruski 1
gr. 9 den. R. 1870 płaciły Malechiny 340
tal. podatków komunalnych. Szkołę tutejszą
odwiedzało r. 1884 74 katolickich i 64 prote-
stanekich dzieci, ale pomimo to nauczyciel był
ewangel. Okrąg urzędu stanu - cywilnego
Czersk. 3 Ks. Fr.

Małachin, wzgórze w pow. stryjskim, ob.
Libochora.

Malacin wyźni, średni i niźny, al. Małacin,
słow. Malatin viżny, stredny i niżny, węg. Felsó-

Malatin, Kózćp-M. i Alsó-M., trzy wsie słowa- 
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ckie, nad potok. Malacinką, lewym dopływem
Wagu, w hr. liptowskiem, w pow. mikulaskim,
na wschód od Lupczy niemieckiej (ob.), a na
zachód od Lubelli królewskiej i ziemiańskiej,
Krmeszu i Wielkich Włach (Nagy-Olassy).
M. wyźni ma dm. 10, mk. 51; M. średni dm.
16, mk. 69; M. niźny dm, 50, mk. 226 (r. 1880).
Obszar tych trzech wsi obejmuje 752 kwadr.
sążni katastr. (r. 1860). Należą one do parafii
łać. w Lupczy niemieckiej. Według szem.
dyec. spiskiej z r. 1878 było w nich razem
dusz rz.-kat. 190, ewan. 168, żydów 10, razem
368. Na obszarze M. niżniego nad Wagiem,
przy ujściu Malacinki, karczma Hurtowaniec,
Ewangelicy wyzn. augsb. należą do gminy
ewan. w Lupczy niemieckiej. Sąd powiatowy
w Sw. Mikulaszu, urząd podatk, w Rożeniu,
st. p. w Lupczy niem, Br. G.
Malacina al. Małacina, węg. Malatina, wieś

orawska, w hr. orawskiem, w pow. niźnio-ku-
bińskim, legła u północnych podnóży Tatr
orawsko-liptowskich. Graniczy od południa
z obszarem gmin św. Anny, Kalamenów i Łu-
czek (w hr. liptowskiem), od zachodu z obsz.
Osadki i Pokrywacza, od płn. zach. z Przyby-
szem, od płn. wsch. z Chlebnicami a od wsch.
z Wielkiem Borowem (w hr. lipt.). Na połu-
dniowej granicy tejże wsi, będącej zarazem
granicą hr. orawskiego i liptowskiego, wzno-
szą się szczyty Tatr lipt.-orawskich, jak Ło-
mna (1278 m.) i.Heliasz (1189 m.). Południo-
wy obszar zrasza górny bieg pot, Malacińskie-
go, który tutaj bierze początek, w kierunku
wschodnio-zachodnim, a zabrawszy z praw.
brz. strugę z pod Palenicy, zwraca się na płd.,
tworząc piękny, skalisty przełom, zwany Ma-
lacińskim wąwozem. Na zach. od wsi wznosi
się góra Palenica, 862 m. wys.; od niej na
płd. szczycik bezimienny, 925 m. wys. Na
północnym obszarze, również górzystym, wzno-
si się Paleniczka, 821 m.; na płn. od niej, na

granicy z gm. Prybyszem, szczyt Nad Haty,

811 m.; a na płn. wsch, granicy z Chlebnicami
szczyt Kiczera, 879 m. wys. Na tym to ob-
szarze wypływa pot. Malaciński, dopływ
Chlebnicy, płynący na północ. Wznies, wsi
pod kościołem 8038 m. (szt. gen.). Liezy dm.
127, mk. 665, obszaru 3329 kwadr. sążni ka-
tastr. (1880 r.). Należy do sądu pow., urzędu
podat. i poczt. w Kubinie niźnym. W miejscu
wznosi się kościół pod wezw. Wszystkich
Świętych. Parafia utworzona r. 1808. Me-
tryki sięgają r. 1779. Według szem. dyec.
spiskiej z r. 1878 liczy dusz rzym.-kat. (37,
ew. 10, nieun. 70, żyd. 20, razem 837. Br. G.
Małacinka al. Małacinka, Malatinka, potok

górski, wypływa z lasu Błatnika, na półno-
enym stoku Magóry lupczańskiej; wyszedłszy
z objęć górskich, przyjmuje z praw. brz, potok
Bielę, przepływa wieś Malacin wyźni, średni



940 Mal

iniżny i pod karczmą Hurtowańcem zlewa
swe wody do Wagu z lew, brz, Długość bie-
gu 1] kil.i pół, Br, G.
_Malaciński potok 1.) potok orawski, wy-

tryska w północno-wschodniej stronie obszaru
gm. Malaciny, po zachodniej stronie góry Ki-
czery (879 m.); płynie na północ doliną gór-
ską, między tą Kiczerą a górą Nad Haty (811
m.), i we wsi orawskiej, Chlebnicach, łączy
się od praw. brz. z pot. Wielkim Klinem, two-
rzy potok Chlebnicki, al. Chlebnicę Wodę, le-
wy dopływ Orawy. Długość biegu 41/, kil.
2.) M.-Potok al. Małaciński pot., pot. górski, na
najnowszych mapach (Z. 9, €. XXI) Sestrzec,
al. Sestre zwany, nastaje w Malacinie, wsi
orawskiej, z połączenia się dwóch strug, we
wschodnim obszarze gm. Malaciny, po półno-
enej stronie Tatr orawsko-liptowskich, płynie
zrazu na zachód, poczem minąwszy wieś M,,
zwraca się na południe, przerzyna Tatry
orawsko-liptowskie w kierunku północno-po-
łudniowym, doliną górską, nad którą od wsch.
wzbiły się turnie Heliasza (1189 m.) i Patero-
wy (1209 m.), a od zach. turnie Sielnickiej
hory (1051 m.) i Sielnickiego hradu (1001 m.).
Opuściwszy ten górski wąwóz, zwraca się ku
południowemu wschodowi, przyjmuje-pod Bu-
kowiną pot, św. Anny, przepływa wieś Buko-
winę (w hr. liptowskiem), Janoszowce, pomię-
dzy Hlinikiem i Bobrownikiem, a w Nieży-
towcach zlewa swe wody do Kwaczanki (ob,),
dopływu Wagu. Długość biegu 14 kil. Pędzi
młyny w Bukowinie, Janoszowcach, Hliniku
i Nieżytowcach, Br, Q.
Malackowszczyzna, folw. w pow. mińskim,

przy drodze wiodącej ze wsi Kucharszczyzny
do folw. Proskurowszczyzny, w miejscowości
mocno wzgórzystej, nie bezleśnej; od r. 1859
własność Adamowiczów; ma około 3 włók,
grunta szczerkowe z glinką. AL. Jel.
Malaggen (niem.) al. Stanz-Tramm, wieś,

pow. kłajpedzki, st. p, i urz, stanu cyw. Da-
wile; 774 mr. rozl., 61 mk, (1857).
Malagra, wś, pow. dzisieński, gm. Jody,

dusz 6; należy do dóbr Dowiaty von Brincke-
na. R. 1866 mk, katol. 9.
Malanka czy Malinka, WŚ tej nazwy wy-

mieniają A.J.Z.R, w pow. kijowskim jako wła-
sność monastyru krasnohorskiego.
Malanka, młyn we wsi Długawieś, pow.

raciborski. Według Knie os, we wsi Bobro-
wnik tegoż powiatu (Malanken). ER
Malankowo 1.) dok, J/alonkowo, niem. Ma-

lenkowo al. Mallankowo, dok, Malken i Malkau,
wś włośc,, pow. chełmiński, st, p. i paraf. kat,
Lisewo, okrąg urzędu stanu cywilnego Pnie-
wite pół mili odl.; paraf, ew. Radzyn (Reh-
den). Ma 3178,37 mr. magdeb,; czysty do-
chód z nich oszacowała komisya na 4558.31
tal.; 1868 r. 148 budynków, między temi 77  

mieszkal, 606 mk., 105 ewang., 501 katol.
W miejscu jest szkoła kat,, do której 1865 r.
uczęszczało 118 dzieci kat. i 20 ew. M, istnia-

ło już przed przybyciem krzyżaków, którzy tu
osadzili sołtysa na prawie chełm. Prawdopo-
dobnie odnosi się przywilej z r. 1484, mocą
którego „Niklas Salendorf* we wsi „„Malkau*
położonej w obwodzie lipińskim (,,Grebiet Lei-
pe) odbiera 20) włók, do Malankawa. R.1582
zachodzi w chełmińskich aktach sądowych
czeigodny Szymon v. Malinekow al. Malinkow-
ski, niezawodnie sołtys tej wsi. Wizytacya
kan, Strzesza z r. 1667 donosi, że przedtem,
kiedy jeszcze wszystko w dobrym było stanie
(„stante integritate Bonorum Capitanealium et
Villarum'), każdy kmieć dawał proboszczo-
wi w Lisewie korzec żyta i tyleż owsa; r.
1667 atoli był w M. tylko jeden kmieć, pod-
czas kiedy dawniej było ich 19.. R. 1463 po-
siada M. Mikołaj Działowski, ssta radzyński,
gorliwy zwolennik Polaków. (Ob. Kętrz.:
„O ludn. pols. w Prusiech.* 2.) M., ob. Ma-
linkowo, Kś, Fr.
Malanów 1.) wś ifolw., pow. łódzki, gm.

Puczniew, par. Kazimierz (Łaski, Lib, ben. II,
379). Wś ma 15 dm., 229 mk,, 119 mr.; folw.
10 dm., 57 mk., 1054 mr. ziemi. W 1827r.
20 dm., 184 mk. Jest tu gorzelnia, z produk-
cyą roczną na 43460 rs. Według Tow, Kred.
Ziems, folw. M. z wsią M, i Trupianka rozl.
mr. 1128: grunta orne i ogr. mr. 579, łąk
mr. 74, pastw. mr. 142, wody mr. 4, lasu mr.
150, zagajniku mr. 150, w osadach mr, 4, nie-
użytki i place mr. 25, bud. mur, 8, z drzewa
31; płodozmian 5 i 10-polowy. Wś M. osad
54, z grun. mr. 112; wś Trupianka osad 10,
z grun. mr. 334. 2.) M, wś i folw., pow. tu-
recki, gm. i par. Malanów (Łaski, Lib, ben,
II, 70): odl, 10 w. od Turku. Posiada kościół
parafialny drewniauy, urząd gminny. Wś ma
(wraz z Rachowem) 2] dm., 355 mk., folw. 1
dm., 50 mk., os. prob. 2 dm,, 11 mk, i 2 os.
dwors,, 3 dm., 11 mk. W 1827 r. było tu 53
dm., 407 mk. Par. M. dek, turecki: 3431 dusz.
Według Tow. Kred. Ziems, dobra M. składają
się z folwarków: M. i Rachów; wsi: M., Fe-
liksów, Celestyny i Rachów. Rozległe mr.
1418: folw. M.: grunta orne i ogr. mr. 558,
łąk mr. 82, pastw. mr. 15, lasu mr. 200, nieu-
żytki i place mr, 47, razem mr. 847, bud. mur.
11, z drzewa 15; folw. Rachowy: grunta orne
i ogr. mr. 151, łąk mr. 5, lasu mr. 366, nieuż.
iplace mr. 4], razem mr. 566, bud. mur. 2,
z drzewa 5. Wś M. osad 36, z grun. mr. 160;
wś Feliksów os. 62, z grun. mr, 750; wś Cele-
styny os. 19, z grun. mr, 324; wś Rachów
os, 8, z grun. mr. 24. Gmina M. należy do
sądu gm. okr, V w (isowie, st. poczt, w Tur-
ku. Obszar gminy wynosi 8141 mr.i 3138
mk. (1867 r.). 8.) M., os., pow. wieluński,



gm. Sokolniki, par. Walichnowy, odl. od Wie-
lunia w. 14; dm.3, mk. 57. 4.) M, w art.
Duchnów mylnie, ob. Malcanów, Br. Ch.
Malanówko, wś, pow. lipnowski, gm. Osiek,

par. Ligowo, odl. 028 w. od Lipna. Ma 13
dm., 191 mk., 564 mr. gruntu, 51 nieuż.
W tem 10 dm., 104 mk., 44 mr. przypada na
włościan, reszta na drobną szlachtę. W 1827
r. było tu 15 dm., 146 mk. R. 1789 wysie-
wano tu na części Macieja Malanowskiego i 7

częściach szlacheckich 46 kor. żyta, 3 kor.
pszen. Propinacya przynosiła 44 złp.
Malanowo 1.) Nowe, wś nad rz. Skrwąi

Czernicą, pow. lipnowski, gm. Osiek, par. Li-
gowo, odl. o 24 w. od Lipna. Ma 21 dm,, 220
mk., 616 mr. gruntu, 2 nieuż. W tem do wło-
ścian należy 1 dm., 5 mr. (21 mk.), reszta do
drobnej szlachty. Według Tow. Kred, Ziems.
folw. M.-Nowe rozległy mr. 145: grunta orne
i ogr. mr. 121, łąk mr. 3, pastw. mr. 3, wody
mr. 2, nieuż. i place mr. 16, bud. z drzewa 5.
Pokłady kamienia wapiennego i torfu. 2.) M.-
Stare, wś nad rz. Skrwą, pow. lipnowski, gm.
Osiek, par. Ligowo, odl. o 28 w. od Lipna.
Ma 29 dm., 298 mk., 651 morgów gruntu.
Całą ludność wsi stanowi drobna szlachta.
W 1827 r. było tu 51 dm., 375 mk, (razem
z M.-Nowem). R. 17689 wysiewano w M. na
20 częściach szlacheckich 140 kor. żyta; na
części zaś Józefa Humieckiego Q kor. żyta.

Malapane (niem), os., ob. Ozimek; rz., ob.
Małapanew.
Malapartus (niem.), os. leśniczego w par.

W. Staniszcze, pow. wielkostrzelecki; 18 mr.
ziemi, FB:

Malarka, wś i folw., pow. święciański, 1
okr. polie., mk, kat, 24, żyd. 6, dm. 2 (1866);
od Bwięcian w. 34.

Malarki al. Malar i Malary, Malarek, niem.
Mallar, domena fiskalna w pow. kościerskim,
nad Wierzycą; zawiera 306.96 ha.; mianowicie
211.75 ha. roli orn. i ogr., 51.20 łąk, 40.04
pastw., 3.85 nieuż., 0.62 wody. W Pogutkach
najbliższa st, poczt. i urząd stanu cywiln., 3.5
kil. odl. R. 1867 było tu 101 mk., 74 katol.,
27 ew.i 74 dm. mieszk,; paraf, kat. Pogutki;
paraf, ew. Skarszewy; szkoła kat. Więckowy;
odl. od Kościerzyny wynosi 4 mile. M. były
dawniej folwarkiem klasztornym, należącym
do opactwa pelplińskiego, Nazwa pochodzi od
pierwszego dzierżawcy, jakiegoś Móllera, któ-
ry pewnie pod koniee XVI wieku wystawił
zabudowania gospodarskie na czterech włókach
do Więcków należących. R. 1636 był dawniej-
szy krawiec Szymon Burchard z żoną Dorotą
Bąbalówną, dzierżawcą, ale kontraktu nie miał,
bo opat Leonard Rembowski podpisał go do-
piero po trzech latach, uważając, że 40 zł.
rocznie, na ktore chciał konwent przystać, za
mało było. Kronikarz pelpliński powiada, że 
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w kontrakcie zapisano 60 zł., ale kasa według
umowy tajemnej tylko 40 brała. R. 1647 ode-
brał ten sam dzierżawca kontrakt na 30 lat.
Budynki, które przed dziesięciu laty był na
nowo postawił, spaliły się w lutym r. 1647.
Dla tego uwolnił go klasztor od czynszu na 35
lata, po których miał dawać 50 zł., 8 kapło-
nów i połowę miodu z barci na jego polu sto-
jących. Ale wojna szwedzka przeszkodziła
zagospodarzeniu, Pewnie Burchard umarł w
tym czasie, bo r. 1661 daje klasztor zupełnie
spustoszałe włóki bez wszelkich budynków na
6 lat Janowi Loechl, który już po pół roku
pierzchnął, obawiając się wielkiej pracy. R.
1662 wziął Jan Bartels M. na 10) lat za 45 zł.
rocznie i obowiązek wystawienia stodoły i sta-
jen. R. 1672 przedłużył mu konwent zapis
na 10 lat za 80 zł. dzierżawy. R. 1680 wziął
jakiś owczarz te same włóki, bo Bartels pe-
wnie był umarł, na 12 lat, za 60 zł. rocznie i
obowiązek wystawienia owczarni, R.1691—
1701 miał dzierżawę Joachim Repki za 80 zł.
(Ob. Kujot: Opactwo pelplińskie, str. 356).
Z tekstu objaśniającego do mapy archeologicz-
nej Prus zachodnich, sporządzonej przez (rod-
fryda Ossowskiego, wyjmujemy jeszcze następ.
szczegóły: Na południowym stoku piaszczy-
stego płasko-wzgórza, wznoszącego się nad do-
liną rz. Wierzycy, w południowej stronie wsi,
długa przestrzeń zajęta była cmentarzyskiem
z grobów skrzynkowych. Wiatry, zmiatające
w tem miejscu warstwy piasków ruchomych,
odsłaniały od czasu do czasu liczne grobowi-
ska, które w skutek tego zburzone zestały,
Dziś na całej tej przestrzeni widać tylko same
szczątki owych zburzonych grobów, mnóstwo
skorup od popielnie i ułamki rozwianych wia-
trami kości. Nie ma wątpliwości, że liczne
też groby samego cmentarzyska mogły tu być
grubą warstwą owych nawianych piasków
przykryte, co właśnie utrudnia gruntowne
zbadanie tej miejscowości (str. 48). 4, Fr.

Malarowe, uroczysko koło wsi Lipowego
na Ukrainie.

Małaśniaki, część Kurnik, powiat jawo-

rowski.
Małassow (dok.), ob. Malsen,
Malatina, ob. Malacina.
Malatsch (dok.), ob. Malitsch,
Malaty, mko, pow. wileński, w 8-im okr.

polie., o 67 w. od Wilna, na gran. pow. wił-
komierskiego, w jednę prawie ulicę wycią-
gnięte, półtorej wiorsty długie, nad jez. M.i
rz. Sesarką; 2094 mk,, własność hr. Hutten-
Czapskiego, miejscowej plebanii katoliekieji
włościan; niegdyś Pomarnackich. R. 1866
miało 140 dm., 1197 mieszk, 80 prawosł.,

392 katol., 725 żydów. Paraf. kościół katol.
śś. Piotra i Pawła, 1700 r. wzniesiony z drze-
wa przez biskupa Brzostowskiego. Parafią

e
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katol. dekanatu giedrojekiego: dusz 5210. Fi-
lia w Skoduciszkach. Na folw. M. było 1866
r. 17 mk, katol. Gm, M. ma 781 dymów, 8124
włośc. obojej płci. Zarząd gminny w M. Gm.
ma 9 okręgów wiejskich, 248 wsi. Okręgi: Ma-
laty 1i2, Szylniki, Widziniszki, Kazimiro-
wo, Czulsk, Biebrusy, Bijuciszki, Inkietry.

Małaty, jez. w pow. wileńskim, na gran.
- wiłkomierskiego, niedaleko mka t, n.; 6 w. dł.,
do 1'/ą w. sz. Z niego wypływa rz. Sesarka.

" Malatycze, wś rząd. nad strugą Dunajczy-
kiem, pow. lidzki, 3 okr. adm., o 168 w. od
Szczuczyna, 12 dm., 89 mk. (1866).

Malatycze, mko, pow. czerykowski, o 35
- w. 0d Qzerykowa, o 20 od Mścisławia, o 18 od
Krzyczewa, nad Czarną Natoną (Napotą?).
Wspominane jako mko już 17684 r., było nie-
gdyś własnością metropolity Siestrzeńcewicza,
który zbudował tu kościół według planu ka-
tedry śś. Piotra i Pawła, 82 razy od niej mniej-
szy, w r. 1835 zmieniony na cerkiew prawosł,
Było tu 1659 r. 41 dm., 218 mk. Już 1676 r.
Włodz. Kamiński miał tu fundować klasztor
dominikanów. Według ściślejszych źródeł M,
należały w 1622 r. do Aleksandra Kamińskie-
go; w 1647 dziedzictwo Jana Kamińskiego,
który otrzymuje przywilej w r. 1647 maja 6
na mostowe w Malatyczach i Myszkiewi-
czach; 1676 r. Włodzimierz Dadzibóg Kamiń-
ski, podkomorzy mścisławski, córce swojej Ka-
tarzynie Siesickiej ustępuje M.; r. 1681 Mi-
chał i Katarzyna Siesiccy przedają M. Janowi
i Katarzynie z Zygmuntowiczów Zembockim,
ze wsiami: Szczerbasze, Hłupiki, Bajówka,
Miekiewicze ete. za sumę 130000 złp.; dalej
przechodzą M. do Makowieckich; w r. 1763
Antoni i Katarzyna zZubowskich Makowieccy
przedają M. Mikołajowi Łopacińskiemu; ten

_ przyłącza M, do swych przyległych dóbr Ło-
pacina i przekazuje w r. 1767 synowi swemu
Janowi Nikodemowi Łopacińskiemu, ten zaś
w r. 1778 ustępuje bratu swemu Tomaszowi,
który 1778 przedaje M. z Łopacinem Siestrzeń-
cowiczowi; później od jego sukcesorów naby-
wa Floryan Porębski; r. 1859 sprzedane zo-
stały z licytacyi za dług bankowy i kupił je
pułkownik inżenierów Aloizy Boguszewski.
W M. wr. 1775 było dusz rewizyj. 487 a ra-
zem z Łopacinem dymów 156. Czyt. Tyg.
illustr, z r. 1872 M 248,

Malatylce, zaśc, rząd., nad rz. Dzisną, pow.
święciański, 2 okr. adm., o 33 w. od Święcian,
1 dm., 12 mk, katol. (1866).

Malatyn, wś, pow. rówieński, niedaleko
Hubkowa.
_ Małatyn, dobra, pow. witebski, dziedzictwo
Zabów,
Malatyn w hr. liptowskiem, ob, Malacin.
Maiatyńce, Maletinec, Malalinetz, rusk, Ma-

latyńci, wieś parafialna w pow. kocemańskim, 

ma od płn. wsch. obszar Szyszkowiee i Jużyń-
ca, od wsch. obsz. Stawezan, a.od płd. obszar
Chliwisk. Obszar M, od zachodu przytyka do
obszaru wsi Stecowy, w pow. śniatyńskim,
Leży zatem na pograniezu Bukowiny z Gali-
cyą. Przepływa M, potok Młynówka, płyną-
cy od płn. zach, na płd. wsch. i zlewający swe
wody w Btawczanach do Sowicy, lew. dopły-
wu Prutu, Jest tu wielki staw, zasilany wo-
dami tegoż potoku. Na płn. granicy z Szysz-
kowcami wznosi się wzgórze Kopanica, 285 m.
wys.; na południu zaś góra Maletyniec, 308
m,wys, Południowy kraniec wsi leży 229
m. npm. Na obszarze dwors, jest 39, włośc.
1085, razem 1124 mk, (15680 r.). Młyni fol-
wark. Cerkiew grecka nieunicka. St. poczt,
Stawczany. Br. G.

Małatyszki, zaśc, rząd. nad Wilią, pow. wi-
leński, 1 okr. adm., o 28 w. od Wilna, I dm,,
9 mk, katol. (1866).
Malaukne (niem.), struga, pow. nizinowski.*
Malavilia (dok.), ob. Zławieś, pow. gdański.
Malawa (z Boreczkiem i Wilkowyją), wieś,

pow. rzeszowski, zabudowana wzdłuż małego
dopływu Wisłoka z praw. brzegu, po połu-
dniowej stronie gościńca z Rzeszowa (7 kil.)
do Łańcuta. Urodzajna równina podnosi się
ku południowi, tworząc małe pagórki, pokryte
lasem. Na zachód od głównej grupy domów,
także nad potokiem, zabudował się przysiołek
Wilkowyja z folwarkiem Wadanówką. Od
najwyższego punktu na południu, gdzie stoi
murowany kościół św. Maryi Magdaleny, zbu-
dowany przez ks. Jerzego Lubomirskiego, do
północnego krańca wsi przy stawie, zniża się
teren z 399 na 234 m. npm. W samym środ-
ku wsi stoi obszerny kościół parafialny, wy-
murowany w r. 1722 przez Józefa Pinińskiego,
cześnika żytomirskiego. M. liczy 1457 mk.,
którzy, oprócz 23 izrael., wyznają religią rzym.-
kat., ma dom ubogich założony 1644 r. przez
Mikołaja Ligęzę Spytka, dziedzica Rzeszowa,
zakład ubogich dla wspierania sześciu starców
składający się z domu, 40) mr. pola i kapitału
1057 zł,, którym zawiaduje pleban, i kasę po-
życzk, gm. z kapit. 378 zł. w. a. Obszar więk,
pos. Hel. hr. Ostrowskiej wynosi 430 mr. roli,
37 mr, łąk i ogr., 22 mr. pastw. 169 mr. la-
su; mniej, 1106 mr. roli, 118 mr. łąk, 113 mr.
pastw, i 252 mr. lasu, Podług aktów grodz-
kich nazywała się ta wieś pierwotnie Lichte-
naw i była r. 1424 kolonią niemiecką, ale
oryginalnego dokumentu niema, gdyż się spa-
lił, W aktach biskupich jest wspomnianą
pierwszy raz w r. 1549. Utrzymuje się tra-
dycya, że w miejscu, w którym się wznosi te-
raźniejszy kościół farny, stała pierwotnie cer-
kiew grecka, zamieniona na kościół przez Mi-
kołaja Spytka, co nie zgadza się z dokumenta-
mi oznaczającemi Malawę jako kolonią nie-



miecką: Lichtenau—jasne błonie—,Clairvaux"
wskazuje, że kolonią założono na porębie. Ta

wieś graniczy na zachód ze Słociną, na połu-
dnie z Nowemi Budami i Cierpiszem Górnym,
na wschód z Budami a na północ z Kra-
snem. Mac,
Maława, wieś, pow. dobromilski, o 34 kil.

na płn. zach. od Dobromila, 7 kil. na płd. zach.
od sądu powiat. i urzędu poczt, w Birczy, Na
płn. zach. leży Lipa Dolna, na płn. wsch. Bir-
cza Stara, na płd. wsch. Leszczawa Dolna, na
płd. zach. Dobrzanka, na zach. Brzyżawa.
Przez wieś płynie potok Malawka, zwany
w górnym biegu także Brzyżawką (ob.) al,
Lipą (ob.). Wchodzi on tu z Lipy Dolnej,
płynie na płd. wsch., potem skręca na płn,,
w końcu na płn. wsch, i wsch., a tworząc
ostatecznie granicę płn. wpada do Stopnicy,
Od praw. brz. przyjmuje on w obrębie wsi
Dobrzankę, wchodzącą ze wsi tej nazwy apły-
nącą na płn. wsch. W środku obszaru i na
płn. zach., głównie w dolinie Malawki i Dol-
nej Dobrzanki, leżą zabudowania wiejskie (499
m. najwyższe wzniesienie we wsi), Część wsi
zwie się Malawką. Na płn. wsch. leży las
Czerteż ze szczytem 410 m. wys. Włas. więk,
ma roli orn. 256, łąk i ogr. 34, pastw. 40, la-
su 177 mr.; włas. mniej. roli orn. 464, łąki
ogr. 57, past. 75, lasu 124 mr. W r. 1880 by-
ło 462 mk. w gminie, 37 na obsz, dwor. (460
obrz. gr.-kat., reszta rzym.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Leszczawej, gr.-kat, w Lipie. We wsi
jest cerkiew i szkoła etat. jednokl. Lu. Dz.

Malawa, góra pokryta łąkami górskiemi,
w obr. gm, Delatyna, w pow. nadwórniańskim,
po wschodniej stronie rz, Prutu, pod 4217/25”
wsch. dłg. g. F., a 480 29 88” płn. sz. g.
Wznies. 544 m. npm. Zachodni stok opada
stromo ku Prutowi; od strony południowej
płynie ku zachodowi pot. Pidhirski, zlewający
swe wody do Prutu. Br. G.
Mala Weska, węg. Kisfalu,> wś w hr. sza-

ryskiem (Węg.), n. rz. Hernadem, kościół kat,
filial., łąki, 469 mk. H, M.
Malawka, wś, pow. sieński, gm. Bóbr, jesz-

cze między 1870—80 dziedziczna włość Szoł-
kowskich, obecnie Wilhelma Faasa. Ziemi
używalnej 616 dzies., nieuż. 90 dzies, 4. Ch.
Malawka al. Malawa, nazwa dolnego biegu

pot. Lipy, zwanego w górnym biegu Brzyżaw-
ką. Ob. Lipa, t. V, 247. Por. Dobrzanka.

Malawki 1.) wś, pow. dzisieński, gm. prze-
brodzka, dusz 15. 2.) M., ws, pow. dzisień-

ski, gm, czereska; dusz 11. R. 1856 było 8
dm., 25 mk. prawosł.
Malawki 1.) okolica zasiedlona dzierżawca-

mi, o milę na południo-wschód od Mińska li-
tewskiego, nad Swisłoczą, w miejscowości fa-
listej, bardzo dogodnej, grunta żyzne, glinko-
wate, łąki wyborne, osad 23, włók przeszło  
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47, odr. 1880 własność urzędnika Chomen-
towskiego, dana za nagrodę. (Ceny dzierżaw
wysokie. Królewszczyzna M. w województwie
mińskiem, wspomniana w lokacyi wojska 1717
r., płaciła hyberny, czopowego, podymnego
100 zł.; ob. Vol, Leg. VI, str. 189, wyd. Ohr.
2.) M., ob. Moławkt. Al. Jel.
Malawszczyzna, wś i folw. w pow. nowo-

gródzkim, w gm. horodziejskiej, w okr, polic,
mirskim, nad rzeczułką, dopływem Uszy, w po-
bliżu stacyi Horodziej, brzesko-smoleńskiej dr.
żel.; wieś ma osad 11 w glebie wybornej,
Maląka al. Małanka, rzeczka, nastajewzach.

stronie gm. Małej, w pow. ropczyckim, na
wsch. pochyłości góry Kamieńca (460 m.);
przepływa wieś Małą w kierunku wschodnim
i na obszarze Niedźwiady zlewa swe wody do
Wielopolki z lew, brz., łącząc się przy ujściu
Niedźwiadki, Długość biegu 8 kil. Źródła le-
żą 390 m., ujście 240 m. apm. Br. G.
Malbork al. i/ałborg, niem. Marienburg (dok.

Castrum S. Mariae, Margenborg, Maryngburgh,
Merginburg, Marienborch, Mergenburg, Alarien-
burgk, Mergenborch, Mariaeburgum), miasto pow.
w Prusach zachod., w obwodzie regencyi gdań-
skiej, nad praw. brz. Nogatu, 6 mil na wsch.
od Gdańska, 4 mile na zach. od Elbląga, 69
kil. od Iławy, 149 od Mławy odległe. Najpię-
kniejszą ozdobą miasta jest starożytny zamek
krzyżacki, który dominuje nad Zuławami ca-
łemi. Tu rezydowali wielcy mistrzowie krzy-
żaccy od r. 1809—1457, tu nieraz ważyły się
losy Prus całych. Sądzą, że zostaż zbudowany
na podobieństwo pałacu dożów w Wenecyi,
gdzie zakon krzyżacki miał swą siedzibę od r.
1291 do 1309. Po upadku zakonu podupadł
i zamek; dopiero w ostatnich latach podnosi
się powoli z gruzów.

Opis zamku, Zamek malborski, pałac,
twierdza i klasztor zarazem, tworzył pierwo-
tnie regularny równoległobok, dłuższą osią
w przybliżeniu z płd. ku płn. ustawiony. Roz-
miary jego są— zwłaszcza na średniowieczną
budowę— olbrzymie; długość wynosi bowiem
około 600 m., a przeciętna szerokość 270 m.,
tak, że cała powierzchnia, przez istniejące je-
szcze lub już zburzone zabudowania zamkowe
zajęta, oblicza się na 162 ha., czyli 28 mr.
Siedziba wielkiego mistrza przenosiła zatem
obszarem prawie sześć razy zamek na Wawelu,
bo ten był tylko 350 m. długi i 200 m. szero-
ki, i była znacznie obszerniejszą od dzisiejszej
rezydencyi cesarskiej w Wiedniu i od królew=
skiego pałacu w Berlinie, który jest tylko 160
m. długi a 90 m. szeroki. Zamek malborski
składał się dawniej z trzech części: 1) z przed-
zamcza, 2) ze średniego i 8) z wysokiego zam-
ku. Wysoki i średni zamek miały kształt
czworoboków i były z trzech stron otoczone
przedzamczem. 1) Przedzamcze zostało zbudo-
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wane dopiero za czasów w. mistrza Dytrycha
von Altenburg (1585—41). Było zaś opasane
murem i basztami, palisadą i fosą. Na przed-
zamcze prowadziły 3 bramy: szewcka od mia-
sta, wodna od mostu na Nogacie i nowa od
wschodu. Po zachodniej stronie wchodziło się
szewcką bramą na mały dziedziniec, w którym

stała szkoła z kaplicą ś. Mikołaja i warsztat
siodlarski z magazynem, a przez most mikołaj-
ski dostać się było można obok bramy wodnej
na właściwe przedzamcze. Tu była łaźnia,
w której cyrulik mieszkał i warsztat płatner-
ski; dalej wielkie 4-piętrowe zabudowanie,
stanowiące w przyziomie stajnie na 400 koni,
a w wyższych kondygnacyach olbrzymie spi-
chlerze, w których nieraz setki tysięcy cen-
tnarów zboża leżały, nie tylko na potrzeby
wojska, ale i na spekulacyą. Za tym budyn-
kiem urządzono sadź na ryby, naprzeciwko zaś
stajnie dla bydła, a w ich bliskości mieszkanie
zawiadowcy śpichlerzy.i stajen. Cała ta część
przedzamcza leżała między Nogatem a mły-.
nówką, t.j. akwaduktem, zbudowanym już
w XIII stuleciu, za czasów mistrza ziemskie-
go Mangolda von Sternberg, krótko po założe-
niu zamku. Tym 45 klm, długim akwaduktem
sprowadzano z balewskiego jeziora (Baalau)
wodę do fos miejskich. Akwadukt ten służy
jeszcze dziś, co świadczy o znakomitej techni-
ce inżenierów krzyżackich. Nazwa młynówka
pochodzi stąd, że woda jej obracała i dotąd

obraca liczne młyny. Północną część przed-
zamcza zajmowały przeważnie stajnie dla koni
dostojników, mianowicie dla koni w. mistrza,
podskarbiego, w. komtura i dla koni poczto-
wych, na których kuryerzy przewozili listy;
pocztę bowiem urządzono już zupełnie syste-
matycznie w r. 1276, kdżdy list zapisywano
w księgę, a na liście notowano datę jego odda-
nia na pocztę i wysyłki do ostatniej stacyi.
Główne zabudowanie wschodniej strony przed-
zamcza stanowił arsenał z przyległościami, t. j.
mieszkaniem zawiadowcy arsenału, rusznikar-
nią, gdzie wyrabiano łuki i strzały, składem
narzędzi, magazynem machin wojennych, ku-
Źmią, ludwisarnią, mieszkaniem kowali, skła-
dem węgli i mieszkaniem ludwisarza, Tu tak-
że stała szatnia i mieszkanie szatnego. Prócz
tego znajdowało się po tej stronie mieszkanie
owczarza i t.z. stara piekarnia, Kiedy mał-
żonka Witołda w r. 1400 odwiedziła M,, a re-
guła zakonna w zamku umieścić jej nie dozwo-
liła, urządzono dla niej w owej starej puszkar-
ni tymczasowe mieszkanie z wielkim przepy-
chem. W środku przedzamcza znajdował się
na wschodniej stronie po lewej ręce kościół

św. Wawrzyńca z lazaretem dla pachołków
(die Knechtinfirmerie) i cmentarzem dla nich.
Wzdłuż młynówki ciągnęły się długim szere-
giem warsztąt bednarski, mieszkanie piwnicze-  
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go, browar i kuchnie, piekarnia i rzeźnia. Nie-
daleko od rzeźni, tuż nad brzegiem Nogatu,
wznosi się po dziśdzień baszta maślankowa, 25
m, wysoka; nazwa ta, powszechnie utarta, opie-
ra się na podaniu, jakoby chłopi żuławscy,
w skutek dobrobytu, tak byli spanoszeli,iż w.
mistrz, aby ich butę ukrócić, kazał im do za-
prawy przy budowie tej baszty zamiast wody
maślanki używać. Ale to pewnie tylko bajka,
bo właściwie zwała się ta wieża, r. 1412 zbu-
dowana, pierwotnie okrągłą, a nazwę wieży
maślankowej dano jej ledwie dopiero około r.
1596, kiedy ststa malborski Kostka 4-ch rad-
nych z Lichnów, którzy przy dostawianiu ma-
słaimleka bardzo hardo się brali, kazał w tej
wieży zamknąć za karę, W tej wieży umieścił
Mickiewicz w swoim Konradzie Wallenrodzie
Aldonę; być może, że słyszał był coś o jakiejś
zamurowanej niewieście w tych stronach, ale
tą była błogosławiona Dorota, która się r.
1347 urodziła w Mątwach (ob.), a ostatnie la-
ta przepędziła w Kwidzynie, gdzie zmarła r.
1394. Oprócz wymienionych zabudowań obej-
mował środek przedzamcza jeszcze magazyn .
z obszerną jadalnią dla czeladzii najemnego

żołnierstwa, mieszkanie płatnerza, aptekę, skład
drzewa, skłąd kul kamiennych i mieszkanie
kamieniarzy, którzyje wyrabiali; tu także był
plac ciesielski, Z całego przedzamcza, które
dzisiaj przecina droga żelazna z Berlina do
Królewca, pozostały do tej chwili fortyfikacye
zewnętrzne ze starożytnym murem, wieżyczka-
mi i basztą maślankową; oprócz tego stoi czę-
ściowo odrestaurowany kościół $, Wawrzyńca
z sąsiedniemi budynkami, zajętemi obecnie
przez władze sądowe i arsenał z przyległościa-
mi zamieniony na skład soli; wszystko to prze-
budowano do niepoznania. 2) Z przedzamcza
prowadził zwodzony most na oddzielnej fosie do
średniego zamku, najznakomitszej części waro-
wni, stanowiącej właściwe mieszkanie w. mi-
strzaą. Tutaj wskrzydle półnoenem znajdował
się lazaret rycerski; dziś mieszezą się tam woj-
skowe kancelarye. W skrzydle wschodniem
było na parterze mieszkanie pachołków i gierm-
ków, a na piętrze były sale gościnne i mie-
szkanie w. komtura; dziś jest to skrzydło po
części opuszczone, po części użyte na składy
wojskowe. Zachodnie skrzydło mieściło potę-
żny, przez dwa piętra sięgający refektarz za-

konnyi mieszkanie w. mistrza. Ta część śre-
dniego zamku jest najlepiej zachowanai nieźle
odńOWionA: Zawiera cztery piętra, Najniższą
kondygnacyą stanowi piwnica, w której za
czasów krzyżackich nieraz 600 beczek wina
leżało. (Ciężkie, olbrzymich rozmiarów skle-
pienie, odpowiadające co do podziału osi skle-
pieniom refektarza po nad nią się znajdującego,
wyrasta nakształt potężnych koszów z trzech
ogromnych głazów. Silne sklepienne żebra



o kwadratowym przekroju nadają całości cha-
rakter korzeni olbrzymich drzew, których
pnie, przechodząc jako słupy granitowe przez
wszystkie piętra, kończą się na najwyższem
lekką koroną palmistych sklepień, Po nad pi-
wnicą leżały na drugiem piętrze mieszkania
dla służby i spiżarnie dla stołu w. mistrza; tu
stały jeszcze piece, o których także wspomnieć
warto. Sposób bowiem, w jaki ogrzewano na
zamku sale, był pewnie jedyny w swoim ro-
dzaju. W piecu, wzniesionym w piwnicy, roz-
grzewano kamienie do wysokiej temperatury;
po wygaśnięciu ognia, a więc po ustaniu dy-
mu, zamykano komin zasuwką, a ciepłe powie-
trze, bnchające z kamieni, prowadzono kanała-
mi pod posadzkę sal ogrzewać się mających,
dokąd je wypuszczano za pomocą ruchomych
metalowych pokryw, osadzonych w węgarach
ciosowych. Piece są obszerne, sklepione, a
w pół wysokości płaskiem sklepieniem z kil-
koma otworami raz jeszcze przedzielone; prze-
dział ten jest poprostu murowanym rusztem,
pod nim się pali, a na nim leży 5—8 metrów
sześc. kamienia, wedle objętości miejsca, dla
którego ogrzania piec jest przeznaczony. Są
w ogóle cztery piece, jeden największy ogrze-
wa refektarz zakonny, dwa ogrzewają mieszka-
nie w. mistrza, gdzie zresztą prócz tego są i
kominki— a więc zupełnie tak jak i dzisiaj
w wykwintnych mieszkaniach, a czwarty opa-
la piętro pod mieszkaniem w. mistrza. Trzy
piece zreperowane zostały w r. 1823 i jeszcze
dziś ich używają; dają przy zewnętrznej tem-
peraturze — 10” R., w salach |-140 do -|- 180
R. Konsumują jednak bajeczną ilość drzewa,
o które krzyżakom widocznie nie chodziło.
Czwarty piec daje mało ciepła i fatalny za-
pach. Należy mieć na uwadze, że w czasach
założenia tego centralnego ogrzewania, t. j.
w drugiej połowie XIV w., nie znano w całej
Europie innego opalania, jak tylko za pomocą
otwartych kominków lub przenośnych żela-
znych niecek, w które żarzące węgle kładzio-
no; nigdzie też nie istnieją z tego czasu nawet
ślady podobnych jak tu urządzeń. (Ob. Mora-
czewski: Zamek krzyż. w Malborgu, Lwów
1882, str. 35—40). Na 3-ciem piętrze mieścili
się w 4-ch, na ośmiobocznych granitowych fi-
larach pięknie sklepionych pokojach, sekreta-
rze; piąty zawierał dziś do Królewca przenie-
sione archiwum zakonne, a oboczna sala z dwu-
dziestocztero-żebrowem palmistem sklepieniem,
na trzech wysmukłych granitowych filarach
spoczywającem, to refektarz zakonny, 96 stóp
długi, 48 st. szeroki i 29 st. wysoki. Nie ma
sklepienia, tak mówią znawcy, któreby pod
względem lekkości konstrukcyi, wykwintu
form, wzorowego stosunku podpór do mas pod-
partych, z tem arcydziełem sztuki budowni-
czej rywalizować mógło, W tej sali jadano
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wspólnie, grywano w szachy i warcaby, tu
wyprawiano solenne uczty dla gości, tutaj też
pewnie odbył się ów sławny popis śpiewa-
ków, przy którym w. mistrz Winrych von
Kniprode ofiarować kazał na szyderstwo Ri-
xelowi, bardowi staro-pruskiemu, śpiewające-
mu dla krzyżaków niezrozumiałe pieśni, miskę
zakrytą, zawierającą sto próżnych orzechów
z ironicznym wierszykiem, Salę tę oświetla
od strony dziedzińca sześć, a od strony Nogatu
ośm ogromnych dwułucznych okien koloro-
wych nowszej daty. Na jednem z nich wy-
malowany jest krzyżak, na drugiem widać pru-
skiego landwerzystę. Pod ścianami są dwie
kamienne ławy. Obok refektarza zakonnego
była kuchnia, do której otworem, urządzo-
nym w kluczu sklepienia, z piwnice pod ku-
chnią windować można było zapasy spiżar-
niane. Najwyższe i najpiękniejsze czwarte
piętro obejmowało prywatne i urzędowe apar-
tamenta wielkich mistrzów. Tu wchodzimy
najprzód na 20 m. długi, krzyżowem skle-
pieniem bogato przesklepiony a ogromnemi
oknami ślicznie zakończony krużganek, w któ-
rym się zwykle trzymały straże i gdzie przy
solennych uroczystościach przygrywała mu-
zyka. Tu znajduje się także ozdobny kamien-
ny otwór wewnętrznej, przeszło 30 m. głębo-
kiej studni, opatrującej zamek w wodę. Z kruż-
ganku prowadzą niskie stosunkowo drzwi do
wielkiego refektarza, sali audyencyonalnej w.
mistrzów, w której przyjmowali znaczniej-
szych gości, książąt, rycerzy i posłów zagra-
nicznych, gdzie też na ich cześć odbywały się
wspaniałe uczty, Chociaż sala ta mierzy 15
m. w kwadrat, to jednakowoż całe szesnasto-
żebrowe sklepienie palmiste wspiera się na je-

dnym tylko granitowym 11/, stopy średnicy
mającym filarze, Dziesięć ogromnych, dwoma
rzędami salę obiegających kolorowych okien,
rzuca w nią z trzech stron rzęsiste Światło.
Okna te są nowszej daty, tylko ciosowe krzy-
że w nich są stare. W wyższym rzędzie są
różne sceny z historyi krzyżaków, w niższym
zaś rzędzie są herby i nazwiska dawców. Na
1-szem oknie widzimy fundacyą zakonu 1190
r. pod murami miasta Akkon; na 2-giem podaje
papież HonoryuszIII w, mistrzowi Hermano-
wi von Salza pierścień na znak wyniesienia go
do godności książęcej; 3-cie okno przedstawia
tegoż samego mistrza, odbierającego od cesarza
Fryderyka II, czarnego orła jako herb; na
4-tem widać zburzenie klasztoru oliwskiego
przez pogańskich Prusaków; na 5-tem założe-
nie miastą Torunia; na 6-tem wjazd w. mistrza
Niegfrieda vou Feuchtwangen do Malborga r.
1309; w f-mem oknie wmieścił artysta por-
tret Henryka von Hohenlohe, odbierającego od
Ludwika IX, króla francuskiego, złotą lilią dla
herbu swego r. 1294; w 8-mem Konrad Z61l-
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ner von Rothenstein przyjmuje angielskich po-
słów r. 1885; 9-te okno przedstawia oblężenie
Malborga przez Polaków r. 1410; na 10-tem
wreszcie jest margrabia Albrecht brandenbur-
ski, stawiający Lutra przed cesarza w Worma-
cyi r. 1521. Tam gdzie okna się kończą, są na
ścianie malowane figury znaczniejszych mi-
strzów. Znajduje się tam Walpot von Bassen-
heim, pierwszy mistrz zakonu, składający
przysięgę na statuta; obok niego Herman
Balk z chorągwią i mieczem w ręku przez oba-
lony posąg jakiegoś bożka kroczący; dalej Mein-
hard von Querfurt, przy nim Herman von
Salza, potem Siegfried von Feuchtwangen i Lu-
ther von Braunschweig z harfą w ręku; jest
tam także Dietrich von Altenburg z modelem
kościoła N. M. Panny, przez niego w zamku
wystawionym, i sławny Winrich von Knipro-
de. Szereg ten zamykają Ulryk von Jungin-
gen i Henryk Reuss von Plauen z chorągwią
zakonu w ręku. Środek czwartej ściany zaj-
muje wielki komin, a nad nim znajduje się
w ścianie owa sławna kula działowa, która
tam siedzi już od r. 1410. Jagiełło, tak po-
wiada Długosz, oblegając po wielkiej bitwie
pod Grunwaldem zamek malborski, słyszał o
tej na jednym słupie spoczywającej sali. Zna-
lazł się też na zamku pachołek, który królowi
przyobiecał pokazać się z czerwoną czapką na

głowie w oknie tej sali właśnie gdy w. mistrz
i najznakomitsi rycerze będą tam zgromadzeni
na radę. Gdy król umówiony znak ujrzał, ka-
"zał puszkarzowi wymierzyć działo w tę stronę
w nadziei, że kula filar roztrzaskaą i zapadają-
cy się sufit zebranych w gruzach pogrzebie;
dosyć zręcznie wycelował, gdyż kula tylko
o kilka cali słup chybiła i z wielką siłą w ścia-

nie ugrzęzła właśnie tam, gdzie ją jeszcze dziś
widzieć można. Później umieszczono pod nią
napis. Za wielkim refektarzem znajduje się na
tem samem piętrze mały refektarz, zwykła sa-

" la jadalna w. mistrzów. Rozmiary jej są co-
kolwiek mniejsze, mierzy tylko 12:38 m. w kwa-
drat, ale ustrój architektoniczny ten sam, co
w wielkim refektarzu; szesnastożebrowe pal-
miste sklepienie spoczywa na ośmiobocznym
granitowym słupie. Dalsze dwie sale noszą
nazwy izby i komnaty w, mistrza; w ostatniej
dawał on codzienne posłuchania. Z komnaty
w. mistrza przechodzi się przez sień do jego
prywatnej kaplicy ś. Krzyża; tu to został w.
mistrz Werner von. Orselen przez rycerza Jana
von Endorf d. 18 list. r. 1380 po nabożeństwie
wieczornem przy wyjściu zasztyletowany, dum
cantatis vesperis exiret de ecclesia, jak po-
wiada kronikarz. Dziś kaplica ta zawieszona
jest ładnemi staro-niemieckiemi obrazami, wy-
obrażającemi życie N. M. Fanny. Ale te obra-
zy, jak w ogóle wszystko co się w niej znaj-
duje, to nie pamiątki po krzyżakach, tylko da-  

rowane zamkowi po restąuracyi ofiary. Za
kaplicą znajduje się pokój sypialny w. mistrza;
podłoga z cegieł na żółto i zielono polewanych
jest jeszcze z krzyżackich czasów. Obok sy-
pialni zbrojownia a zarazem skarbczyk przy-
boczny. Zbroje w niej są także świeżo daro-
wane. Ale jest w murze szafka, w której mi-
strze chowali klejnoty najdroższe, zapisy i pa-
piery najważniejsze, Dziś przechowuje się tam
złoty, bardzo pięknie wyrabiany relikwiarz
w kształcie małego tryptyku, ten sam, który
w bitwach noszony był na piersiach przez w.
mistrza, jak dwanaście kamieni przez żydow-
skiego arcykapłana, jako palladium zakonu;
ten sam, z którym Ulryk von Jungingen poległ
pod Grunwaldem. Chował się ten skarb przez
wieki w skarbcu gnieźnieńskiej katedry, W r.
1822 dzisiejszy cesarz Wilhelm był w Gnie-
źnie, widział go, przymówił się i dostał go ja-
ko uprzejmy podarunek. Warto jeszcze wejść
na dachy średniego zamku. Na blankach mię-
dzy dachem a szczytami murów, rodzajem ga-
neczku utworzonego przez zewnętrzne filary,
można obejść cały Średni zamek dokoła, a
obejść go warto, bo widok ciekawy: u stóp
zamku skupione. czerwone dachy miasteczka;
wzdłuż zamkui miasteczka płynie Nogat, a za
nim zielona, niska, żyzna równina Żuław,
tak, że każdego przybywającego nieprzyjacie-
la straże krzyżackie już zdaleka mogły doj-
rzeć. 8) Przechodzimy do opisu ostatniej, naj-
starszej części rezydencyi krzyżackiej, t. z.
wysokiego zamku, zbudowanego między r.
1274 a 1282, tworzącego także czworobok,
z obszernym dziedzińcem w środku. Od śre-
dniego zamku dzieliła go „sucha fosa*, przez
którą prowadził most, Tu już sam główny
portal zasługuje ze wszech miar na uwagę, tak
ze względu na niezwykłe ukośne położenie
w zachodnio-północnym narożniku, jako i dla
arabsko--sycylijskiego wpływu architektury,
pokazującego się nie tylko w formieiugrupo-
waniu licznych wnęk: w wielkiem oknie wy-
rastającem z rogu muru na podbudowaniu
Z drobnych dwułucznych arkadek, które robią
wrażenie sklepienia stalaktytowego, dalej
w profilowaniu granitowych węgarów, ale ob-
jawiającego się naj wybitniej w tem, że właści-
wy, również z ciosówgranitowych sklepiony
łuk otoczony jest dokoła dwunastu małemi
wnękami z cegły, ustawionemi do promienia
a zasklepionemi na grzebień. To niezwykłe
zjawisko tłumaczy się tą okolicznością, że nie-
omal takie samo obramienie mają drzwi ko-
ścioła della Magione w Palermo, który to ko-
ściół z przynależącemi doń dobrami był naj-
starszą posiadłością krzyżaków w Europie, da-
rowaną im r. 1198 przez cesarza Henryka VI.
Nad portalem w zachodniej połowie północne-
go skrzydła leżała sala radna, t. z, wielki ka-



pitularz, dziś ze sklepień odarty i na wojsko-
wy magazyn użyty. Sala ta, 23 m, długa a 9'5
m. szeroka, była dawniej nakryta bogatem
gwiaździstem sklepieniem na szeregu granito-
wych kolumn. W kapitularzu tym odbywał
się wybór wielkiego mistrza i komtura pro-
wincyonalnego, tu odbywały się narady o woj-
nie i pokoju, o sprawach finansowych, o udziela-
niu przywilejów; słowem w najżywotniejszych
sprawach zakonu. Wschodnia Ściana wielkie-
go kapitularza jest zarazem Ścianą kościoła N.
M, Panny. Wysokość jego w kluczu sklepien-
nym wynosi około 16 m., szerokość 9*5 m.a
długość 45 m. Wnętrze robi wrażenie powa-
żne i szlachetne; sklepienie i okna także bardzo
ładne. Najpiękniejszą ozdobą kościoła są ka-
mienne stalle dla rycerzy, naprost wielkiego
ołtarza, w tem miejscu, gdzie u nas zwykle
stoją organy, każda z nich wygląda jak gotyc-
ki jaki tron; najwyższy, najozdobniejszy z tych
tronów, musiał 'być miejscem w. mistrza. Oł-
tarz z XVII w. sprawiony jest pewnie przez
jezuitów, którzy ten kościół mieli za polskich
czasów, W ołtarzu jest ciekawy i niezły obraz
z czasów krzyżackich. Napis pod nim mówi,
że: Imago haec Beatae Mariae Virginis a Cru-
cigeris erecta, tempore vero belli Pruthenici
1526 desolata, nunc sumptibus spectabilis Dni
Petri Stratonis admiralitiae $. R. M. secretarii
renovata, a. D. 1689". Presbiteryum zamyka
półośmiobok, na którego środkowem polu, gdzie
zamiast okna zrobiono framugę, znajduje się
od zewnątrz kolosalna, dobrze zachowana i nie-
źle odrestaurowana figura N. M. Panny, pa-
tronki tego grodu, z dzieciątkiem Jezus na rę-
ku. Wysokość figury wynosi przeszło 8 m.,
dziecięcia prawie 2 m. Stara ta figura z cza-
sów Winrycha von Kniprode (1351—82), ukła-
dana na pełnym rdzeniu z kolorowej mozajki,
jest niemal unikatem; oprócz podobnego acz
mniejszego wyrobu w pobliskim Kwidzynie
(ścięcie ś. Jana) i sądu ostatecznego w kate-
drze ś. Wita w Pradze, średniowieczne mozaj-
ki w tych rozmiarach po za obrębem Włoch

nie istnieją. Złote tło framugi i niebieskie jej
obramienie nasiane gwiazdami, są również z mo-
zajki układane; staniol ułożony na kawałku
szkła, a drugim kawałkiem nakryty, daje zło-
ty kolor. Figura ta, obrócona ku wschodowi,
jest robotą wenecką; w Wenecyi bowiem były
mozajki rzeczą bardzo zwykłą, a w. mistrzowie

mieli tam dawniej swoją rezydencyą. Drzwi
prowadzące z kościoła na nieistniejące już dziś
krużganki, to owa sławna złota brama, porta
aurea, z czasów w. mistrza Wernera von Orse-
len (1324—1380). Portal tych drzwi, bogato
ozdobiony wieżyc:kami, arkadami, figurkami
i piękną roślinną ornamentyką, jest cały z pa-

lonej cegły; nad oporami widzimy figury wy-
obrażające siedm roztropnych i siedm głupich  
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panien. Dwie górne figury przedstawiają ko-
ściół i synagogę ze złamaną laską, ale wszyst-
ko tak delikatnie, tak idealnie wykonane, że
rzeźby te śmiało nazwać można najlepszemi ja-
kie kiedykolwiek z gliny wykonano. Pod ko-
ściołem N. M. Panny, który się znajduje na
piętrze, jest na poziomie kaplica św. Anny,
w której się dotąd katolickie nabożeństwo od-
prawiało. I tu portal bardzo ładny, niemniej
gwiaździste sklepienie. Kaplica ta, mająca oko-
ło 8 m. szerokości, 17 m. długości a zaledwie
5:5 wysokości, była kaplicą grobową w. mi-
strzów, z których 11-stu tu pochowano. Pier-
wszy z nich był Dytryk z Aldenburga; dla te-
go umieszczono nad kaplicą następny napis:
„„Hie zeind die Meister begraben; Der von Al-
denburg hat angehaben*, Dalej pochowano tu
Henryka Dusener von Arfberg, Winrycha von
Kniprode, Konrada Zólner v. Rotenstein, Kon-
rada v. Wallenrod, który panował zaledwie 3
lata i umarł 25 lipca 1398 r., w skutek klęski

poniesionej pod Wilnem, w tak gwałtownem
obłąkaniu, że się z psami kąsał; dalej Konrada
i Ulryka von Jungingen, poległego pod Grun-
waldem, Henryka Reuss von Plauen, Michała
Kiichmeister von Sternberg, Pawła von Russ-
dorf i Konrada von Erlichshausen; ale dziś
grobów tych żadne nie pozostały ślady, a na-
pisy grobowe na płytach wytarte i nieczytel-
ne. Do ściany południowej kościoła N. M.
Panny przypiera główna wieża, widocznie do-
piero później dobudowana, gdyż nie ma osob-
nych fundamentów i stoi z trzech stron na ścia-
nach zamkowych, z czwartej zaś nawet tylko
na łuku. Wieża ta, przeszło 40 m. wysoka, do-
minuje nad całemi Zuławami. Piękną ozdobę
północnego skrzydła stanowi także bogaty
fryz z palonej gliny, złożony z płyt 10 cm
grubych; fryz ten składają małe arkadki ro-
mańskie i nadzwyczaj starannie wyrobiona or.
namentyka roślinna najszlachetniejszego ry-
sunku. Jest to jeden z najpiękniejszych śre-
dniowiecznych zabytków tego rodzaju. Mówi-
liśmy dotąd wyłącznie o najstarszej, północnej
połaci wysokiego zamku; trzy inne skrzydła,
skutkiem wybicia wszystkich sklepień i prze-
budowania, najprzód na koszary a potem na
śpichlerze, tak są zniszczone, że z ich pierwo-
tnej architektury nie prawie nie pozostało.
Ale i to, co uszło zniszczeniu, wzbudza w nas
podziwienie, mianowicie jeżeli zważymy na to,
że to arcydzieło architektury powstało już
przed 5-ciu wiekami i to nie z marmuru, nie
z kamienia, lecz z palonej gliny, tak że już
w średnich wiekach mawiano: „Ex luto Ma-
rienburg, Ofen ex saxo, ex marmore Mediola-
num', Czemu zaś właśnie tu stanęła ta silna
warownia, na to przytacza Lohmeyer różne
przyczyny: stąd bowiem Nogat ułatwiał przy-
stęp do zdobytych już na północny wschód
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leżących dzielnie, stąd prowadziły na połu-
dniowy wschód bezpieczne drogi, stąd wresz-
cie łatwo przez Wisłę dostać się można na Po-
morze, dokąd krzyżacy podówczas już byli
zapuścili swoje zagony, (Ob. L., Gresch. v. Ost.
und Westpreussen, I. p. 136). Źródła: 1) „Za-
mek krzyżacki w Malborgu dziś a przed pię-
ciuset laty*', opisał Maciej Moraczewski, z pię-
cioma tablicami, Lwów 1852. 2) „Z Prus
Królewskich, napisał hr. St. Tarnowski, Kra-
ków 1882. 8) „Statistisch-topographisches
Adress-Handbuch von Westpreussen', Danzig
und Elbing 1858. 4) Daniel „Handbuch der
Greographie*, t. IV, p. 258. 5) „„Neueste Wand-
gemalde in der Marienburg efr. „Prov. Blat-
ter', Kónigsberg 1856, p. 385 i p. 89 część
druga. 6) „Ueber die Zeit des Aufbaues des
Mittelschlosses zu Marienburg*, napisał Voigt
cfr. „Neue Preuss. Prov. Blatter, 1850, p.
97—106. 7) A. Witt ,,Marienburg, des Haupt-
schloss des Ritterordens*, Kónigsberg 1854.
Niedawno temu przyjęła izba poselska wydatki
na restauracyą zamku, w którym ma być za-
łożone muzeum dla Prus wschod. i zachod, Ro-
botami malarskiemi kieruje malarz historyczny
Weinmeyer z Monachium,
Historya zamku. O początkach zamku

malborskiego mamy tylko skąpe i niecałkiem
pewne wiadomości, Według Voigta (Gesch,
Preussens III, str. 382) zaczął go budować
Konrad v. Thierberg I, mistrz ziemski, Land-
meister, około r. 1274 na miejscu, gdzie Nogat
nagle zwraca się z zachodu ku wschodowi, i
gdzie jego brzegi wznoszą się 70 do 100 stóp
po nad poziom wody. Tu leżała podówczas
wioska Aliem (dok. Alminie, Algent r. 1289)
z kościołem, w którym, jak głosi podanie, znaj-
dował się cudowny obraz N. P. Maryi (Voigt
ILI, str. 552). Na cześć tej patronki zakonu
krzyżackiego zwano nowy zamek Marienburg.
Według nowych źródeł (Tóppen) znajdowała
się na wyspie Zantir (Santir, Santhir) przy cy-
plu montawskim, już przed r. 1240, twierdza,
którą stare dokumenta kilkakrotnie wspomi-
nają. (Ob. Perlbach: Pom. Urk. Buch, str. 82,

91, 94, 97, 117 i t. d.). Wystawił ją tam po-
dobno książę pomorski Świętopełk, by zniej
żeglugę na Wiśle pod swoją trzymać mocą.
Ale r. 1251 odstąpił Sambor, brat Świętopełka,
sprzyjający krzyżakom, wyspę wraz z waro-
wnią w nieprawny sposób zakonowi (Perlbach
str. 117), który niedługo potem, bojuż r. 1280,
fortecę tę zniósł. Zyskane w ten sposób mate-
ryały dał ówczesny mistrz ziemski Mangold
von Sternberg (1280—83) spuścić Nogatem i
zużył je na wzmocnienie czy też wzniesienie
zamku malborskiego. (Ob. Voigt LII, str. 381
Script. rer. Prus. I, 142). Przy tak sprze-
cznych wiadomościach, historya założenia zam-
ku pewnie nigdy ściśle wyjaśnioną nie zosta-

nie,

 

Tyle jednak jest rzeczą pewną, bo na do-
kumentach opartą, że r. 1283 zamek malborski
już był siedzibą konwentu z komturem na cze-
le. (Ob. Perlbach, str. 310). Pierwszym był
Henryk von Wilnowe (1276—1288 według
Voigta), 2-gim Eberhard von Berneburg (12958
—1304), 8-cim Jan Sachse (1805—1309). R.
1309 przeniósł w. mistrz Sygfryd von Feucht-
wangen (1309—12) stolicę zakonu z Wenecyi,
gdzie się znajdowała od r. 1291, po utracie
Akkonu, do Malborga. Dla wygody nowych
dostojników przebudowano podówczas zamek.
Prawdopodobnie zamieniono pierwotną część
przez dodanie trzech jeszcze skrzydeł na zam-
knięty czworobok, stanowiący t. z. wysoki za-
mek z kwadratowym wewnątrz dziedzińcem.
W kilkanaście lat później rozszerzył w. mistrz
Dytryk von Altenburg (1384—1341) znacznie
twierdzę, dodając do niej w północnym kierun-
ku średni zamek (Mittelschloss) a za nim przed-
zamcze (Vorburg). Tenże w. mistrz wzniósł
także piękny kościół N. Panny Maryi na zam-
ku, a pod nim kryptę ś. Anny przeznaczoną na
groby wielkich mistrzów; on to wreszcie zbu-

dował pierwszy most na Nogacie, łączącyM.
z Wielkiemi Żuławami; oba jego przyczółki
zostały silnie obwarowane, Wreszcie za pano-
wania Winrycha von Kniprode (1351—1382)
wykończono w średnim zamku wspaniałe mie-
szkanie dla wielkich mistrzów, tak że cała bu-
dowa tej ogromnej fortecy, pominąwszy mniej-
sze naprawy, trwała mniej więcej tylko od r.
1274—1580, więc jedno stulecie; stąd owa je-
dnolitość stylu gotyckiego, stanowiąca niepo-
ślednią zaletę tej wspaniałej warowni. Z wa-
żniejszych zamku dotyczących wypadków za-
pisujemy porządkiem chronologicznym nastę-
pujące: R. 13861 mieściły mury zamku sła-
wnego więźnia Kiejstuta (Voigt V, 145), któ-
remu jednak jeszcze tego samegoroku udało
się umknąć, choć w ścisłem trzymany był wię-
zieniu, straż bowiem we dnie i w nocy stała u
drzwi jego mieszkania, dokąd nikt nie miał
przystępu, oprócz giermka z przybocznej służ-
by w. mistrza. Człowiek ten, Litwin rodem,
zamłodu wzięty w niewolę,zzostał ochrzeonyi
odebrał imię Adolfa, pospolicie zaś Alfem go
zwano, Długa i szczera służba jego zjednała mu
zupełne zaufanie u krzyżaków; tak iż mu bez
obawy powierzono posługiwanie księciu żmudz-
kiemu. Kiejstut troskliwie obejrzał wszystkie
zakątki więzienia, chcąc się przekonać czy nie
ma sposobu do ucieczki, Drzwi pilnowała straż,
okna były opatrzone grubą kratą, nie więc po-
myślnego z tej strony: ale znalazł framugę
w ścianie ukrytą za kobiercem; snadź miało
tam być okno wybite, lub też postawiona sza-
fa; głębokość framugi sięgała dwóch trzecich
części muru, MKiejstut domyślił się z pier-

wszego rzutu oka, kiedy wjeżdżał na zamek,
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że mur ten wychodzić musi na fosę zewnętrzną
i jeżeli przebić go zdoła, nie trudno będzie mu
umknąć. Codzienne rozmowy Kiejstuta z Al-
fem w rodzinnym litewskim języku i obudzone

w ostatnim wspomnienia ojczyzny, tęsknota
księcia, sławne jego czyny, silnie wzruszyły
serce młodego Litwina. Postanowił więc uła-
twić mu ucieczkę; dostarczył potrzebnych do
tego narzędzi, któremi Kiejstut powoli wykru-
szył cegły z muru, dopóki nie zrobił otworu
dość szerokiego do wyjścia; gdy już tylko ze-
wnętrzne cegły wybić było potrzeba, Alf do-
starczył powrozów, i następnej nocy, dokoń-
czywszy otworu, Kiejstut szczęśliwie spuścił się
w fosę. Alf, wymknąwszy się z zamku, przy-
gotował drabinę, po której książę wydostał się
zfosy, Kiejstut, przywdziawszy na się płaszcz
zakonny, wyjechał z Malborga niepoznany, a
dopadłszy lasu wraz z Alfem porzucił konia
i przez dzień ukrywał się w bagniskach; po-
tem lasami, nocną tylko idąc porą, zmierzali
ku Mazowszu. Po niesłychanych trudach i
cierpieniach, Kiejstut, mając pokaleczone ciało,
na pół umarły od głodu, dostał się na dwór

księcia mazowieckiego, gdzie go z czułością
przyjęła Danuta, jego córka, poślubiona ks.
Januszowi. (Ob. Dzieje Krzyżaków przez L.
Rogalskiego, t. I, str. 495—496). Zdaje się,

że AJf dostarczył Miekiewiczowi niektórych
szczegółów do powieści Wajdeloty (tak sądzi
Tarnowski 1. e. str. 84). W r. 1366 zwiedził
Kazimierz W. Malbork, by wybadać zamiary
krzyżaków i poznać ich urządzenia państwowe
(ordinem et politiam Oruciferorum spectatu:
rus, mówi Długosz, t. III, str. 300). Winrych
von Kniprode, ówczesny mistrz w., przyjął go

z winną monarszej godności czcią i uszanowa-

niem. To też król całe trzy dni tu zabawił i

zamek szczegółowo oglądał, potem zaszczycił
jeszcze swoją bytnością przedniejsze miasta
pruskie, i wszędzie z wielką okazałością przy:
witany został. (Ob. Rogalski, str. 502). Rok
1370 pamiętny jest pobytem Waldemara III,

króla duńskiego, w M. Powodem tego był

związek zawarty pomiędzy Albertem królem

szwedzkim, książętami meklemburskimi, nra-

biami Holsztynu, zbuntowaną szlachtą Jutlan-

dyi i miastami hanzeatyckiemi. Waldemar, wi-

dząc się zagrożonym, wyjechał wtedy do Nie-

miec szukać posiłków i w tym celu odwiedził

Prusy i w. mistrza w M. (Rogalski, Ik

505). Po sławnej bitwie pod Grunwaldem d.
15 lipca 1410 r. podstąpiło zwycięskie wojsko
polsko litewskie pod M., gdzie atoli przednie

straże stanęły dopiero 26 lipea, chociaż odle- |g

głość wynosi tylko mil 15. Użył tego czasu

komtur świecki Henryk Reuss von Plauen,

zebrał naprędce posiłki skąd mógł i obsadził

zamek, gdzie się wkrótce znalazły i resztki

z pod Grunwaldu. Potem spalił miasto, ze-, 
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rwał most na Nogacie i postanowił bronić się
do ostateczności. Przystąpił tedy król do oblę-
żenia tej silnej twierdzy, ale kule kamien-
ne nie mogły przebić wybornej cegły i rozla-
tywały się w kawałki; tymczasem roznosiły
lekkie oddziały jazdy po kraju przestrach i
zniszczenie, Ale brak żywności spowodował
Henryka von Plauen rozpocząć z królem ukła-
dy; ofiarował więc ustąpić Polsce Pomorze,
ziemię chełmińską i miehałowską; same tylko

Prusy zdobyte na poganach miały pozostać
przy zakonie. Należało Polakom przyjąć te
korzystne warunki, ale dostojnicy w radzie
królewskiej i wielu ze szlachty nastawali na
całkowite wypędzenie krzyżaków z Prus, co
według ich zdania zależało już tylko od wzię-

cia M.i kilku zamków. Jagiełło dał tedy od-
mówną odpowiedź, Ale odtąd szczęście jakoś
opuszczać zaczęło oblegających; brak dobrej
żywności i pora gorąca sprowadziły w obozie
choroby; co gorsza, rozniosło się, że puszkarz,
który ugodzić chciał w obraz N. M. Panny
w kaplicy ś. Anny, zaniewidział. Powiadano
sobie nawet, że gdy z niego sobie drwił jego
przełożony i sam drugi raz wycelował do fi-
gury, działo się rozpękło i zabiło stojącego
obok wodza tatarskiego: Tatarzy, tem rozgnie-
wani, tarczami zabili zuchwałego bluźniereę;
miał to być ten sam, który pod Grunwaldem
pierwszy dzidą zwalił w. mistrza Ulryka von
Jungingen. (Borck: Echo sepuleralis, str. 157).
Wytrzymał tedy zamek dwumiesięczne oblę-
żenie, a jako pąmiątka tych czasów pozostała
w ścianie wielkiego refektarza kamienna kula
działowa, o której już wyżej była mowa.
W końcu musiał król odstąpić od oblężenia

(19 września) i to w chwili, gdy załoga mal-
borska żyła już tylko zielonem ziarnem i by-

łaby się musiała poddać, według zeznania sa-

mego Henryka von Plauen, gdyby Polacy

oblężenie jeszcze przez dwa tygodnie byli

przeciągnęli, Uszkodzony przez wojnę zamek

naprawił w. mistrz Michał Kiichmeister von
Sternberg (1418—22) i tak umocnił, że prze-
mocą i nadal prawie nie można było go zdobyć.
Największej naprawy potrzebowało przedzam-
cze, któremu wtedy dodano od płn. i wschodu
zewnętrzną opaskę z bastyonami i mieszkania-

mi w. mistrza, gdzie niektóre pokoje, szcze-
gólnie od strony wschodniej, całkiem odbudo-
wano; nadwerężone baszty, a między innemi

t. zw. „wróblą basztę”, trzeba było do reszty

zburzyć. Naprawiono także arsenał, stajnie

w. mistrza i śpiehlerze, a spalony most na No-
acie po dwuletniej budowie wykończono. R.

1454 (4 lut.) wypowiadają Prusy posłuszeń-
stwo zakonowi; na czele staje Jan Baysen. Nie-

mal wszystkie miasta poddają się królowi pol-

skiemu. Tylko M., Sztum i Chojnice, najem-

nem wojskiem obsadzone, pozostają jeszcze
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w ręku krzyżaków. M, oblegali najęci przez
Prusaków żołdownicy czescy; podejrzywano
ich wierność, dla tego postanowiono zapłacić
ich i oddalić, Natomiast król wyprawił tam żoł-
nierza swego nadwornego pod Janem ze Szcze-
kocin. Ale 18 września 1454 r. król poniósł
klęskę pod Chojnicami, Tedy M. uwolniony
został od oblężenia, za to przysłano tutaj pol-
skich jeńców z pod Chojnie i tak się tu z nimi
obchodzono, że z nędzy umierali, Ale to szczę-
ście zakonu nie trwało długo. Kiedy bowiem
w. mistrz ząciężnikom zaległego żołdu wypła-
cić nie był w stanie; ci najprzód z M. i innych
przez siebie posiadanych zamków krzyżaków
wyparli, a następnie weszli w ugodę z Pola-
kami; zgodzono się na 77 czerw, zł, od konia i
tyleż na dwóch pieszych, co wynosiło 476,000
złt., czyli przeszło 11/, miliona talarów, ogro-
mną podówczas sumę, do której wypłacenia
w połowie pruskie miasta się zobowiązały,
Ugodę tę podpisał Ulryk Czerwonka, przy-
wódca zaciężników czeskich. Tedy ze łzami
opuścił Ludwik v. Erlichshausen swą stolicę,
w której w ostatnim czasie, już nie jako w.
mistrz, lecz więcej jako więzień był przeby-
wał. Chciał jeszcze z sobą zabrać największe
świętości, podówczas w zamku przechowywane,
a jego kapelan nałożył już był na wóz goto-
wy niektóre relikwie, mianowicie szczątki
drzewa krzyża św. i głowę św. Barbary, która
od r. 1242—1454 znajdowała się w Starogro-
dzie i w Prusach zażywała wielkiej czci. Ale
Polacy, którzy już w znacznej liczbie byli
wpuszczeni do zamku, dostrzegłszy to, wóz za-
trzymali i święte skarby odebrali, Uradowany
stąd król, darował głowę Ś. Barbary r. 1457
gdańszczanom. (Ob. Kś. Fankidejski: Obrazy
cudowne, str. 196). W. mistrz zaś udał się
przez Tczew i Świecie do Chojnic, a stąd do
Królewca, dokąd teraz przeniesiono stolicę za-
konu krzyżackiego. 148 lat rezydowali w M.
wielcy mistrzowie; było ich tu w ogóle 17,
mianowicie: 1) Siegfried von Feuchtwangen
(1809—1312); 2) Karol z Trewiru (Beffart)
(1812—1324); 3) Werner v. Orselen (1324—
1881); 4) Luther z Brunświku (1331—1333);
5) Dytryk z Altenburga (1384—1341); 6) Lu-
dolf Kónig v. Weizau (1842—1345), 7) Hen-
ryk Tusmer (Dusemer) von Arfberg (1345—
1351); 8) Winryk v, Kniprode (1351—1382);
9) Konrad Zóllner v. Rothenstein (1382—
1390; 10) Konrad v. Wallenrod (1391 —1898);
11) Konrad v. Jungingen (1398—1407; 12
Ulryk v. Jungingen (1407—1410); 13) Hen-
ryk v. Plauen (1410—1414); 14) Michał Kiich-
meister v, Sternberg (1414—1422); 15) Paweł
v. Rusdorf (1422—1441); 16) Konrad v. Er-
lichshausen (1441—1449); 17) Ludwik v. Er-
lichshausen (1450—1457). 8 czerwca 1457
r. król Kazimierz Jagiellończyk sam wjechał
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do M, i odebrał w dniu następnym w wielkim
refektarzu na zamku hołd poddańczy od mie-
szczan. Odebrano chorągwie stracone pod
Chojnicami i wyzwolono część jeńców wojen-
nych, co zdołała przetrwać nędzę, w której
Niemcy ją trzymali. Czerwonkę wynagrodził
król starostwem świeckiem i golubskiem i od-
dał mu komendę załogi malborskiej. Było je-
dnakże w mieście nieco szlachty i wielu mie-
szczan, którzy sprzyjali krzyżakom, miznowi-
cie burmistrz Blume, pozostawiony z łaskawo-
ści królewskiej w swoim urzędzie. Ci, poro-
zumiawszy się z Bernardem Zimmerberg, do-
wódcą krzyżackich żołdowników w Sztumie,
wydali mu miasto d. 27 września 1457 r. Kil-
ku zbiegów uwiadomiło Czerwonkę o tem co
się w mieście dzieje, tak, że ten nieprzyjaciół
już do zamku się wdzierających odparł, a na-
zajutrz i w dniach następnych kule z zamku
na miasto rzucać kazał, iż nikt na otwartem
miejscu lub ulicy pokazać się nie śmiał; nako-
niec, aby się od wycieczki z zamku zabezpie-
czyć, przekopem i wysokim wałem się oddzie-
lili. Porozrzucane oddziały wojska polskiego
broniły najprzód wprowadzać żywności do
miasta, a nareszcie przystąpiły do zupełnego
oblężenia (10 sierpnia 1458 r.), osobliwie gdy
obywatele Gdańska i Elbląga z działami i
wszelkim rynsztunkiem licznie przybyli na po-
moe. Ale oblężeni bronili się z zajadłością. Ra-

dzono tedy królowi, aby, zostawiwszy dostate-
czną siłę pod M., szedł raczej w głąb krajów
pruskich, gdzie ukazującego się z licznem woj-
skiem pomyślniejsze oczekiwały korzyści, Ale
król, sądząc, że przez zajęcie M. zarazem i woj-
nę tę ukończy, pozostał przy swojem. Tym-
czasem dokuczały wojsku coraz bardziej głód i
choroby, stracono 7000 koni; powstały swary,
tak, że po dziewięciotygodniowych trudach i
znojach Polacy ustąpić! musieli z M. Zawarto
rozejm aż do ś. Małgorzaty roku następnego.
(Morawski: Dzieje narodu pols. II, str. 164).
Szczęśliwiej powiodło się Polakom w r. 1460;
osaczono miasto ze wszech stron, tak, że wnet
głód oblężonym dokuczać począł, którzy, wi-
dząc że podkopy do zdobycia już były gotowe,
dobrowolnie się poddali Kościeleckiemu, który
strzegł zamku malborskiego po odejściu Czer-
wonki (6 sierpnia 1460). Trzej mieszczanie,
między nimi burmistrz Blume, którzy przed
trzema laty miasto nieprzyjacielowi wydali,
zostali śmiercią ukarani (8 sierpnia 1460 r.).

)|Jednakże dopiero w skutek drugiego pokoju
toruńskiego, zawartego d. 19 paździer, 1466 r.,
został prócz Pomorza, ziemi chełmińskiej i mi-
chałowskiej, jako też i Warmii, i M. z Żuła-
wami wcielony do Polski, Nie chciał go król
zostawić mnichom jako stolicy państwa „aby
nie odżyła w nich dawna pycha”, M. został
„teraz miastem stołecznem województwa mal.



borskiego, które tu wtenczas na wzór innych
polskich urządzono.
Województwo malborskie, którei

Warmią obejmowało, graniczyło na płn. z mo-
rzem Baltyckiem i zatoką świeżą czyli fryską,
na wschód z Prusami książęcemi, na południe
z województwem chełmińskiem, na zach. wresz-
cie z wojew. pomorskiem. Dzieliło się na 4
powiaty: malborski, elbląski, sztumski i kisz-
porski. Herb miało ten sam jak wojew. cheł-
mińskie; był nim orzeł biały w czerwonem po-
lu o jednej głowie z koroną; wyżej prawego
skrzydła wychodzi ręka zbrojna, miecz doby-
ty trzymająca. Liczyło trzech senatorów, bi-
skupa warmińskiego, wojewodę malborskiego
i kasztel. elbląskiego. Sejmiki wojewódzkie,
sądy grodzkie i ziemskie nie w Malborku, lecz
w Sztumip się odbywały. Na pierwszych
obierano deputatów na trybunał i posłów na
generał pruski, drugie sądził wojewoda sam
lub przez swego podwojewodziego, trzecie od-
bywał sędzia ziemski z ławnikami. Woje
wództwo malb. miało 4 starostwa: tołkmickie,
sztumskie, malborskie i kiszporskie, którego
dochody pobierał sam wojewoda. Sumaryusz
województwa malborskiego z r. 1565 podaje
następ. szczegóły: Prowenta do skarbu zamku
malbors, na rok każdy przypadające są w ad-
ministracyi Jana Kostki z Sztembarka, kaszt.
gdańskiego i ziemi prusk. głównego podskar-
biego. Do zamku i skarbu malbors. przynale-
żą: 1) m, Malbork, które senat tegoż miasta
„temeritate quadam sua,* czyniąc protestacye,
rewidować nie dopuścili, z którego też docho-
dy, któreby do skarbu J. K. M. przynależały,

nie są tu wypisane; 2) m. Nytych z wsiami
na wielkiej i małej żuławie, które prowenty
wszelkie do skarbu malbors, płacą, a których
jest w ogóle 62. Wsie te liczą wraz z Nyty-
chem 2391 włók i 101/, mr. ito osiadłych
2116i19'/, mr., sołtyskich 1531/, włók, ko-
ścielnych 82'/,, wolnych 41 wł. Ż1 mr., pu-
stych 3 wł., karczmarzów 19, ogrodników, któ-
rzy nie nie robią darmo w folwarkach, jeno za
pieniądze 14, młynów na rowie kopanym od
jez, Dąbrowna, w których wszystką żuława
miele zboża pospolicie 5, młynów wietrznych
2, młyn przez pana gdańskiego stawiony do
prosa tłuczenia 1, młyn sukienny 1, młyn,
w którym na potrzeby zamku malborskiego trą
tarcice 1, folwarków na wielkiej i na małej
polance, które nie mają pewnej pomiary (?tu
liczby brak), dalej jez. Dąbrowno, w którem
na potrzeby pana podskarbiego malbors. prze-

mieszkującego łowią. Suma prowentów rewi-
dowanych w wojew. malb., tak pieniężnych

czynszowych, jako pospolitych na pieniądze

oszacowanych czyni flor. 40923 gr. 15 den. 9.

Rozchód wynosi 15077 flor. 4 gr. Wojewo-

dami malb. byli: 1) Gabryel Bażyński, ssta

19) Cema Fabian

 

Mal 951

dzierzgoński, herbu Wiewiórki, 1454—56. 2)
Ścibor Bażyński (1457 —1480). 3) Mik, Ba-
żyński (1481—1503). 4) Maciej Raba z Ro-
Ściszewa, herbu Kos, 1504—1509(?). 5) Jerzy
Bażyński,herbu Wiewiórka, 1512—1586 (?).
6) Gressa Feliks z Sokołowa um. 1546. 7)
Cema Achacy + 1565. 8) Cema Fabian|1566.

1607. 10) Kostka Je-

rzy | 1610. 11) Stanisław Działyński do 1615.
12) Jan Wejher 1618. 13) Stanisław Konar-
ski + 1626. 14) Samuel Zaliński| 1629). 15)
Samnel Konarski do r. 1641. 16) Mikołaj

Wejher do r. 1643. 17) Jakób Wejher 7 1657.

18) Stan. Działyński -; 1677. 19) Jan Ignacy

Bąkowski. 20) Jan Franciszek Bieliński, 21)

Ernest Dónhoff + 1694. 22) Stan. Łoś | 1694.
23) Jan Przebendowski 1703. 24) Piotr Kczew-

ski + 1722. 25) Piotr Przebędowski q 1756.

26) Michał Czapski 1757. (Ob. Kętrz.: „O na-
rod. pols, w Prusiech zachod.* 1874, str. 88 i

Morawski: ,,Dzieje narodu pols.*'* V, str. 458).

Spisy wojewodów pruskich przez Kaspra

Schiitz i Niesieckiego podane są bardzo mylne

i niedokładne, jak zauważył Kętrz. Wojewo-
dom malborskim zarzucają Niemcy wandalizm.

Z pewnością nie utrzymywali oni zamku do-

skonale, bo najprzód nie mieli za co, a sejmiki
nie na ten cel nie chciały przyzwolić albo tyl-
ko mało co, a powtóre nie znali się, jak cała
Europa w XVIIi XVIII wieku, na starych

zabytkach. Jednak tę sprawiedliwość przy-

najmniej oddać im należy, że nie burzyli zam-
ku, eo nastąpiło dopiero później po okupacyi
pruskiej (Tarnowski). O przebiegu polskiej
kolonizacyi wojew. malborskiego, gdzie ży-
wioł polski wnet górę wziął nad niemieckim,
zestawił Kętrz. (,,O0 ludn. pols. w Prusiech,*
str. 194—196) ciekawe szczegóły. Odsyłając

ciekawego czytelnika do niego, nadmieniamy

tu tylko, że w XVII wieku były według ta-

ryf już wszystkie dobra z małemi tylko wy-

jątkami w ręku Polaków. Zamek malborski

zaś i w tej epoce ważną odgrywał rolę, czego

dowodem następujące wypadki: Gdy r. 1576

Gdańszczanie Stefana Batorego za króla uznać

się wahali, zapozwał ich król przed sądy swo-

je do M., a gdy się nie stawili, wypowiedział
im wojnę (24 września). Lecz ta północna

Wenecya nie ulękła się nawet uchwalonego
pospolitego ruszenia, Po bitwie nad jeziorem

Lubiszewskiem, gdzie Gdańszczanie zostali po-

bici (17 kwiet. 1577 r.), udał się król pod

Gdańsk, Ale dopiero 16 grudnia poddało się

miasto, Traktatem zawartym d. 16 grudnia
w M., zobowiązali się Grdańszczanie zapłacić

za koszta wojenne 200000 zł., a 20000 na od-

budowanie Oliwy, którą byli zburzyli, i wy-

konali przysięgę wierności. Za to ponowił im

Stefan zaręczenie wolności wyznania 1 po-

twierdził przywileje. (Ob. Morawski: „Dzieje
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narodu pols,* TLI, str. 66). R. 1590 wyzna-
czył sejm warszawski dlą stołu królewskiego
pr ócz sstwa rogozieńskiego i tczewskiego tak-
że malborskie. R. 1593 bawił tu król Zy-
gmunt III wraz z małżonką; przybył dotąd
Nogatem i stanął w zamku; ze strony miesz-
czan doznał świetnego przywitania; z tym sa-
mym zapałem przyjęli go mieszczanie, gdy r.
1623 znów stanął śród nich; zatrzymał się te-
dy król w M. od 31 maja do 8.czerw. i od 20
aż do 30 czerwea. Towarzyszyło mu 100 haj-
duków i kilkuset jązdy, których rozkwatero-
wano na przedmieściach. Nastąpiły teraz dłu-
goletnie wojny szwedzkie, przez które zamek
malborski wiele ucierpiał. (rustaw Adolf bo-
wiem, wylądowawszy 6 lipca 1626 r. w Piła-
wie, skąd dowódzca twierdzy tylko prochem
do niego strzelał, zajął wkrótce Brunsberk,
Frombork, Elbląg, a 18 lipca i Malbork, o czem
naoczny świadek ks, Jan Visnensis, 5. J., na-
stępującą daje relacyą: „16 Julii Gustaw
w siedm tysięcy pod M. podciągnął i zaraz
szaniec rzucił w rogu zamku nad Nogatem,
miasta nie nie infestując. Pan Sosnowski, ja-
ko tego zamku economus, z panem podstaro-
ścim, który tego zamku miał dowództwo i pie-
choty zwyczajnej, działa wytoczyć z cek-
hauzu na wał kazali, a drobniejszą armatę nad
Nogati na zamek wysoki od miasta wytoczo-
no. 17-go w piątek, gdy już zmrok ziemię
okrywał, Gustaw nad przykop trębacza swego
przysłał, aby się pytał, czy się chcą bronić,
czy poddać. Gdy drudzy deliberowali, pam
Pęcławski odpowiedział: J. Król. Mości, Panu
naszemu, przysięgliśmy i do ostatniej kropli
krwi bronić się jesteśmy gotowi. Potem trę-
bacz odjechał do szańców, a po godzinie Gu-
staw kapitany nad okopy malborskie nasłał
i nas nastraszając, nocnego pokoju ujmował.
Możei to być, że jako rycerz sam nad okopa-
mi był, ale rozeznać trudno było dla wzroku
ciemnego. Z miasta noszono coś do jego szań-
ców, ale coby, tego twierdzić nie mogę, bo ro-
zeznać noe niedopuściła. Powiadają, że iw no-
cySzwedowie w mieście byli, ale i to niepe-
wna. 18 Julii, t.j. w sobotę rano o trzeciej
godzinie po północy, wyprowadził Grustaw
wojsko ku zamkowi od Elbląga z szańców, po-
łożył sześć pułków od cegielni, to jest od żu-
ławy małej, a jeden od Nogatu, nad szańcami
za wieżą modrą, i szturmował aż do ósmej na

półzegarze, na stajanie od okopu stanąwszy.
Pan Pęczławski, chociaż nie on zamkiem rzą-

dził, ani zamkową piechotą, wszakże swoją
piechotą, której miał dwieście, ochotnio roz-
rządził, posłał 50 za most do fortecy, na wy-
soki zamek 50 od miasta, a 100 na wały wy-
prowadził, kędy działa ku szturmowi były za-
sadzone. Pan podstarości 60 piechoty zam-
kowej pod Nogat posłał, a 100 na wały i 
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baszty wystawił. O godz, 7 podczas szturmu
przyszło piechoty coś nad 100, miasto Niem-
ców Rusini, co ich na szkutach pobrano i oło-
wiu przy nich coś, słyszałem, dodano. Tym,
gdy szturmowano, muszkiety rozdawano, a kul
dziesięć ulanoimiędzy nich rzucono. Prochu
też dodawano, ale że na prędce wydając, sami
się prochem zapalili. "Tych postawiono ku
szańcowemu pułkowi; strzelali nasi potężnie od
trzeciej godziny aż do dziewiątej i zrażali
Szwedów jako mogli. O dziewiątej godzinie
obaczywszy, że nieprzyjaciela z drugimi puł-
kami do miasta puszczono wolno, skoczą nasi
na wysoki zamek odpierać ich od miasta, ale
trudno, zaraz się pokryli po domach i naszych
z wałów z bramy miejskiej i piaskowej i z do--
mówmiejskich odpędzili od strzelby; tam pie-
choty pięć na śmierć padło, a pięć postrzelo-
nych zostało, Przed Gustawem w miasto wje-
chał burmistrz Pheninus, a dobosze przed bur-
mistrzem, potem pułki szły. Nasi potężnie
z dział do nich strzelając, dobosza przez poły
zabili, i burmistrzowi urwała kula sztukę płasz-
cza. (Gustaw się umknął. Gdy wszedł do
miasta w pół do dziewiątej popołudniu, zamek
się bronił, że już począł Grustaw w mieście
szańce rzucać, Nasi, odstrzelani od dział na
wałach, poczęli Z zamku wysokiego potężnie
z hakownici śmigownie strzelać i bronili ulie,
aby się pod zamek nie kupili, ale skradli się
pod bramę zamkową, gdy drudzy zabawiali
naszych od rynku. Wtem piechota z fortecy
nad mostem uciekała. Szwedowie, one opano-
wawszy, nikomu z niej na podwórze w zamku
ukazać się nie dali, Bramę z zamkiem potę-
żnie wyłamali, i już chorągwie na zamku niż-
szym się pokazały. Marszałek (Wrangel) na
niższy zamek wjechał; ja to obaczywszy sko-
czę, a za mną pan Pęczławski, chcemy dzie-
dziniec zawrzeć, ale wzwodu nie naprawiono,
bo dopiero w sobotę, gdy już szturmowano, ro-
biono koło niego, a nas obaczywszy marszałek
Gustawa, krzyknie po łacinie: „Qui non vult
perire, deponat arma.'* Piechota za panem
Pęczławskim skoczyła, a zrozumiawszy od
drugich, co marszałek mówił, muszkiety rzu--
ciła i szable od niej odbierano. Kazano nam
stanąć pod mielcuchem (t. j. słodownią), a pie-
chota szwedzka się sypała,iweszło ich do 7000;
gdy weszli, koło uczynili na występiei do
zamku wysokiego gromadnie weszli. Nas
wszystkich do Oornusa wprowadzono; tam pod
strażą siedzieliśmy. Grustaw 19 Julii, w nie--
dzielę o dziesiątej, wjechał, nas wyprowadzo-
nych z Cornusa pochwalił, że z małą garścią
tak mężnie się broniliśmy; chciał potem, aby
piechota pozostała do niego przystała i zosta-
wił ich soviekilkudziesiąt, Pana Pęczław-
skiego chciał na służbę pociągnąć, postępując
na ćwierćGR 400 talerów, ale on statecznie
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wymówił się przysięgą królowi, panu swemu,
i tam nam obiecał wolność, którą nam dał na-
zajutrz 20 Julii* (Ob.: Relacya o wzięciu zam-
ku malborskiego r. 1626 die 18 Julii, od księ-
dza Jana Visnensi 8, J. opisana, w Przyj. Lu-
du, Leszno, 1842, str. 39—40). Dopiero r.
1629 stanął za pośrednictwem Franeyi i An-
glii rozejm na 6 lat w Starym targu (Altmark),
mocą którego zamek malborski został oddany
w sekwestr szwagrowi (Grustawa, Jerzemu
Wilhelmowi, elektorowi brandenburskiemu,
który następnego roku osobiście tu zjechał.
W ręku Brandenburczyków pozostał zamek aż
do r. 1635, w którym w Sztumskiej wsi za-
warto pokój, raczej rozejm na 26 lat; we wrze-
śniu tegoż roku zajęli znów zamek Polacy,
a w lutym r. 1687 sam król Władysław IV
zaszczycił go swą obecnością. R. 1644 po-
wstał przez nieostrożność pożar, który na wy-
sokim zamku zniszczył dach cały i część ze-
wnętrza; mury jednak i sklepienia ocalały,
Restauracya nastąpiła dopiero po 60 latach za
czasów Augusta II r. 1702. BR. 1655 wy”
buchła druga wojna szwedzka (1655—60);
znów M. słabo tylko był obwarowany, cała
załogaskładała się z 600 żołnierza, 200 haj-
duków i 400 dragonów. Dla tego stany pru-
skie, zgromadzone na sejmiku w M., weszły
z elektorem brandenburskim Fryderykiem
Wilhelmem w układ; zawarto zaczepno-odpor-
ne przymierze przeciw każdemu nieprzyjacie-
lowi. Stany obowiązały się postawić 4000
żołnierza, elektor zaś powiększyć swemi siła-
mi załogę M. Z okazyi tych pertraktacyj
przybył Fryderyk Wilhelm sam do M. Skoro
się Gustaw o tem wszystkiem dowiedział, wy-

ruszył niebawem ku Prusom izająwszy Elbląg
i Toruń, posunął się pod M., którego bronił
Ludwik Wejher, wojew. pomorski; tenże z po-
gardą odrzucił propozycyą poddania się. Tym-
czasem udało się Gustawowi Brandenburczyka
przeciągnąć na swoją stronę; dał mu bowiem
mocą traktatu królewieckiego (7 stycz. 1656)
Prusy książęce w lenność i przyłączył do nie-
go jeszcze biskupstwo warmińskie. Potem
poruczył oblężenie M. jenerałowi Steinbocko-
wi (14 lut.), którego wspierali Brandenbur-
czycy; później dowodził tu wojskiem szwedz-
kiem Jakób de la Garde. Załoga stawiała
z początku mężny opór, alegdy Ludwik Wejher
umarł, objęli komendę po nim Jakób Wejher,
wojew. malborski i Zygmunt Giildenstern,
rządca zamku sztumskiego. (i, nie widząc
znikąd pomocy, dla braku amunicyi po jedno-
miesięcznem oblężeniu d. 9 marca podpisali
kapitulacyą. W kwietniu przybył Karol Gu-
staw do M.i zawarł tu z elektorem branden-
burskim, zajmującym teraz wyczekujące sta-
nowisko, d. 25 czerwca 1656 r. nowy układ,
dzieląc się zdobyczą, W ręku Szwedów po- 
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został zamek aż do pokoju oliwskiego (1660).
R. 1677 był w M. król Sobieski wraz z mał-
żonką; stąd ruszył do Gdańska. Gdy po śmier-
ci Jana Sobieskiego nastąpił spórny wybór

1697, popierał Działyński, podówczas starosta

malborski, ks. francuskiego Conti, i nie chciał

Augustowi wydać zamku; widząc jednak, że

sprawa Francuza nie znalazła u narodu dosta-

tecznego poparcia, wydał zamek Flemingowi,

który 1000 kirysyerów obsadził, W marcu

r. następnego zaś król August sam ciągnął

z wojskiem przez Malbork do Gdańska. Krótko

potem wybuchła znów wojna między Augu-

stem II a Karolem XII, zamek malborski

znów różne przechodził koleje, raz w szwedz-

kiem, drugi raz w saskiem znajdując się ręku,

Chcąc się ratować, wysłał August z M. pełno-

mocników do Karola (1708), ale ci nie nie

wskórali, a po bitwie pod Pułtuskiem posunął

się Szwed pod Toruń, potem ruszył przez M.

pod Elbląg, który zajął. R. 1708 d. 6 czerw.
przybył Stanisław Leszczyński do M., poże-

gnawszy się wprzód z Karolem, który ciągnął

do Rossyi, w Smorgoniach, i zabawił tu wraz

z matką i małżonką, które ze Szczecina przy-

były, całe cztery miesiące. Ale po klęsce puł-

tawskiej (1709) opuściła załoga szwedzka,

składająca się z 70 żołnierzy, zamek (15 paźd.);
zajęli go znów Sasi i sprzymierzeńcy Augusta,

który d. 2 czerwca r. 1710 znów tu przy-

był; na jego przyjęcie urządzono odpowiednio

mieszkanie w. mistrzów. Za to kazał król wy-

prawić wielką zabawę z strzelaniem do tarczy

i uwolnił króla kurkowego od poborów i

wszelkich podatków. Gdy r. 1734 Rosyanie

pod wodzą Miinnicha oblegali Stanisława

Leszczyńskiego w Gdańsku, obsadziła M. ro-

syjska załoga, a przechodzące tędy ich inne

oddziały zabrały z zamku 5 ostatnich armat

i resztę prochu, Podczas wojny siedmioletniej

(1756—683), kiedy wojska pruskie i rosyjskie

dowolnie przekraczały granice Polski, zajęli

Rosyanie 1758 Elbląg, Toruń, Grudziądz i M,,

gdzie komenderował najprzód Buturlin a po-

tem Sołtykow. Wreszcie w r. 1772, przy

pierwszym podziale, przeszedł razem z Prusa-
mi Zachod. i Malbork pod panowanie królów
pruskich. Już 12 wrześ. tegoż roku opuściła

załoga polska pod majorem Goltz zamek i mia-

sto, a dnia następnego zajęli je Prusacy, któ-

rymi dowodził major v. Tadden. 27 września
zaś odebrali w imieniu króla Fryderyka W.

nadburgrabia v. Rohde i naczelny prezes Y.

Domhardt w wielkim refektarzu od stanów

pruskich przysięgę homagialną. Na pamiątkę

tego zdarzenia wybito medal, z których jeden

złoty jeszcze dotychczas w mieście się przecho-

wuje. Wówczas jeszcze nie potrafiono nale-

życie ocenić wartości starych zabytków; dla

tego tenże sam Fryderyk zaraz potem (r. 1778)



954 Mal

zrobił z zamku koszary, a mieszkańcy M. uży-
wali cegły i ciosów zamkowych do budowli
swych domów; r. 1785 zaś kazał król w prze-
pysznym i podówczas jeszcze dobrze zachowa-
nym refektarzu w. mistrza urządzić przędza|l-
nie bawełny, Gorzej jeszcze gospodarzono
w zamku za czasów Fryderyka Wilhelma III,
gdzie r. 1801—1808 wysoki zamek zamienio-
no na śpichlerze; wtedy to zniszczono owe pię-
kne sklepienia i Ściany, złocenia i gzymsyę
tak że Francuzi, którzy tu r. 1807 mieli maga-
zyny i lazarety, już tylko mało do zniszczenia
przyczynić się mogli. Dnia 25 kwiet. 1807 r.
przybył Napoleon sam do M., gdzie na przed-
zamczu dla niego urządzono na prędce miesz-

kanie; zabawił tu tylko jeden dzień. R. 1812
ciągnęły tędy znów wojska francuskie, z któ-
rych jednak niedługo potem tylko niedobitki
wracały przez M. 11 stycz. 1818 r. stanął tu
Murat z wielu generałami, ale na drugi dzień
rano o 10 godz. opuścił śpiesznie miasto, bo po-
kazywały się już wedety kozackie. Po wojnach
francuskich ocknął się w Niemczech gust ro-

mantyczny, a w Prusach zapał patryotyczny
do wspomnień krżyżackich, i tedy to postano-
wiono tę wspaniałą niegdyś budowlę znów od-

restaurować, do czego przyczynił się mianowicie
ówczesny następca tronu, późniejszy król Fry-
deryk Wilhelm IV, wielki znawca sztuki, i
minister Schón. Najprzód trzeba było oczy-
ścić dolne kondygnacye ifosy z gruzów, do
czego włościanie z Żuław dostarczali bezpła-
tnie podwód; w samych pierwszych dwóch
latach wywieziono 48000 fur gruzu. Potem
praca już raźniej postępowała. Od r. 1817—
1824 odrestaurowano najprzód, ze składek po
całych Niemczech zbieranych, średni zamek,
i to podług najlepszych w archiwach znalezio-
nych planów. Pod kierownictwem budowni-
czego Obucha prace wnet tak daleko się posu-

nęły, że już r. 1822 d. 27 wrześ. można było
obchodzić w wielkim refektarzu 50-letnią rocz-
nicę połączenia Prus zachodnich z Niemcami.
Reszta zabudowań jednak użytą była aż do
najnowszych czasów na magazyny, kancelarye
i mieszkania intendentury wojskowej. Ale
w ostatnim czasie powzięto zamiar i tę część
zamku restaurować, by tu potem założyć mu-
zeum dla Prus Wschodnich i Zachodnich; na to
uchwaliła już izba poselska pewnąs sumę rocz-
nie. W końcu nadmieniamy jeszcze, że r. 1872
obchodzono na zamku malborskim stuletnią

rocznicę połączenia Prus Zachodnich z niemie-
cką ojczyzną. Na uświetnienie tej uroczysto-
ści zjechał sam cesarz do M. i położył kamień
węgielny pod pomnik, który następnier. 1877
odnowił syn jego, następca tronu. Spiźowy
ten pomnik przedstawia Fryderyka Wielkie-
go, stojącego na postumencie, otoczonymzczte-
rech stron czterema figurami, wielkich mistrzów 

krzyżackich wyobrażającemi. Pierwszy, to
Herman v. Salza, ten, którego nieszczęsny ma-
zowiecki Konrad prosił przez posłów w We-
necyi, żeby mu rycerzy swoich przysłał prze-
ciw poganom, ten, co w nadanej ziemi do-
brzyńskiej zyskał podstawę do przyszłych
operacyi zakonu; drugim jest Siegfried v.
Feuchtwangen, ten, co siedzibę wielkich mi-
strzów z Wenecyi przeniósł do M.; trzeci, to
najzaciętszy pogromca Litwy, zwycięzca Kiej-
stuta, Winrych v. Kniprode; czwarty wreszcie,
to ostatni z mistrzów krzyżackich, a pierwszy
z książąt pruskich Albrecht; każdy z nich pra-
cował nad dziełem, które uwieńczył Fryderyk,
stojący słusznie na ich barkach tu na pomni-
ku, bo na ich robocie wsparł się i stanął w hi-
storyi. Pomnik ten robił rzeźbiarz Simmering
w Berlinie (Ob. Tarnowski, 1. e., str. 75—76).
Miasto M. leży pod 540%1' płn. szerok,

geogr., a 36” 40” wsch. dłg., 15—20 metrów
nad poz. morza. Powstało z prastarej wioski,
w dok. z XIII w. Aliem zwanej, obok której
krzyżacy postawili co dopiero opisany zamek.
Z wioski zrobiło się z czasem miasto, które,
podobnie jak zamek, także M. zwano. Że tu
już od dawnaistniała jakaś osada, tego dowo-
dzą urny, które tu i w pobliżu wykopano;
świadczy o tem Borek w „Echo sepuleralis,*
manuskrypcie dotąd niedrukowanym z r. 1765,
str. 189, II. „„Marienburgi Anno 1700 urnae
extractae in fonte aversa domus Ewerbecki
Consulis, occidentem versus sitą.  Altero lapi-
de a Marienburgo civitate in elivoso agro inter
loca Stumsdorff et Neudorffchen urnae ferales
sunt depromptae, ex quibus duae solidiores al-
biecante constabant materia". A. Ossowski
powiada w objaśnieniach do mapy archeol.
Prus Zach., że w Hoppenbruch, wsi oddalonej
tylko '/, mili od M., znaleziono urny w gro-
bach skrzynkowych, na które tu bardzo często
przypadkowo natrafiają, str. 78. Przywilej
lokacyjny dla M. wystawił mistrz ziemski,
Konrad v. Thierberg, d. 27 kwiet. r. 1276, na-
dając miastu 48 włók, Odtąd miasto te samo
przechodziło losy co zamek. Obok Gdańska
i Torunia zajmował M. w dawnych Prusach
trzecie z rzędu miejsce. Jeszcze dziś wzbu-
dzają stare kościoły idomy ciekawość znawcy.
Na szczególną wzmiankę zasługuje rynek, sta-
nowiący szeroką ulicę, otoczoną z dwóch stron

podcieniami czyli altanami (Lauben) w domy
wsuniętemi, które długim rzędem ciągną się
niby aleje przy dolnych piętrach domów, po-
dobnie jak w Kwidzynie, Mieszkańcy tak so-
bie w nich lubują, że przy reparacyi tych sta-
rych domów podcieni nie wolno usuwać, Na
końcu rynku stoi stara oryginalna brama św.
Maryi (Marienthor) i ratusz z ładnemi drzwia-
mi i wieżą, w której jest dzwonnica i piękny
starożytny zegar. Prócz ratusza należy do



najstarszych zabytków miasta katol. kościół ś.
Jana ap.; bo gdy po klęsce pod Grunwaldem
na rozkaz Henryka v. Plauen celem lepszej
obrony miasto zostało zburzone, ocalały tylko
te 2 budynki. Ładna to i pełna charakteru
budowla; z zewnątrz czworoboczna jak dom, i
„wewnątrz także, tylko na trzy równe nawy
podzielona, gotycka, ale ołtarze z XVII w. nie
odznaczają się żadną sztuką. W kościele jest
wiele ciekawych zabytków. Koło ołtarza ślicz-
na żelazna krata, u sklepień bronzowe świecz-
niki prawie tak piękne jak w Gdańsku, kawa-
łek bardzo ładnych stali, jeden bardzo ładny
tryptyk ołtarzowy, a na ścianie ładna w drze-
wie rzeźbiona koronacya Matki Boskiej. W za-
krystyi w pysznej szafie są dwa kielichy go-
tyckie prześlicznej roboty, jest bogata mon-
strancya z XVII w., jest ornat piękny z datą
r. 1655. Jest i nagrobków parę; płyta gro-
bowa w podłodze ma na sobie figurę rycerza
z małym synkiem, a napis mówi, że to jakiś
Adam von Gótzen, Brandenburczyk, który po-
legł czy zmarł w czasie wojen szwedzkich,
Inny nagrobek dziecinny, z bardzo ładną głów-
ką chłopięcia, skarży się, że „vix editus in lu-
cem iam subtrahor orbi* i uczy, że to dziecko
trzechletnie to Piotr, syn Macieja Konopackie-
go, podkomorzego chełmińskiego, zmarły roku
1589.* Borck wspomina w swojem: „Echo
sepulchralis* (II, str. 208) jeszcze o nagrob-
kach Piotra Wedelszteda: „cui conjunx super-
stes cum prole moestissima hoe doloris et
amoris simul monimentum fecerunt* z XVII
w. i Adryana Kitnowskiego, sędziego ziem-
skiego malborskiego, który umarł r. 1684.
Słowem, tak pisze Tarnowski (1. e., str, 89),
ładny, stary, oryginalny i sympatyczny to
kościół, w nim jakoś czuje się człowiek w Pol-
sce. Kościół ten był od r. 1589—1598 i
1626—1660 w ręku innowierców. Z pro-
boszczów tutejszych znani są: 1) Gerhard r.
1284. 2) Jan de Royde r. 1371. 8) Engelbert
r. 1405. 4) Jan v. Hófen (według Boreka Jan
Konopacki) r. 1519; od r. 1580—37 był bi-
skupem chełmińskim. 5) r. 1580 Mikołaj La-
szyński. 6) Stanisław Illovius r. 1597. 7) To-
masz Band r. 1598. 8) 1667 Marcin Herman
Wejher. 9) 1737 Jan Kłossowski. 10) 1739
Aug. Tadeusz de Klincz von Rautemberg Kliń-
ski, syn Franciszka Klińskiego, sędziego gdań-
skiego. 11) Jan Kalkstein, kanonik gnieźnień-
ski. R. 1878 liczyła katol. paraf. malborska
3070 komunikantów. w. kościół św. Jerze-
go pochodzi z nowszych czasów, stary bowiem,
który stał na tem samem miejscu, został roku
1460 podczas oblężenia po większej części zbu-
rzony. Tedy go król Kazimierz Jagiellończyk
darował miastu, które go miało odbudować, co
jednak dopiero między r. 1706—12 nastąpiło,
Protestantyzm zaczął się tu bardzo prędko sze- 
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rzyć; już r. 1526, mówią, miał tu podobno ka-
zania Jakób Knade. Około r. 1607 przyszli
jezuici do M.; sprowadził ich Marcin Herman
Wejher, proboszcz malborski, razem z Melchio-
rem Wejherem, którzy też w Chojnicach ich
osiedlili. Wkrótee wystawili sobie tu nowe
kolegium tuż obok katol, kościoła paraf. przy
rynku. R. 1638 zaś uzyskali prawo nabycia
gruntów w Grudziądzu i Malborku za 30,000
flor. na każdem miejscu, z czego też według
możności korzystali, Borek wylicza prócz te-
go dobrodziejów zakonu, którzy ich hojnymi
darami wsparli; i tak darował im Jan Kuczbor-
ski bisk. chełmiński (+ 1624) 15,000 pewnie
flor.; r. 1651 Paweł Kukliński (subdapifer
Mielnicenses) wraz z małżonką Elżbietą z Mło-

dzianowskich 25,000. R. 1652 Jan 'Tesmer,
fundator bonifratrów w Gdańsku, 8,000; r.
1671 Stanisław Baliński, asesor malborski
wzbogacił ich bibliotekę. Innym dobroczyńcą
był Bernard Sasin, kanonik chełmiński (r.
1681 j) i Władysław Trzcieński, herbu Leli-
wa, podwojewodzie chełmiński 1688 r.; wresz-
cie r. 1693 Stanisław Zawadzki herbu Rogala,
sekretarz królewski, który im legował 60,000
flor. (monetae pruthenicae). Dwie rezydencye
mieli jezuici w M.: jednę w mieście, a drugą
na zamku, gdzie im powierzone były obie ka=
plice N. M. Panny i św. Anny. Na zamku też
zbudowali sobie ojeowie r. 1650 gmach szkól-
ny czyli kolegium. Oprócz tego istniała tu
już za czasów krzyżackich t. z. szkoła łacińska
(Ob. Dr. Breiter: Die lateinische Schule in Ma-
rienburg, 1864), —z niej powstało dzisiejsze
gimnazyum, które r. 1860 d. 10 paźdz. zostało
otwarte, Zakład dla głuchoniemych istnieje
tu od r. 1833, ew.seminaryum już r. 1813 d. 1
maja; było to pierwsze w Prusach; jest tu tak-

że szkoła agronomiczna, która 1888 r. liczyła
202 ucz., r. 1884 zaś 177; dalej wyższy za-

kład dla dziewcząt połączony z seminaryum
dla nauczycielek, posunięta szkoła miejska, 2
katol. szkoły, 2 szkoły niższe, R. 1866 po-
wstał w M. nowy dom sióstr miłosierdzia pod
opieką N. M. Panny. Wybudowany jest ze
składek i jałmużn zbieranych po całej okolicy
przez kilka pobożnych pań, zachęconych do
tego przez tamecznego kapelana księdza Kon-
rada. Po zebraniu pewnej sumy zawiązał się
komitet z kilku godnych i gorliwych obywa-

teli miasta; na czele stanął miejscowy pro-

boszcz kanonik Wien, Wybudowano dom i,

otrzymawszy tak ze strony władzy duchownej
jak i świeckiej potrzebne ku temu potwierdze-

nie, powierzonogo siostrom, Wysłane zosta-
ły 3 siostry, później było ich 6. Opatrywały

20—30 chorych i wychowywały 20 sierotek,
Następnie urządzoną została szkółka dla bie-

dnych dzieci, których tu około sto uczęszczało

i maleńki internat dla 18 uczennic; t. z. kul-
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turkampf zadał siostrom ciężki cios; pozosta-
wiono im tylko pielęgnowanie chorych. (Ob.
Fankidejski: Klasztory żeńskie ete., str. 238).
Klimat w M. jest zdrowy, ale zimny, bo dla
braku borów i gór miasto wystawione jest na
północne wichry; w okolicy miasta zaś panują
często epidemiczne choroby, może dla braku
dobrej wody do picia. Prócz przedmieścia
Kałdowa, leżącego na lewym brzegu Nogatu
i złączonego z miastem mostem łyżwowym, li-
czą się do miasta jeszcze 2 wsie: Hoppenbruch
(675 mk. r. 1868) i Willenberg i enklawa
Fleischerweide. R. 1772 liczyło miasto bez
przedmieść 262 dymów, zprzedmieściami 4575
mk., bez nich: 2831. R. 1619: 4951; 1858:
7539. R. 1868 było tu 8249 mk. ito 4875
ew., 2873 katol., 144 menonitów, 10 kalwini-
stów i 1 baptysta, 2 niem. kat., 27 wolnej
sekty (freie Gemeinde) i 317 żyd.; dm. było
787 r. 1868. R. 1877 liczono 8538 mk., */,o
ewang., */,, katol., '/,9 menonitów i żydów.
Mieszkańcy trudnią się głównie handlem płó-

tna, które sprowadzają z Warmii, dalej skupy-
waniem bydła i handlem zboża na wielką ska-

lę, gdyż cały obrót wynosi w tym kierunku
rocznie okolo 8 milionów marek. Małych rze-
mieślników jest bardzo wielu, tak że są wsta-

nie zaspokoić wszelkie potrzeby gęsto za-
mieszkatych Żuław. Są tu prócz tego: 2 dru-
karnie, 2 wodne młyny, I młyn parowy, 2

tartaki parowe, 2 fabryki waty, 1 fabryka

octu, 1 fabryka mydła, 1 pralnia parowa, kil-

ka browarów i cegielni, 3 fabryki machin, ga-

zownia, 1 fabr. wyrobów glinianych (Thon-

waarenfabrik) i cukrownia, która w kampanii

z r. 1883/84 576,860 centn, buraków przero-
biła. Tutejszy most żelazny został zbudowa-
ny r. 1857 na wzór tczewskiego; spoczywa na
trzech murowanych filarach i jest 278 metrów
długi. Portale i wieże w gotyckim stylu są

dziełem nadbudowniczego Stiiler; most zaś bu-

dował jakiś Lentze. Niedaleko zamku stoi

pomnik pamięci burmistrza Blume poświęcony,

który tu, jak wiadomo, 8 sierp. 1460 r. za

zdradę poniósł karę śmierci. Jako miasto po-

wiatowe jest M. siedzibą różnych władz rzą-

dowych; jest tu więc landratura, sąd ziemiań-
ski okręgowy (Amtsgericht), inspektura tam,
sztab drugiego batalionu 45-go regimentu, sta-
cya poczt. pierwszej klasy, st. teleg. z 9 apa-

ratami. Poczty osobowe idą stąd do Nowego-
dworu (Tiegenhof) i do Sztumu; poczta posłań-
cowa zaś do Alt-Miinsterberg. Prócz tego jest
w M. filia banku państwowego i bank prywatny.
Jarmarków odbywa się 6 do roku, 2 kramne, 3

na bydło i konie i jeden 2-dniowy na konie cu-

gowe. Malborski okrąg urzędu stanu cywil-

nego liczył 1880 r. 9,559 dusz; 1882 r. uro-
dziło się 360 dz.; umarło 394 osób, zawarto 63

ślubów; wreszcie jest w M. stacya 4 kolei,  
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o których przy opisie pow. będzie mowa. R.

1883/84 wynosiły komunalne i powiatowe po-
datki na miasto 129,902 mrk. Przypadał
więc 300 proc. podatku klasowego i dochodo-
wego, i 140 proc. podatku budynkowego.
Powiat malborski leży między 58955

i540 ]9/ płn, szer. a 36% 28' 13798 wsch,
dług. i graniczy na północ z pow. gdańskim,

na wschód z zatoką fryską, pow. elbląskim i:

pow. holądzkim, na płd. z pow. sztumskim,

a na zach. z gdańskim i starogrodzkim. Obej-

muje żyzne niziny, żuławami zwane, które
tylko przy Marienhóhe wznoszą się 36 metrów

npm. Areału ma 15.13 mil kwadr. czyli 81,219
ha. Rola orna zajmuje 58.8 proc., a jeden

hektar przynosi przecięciowo 33.6 mrk. zysku
czystego; ogrody zajmują 0.9 proc. (1 ha. 48.8
mrk.), łąki 24.7 proc. (1 ha. 31.8 mrk.), past.

3.8 (1 ha. 8.7 mrk.), bory 2.1 proc. (1 ha. 9.3
mrk,). Przecięciowo przynosi każdy ha, 30.9
mrk., co świadczy o nadzwyczajnej żyzności
gleby, która pod tym względem przewyższa

wszystkie powiaty Prus wschod. i zachod.
Pow. malborski liczy 57,566 mk. (r. 1879), 2
miasta Malbork i Nytych (1691 mk.) i 1 tar-

gowisko Nowydwór (Tiegenhof) 2,441 mk.; tu

jest także sąd okręgowy. (rłówne rzeki po-

wiatu są Wisła i Nogat. Wisła płynie od

Grudziądza prawie na północ, dzieli się przy

mątawskim cyplu na właściwą Wisłę i na No-
gat; pierwsza tworzy zachodnią granicę pow.
malLorskiego i dzieli się w odl. 9 kil. od mo-
rza pod Gdańską główką (? Danziger Haupt)
na gdańską i starą, czyli elbląską Wisłę, która
tworzy północną granicę pow. malborskiego.
Nogat tworzy od cypla mątawskiego aż do

Malborka południową granicę powiatu. Daw-
niej odpływała Nogatem tylko mała część wo-
dy, ale z czasem powiększało się łożysko, już

to przez spad stromy, już to przez wygłębia-
nie, tak że potem Nogat więcej wody upro-
wadzał niż Wisła, Stąd powstały wielkie

spory między Gdańskiem a Elblągiem za cza-

sów jeszeze polskich. Dla tego zasypano mię-

dzy r. 1845—1857 ujście do Nogatu przy mą-

tawskim cyplu i przekopano 4 kil. niżej z Wi-

sły nowy kanał do Nogatu (Weichsel-Nogat-

kanal), Ż kil. długi, którym teraz */, część wo-

dy upływa. Potem płynie Nogat w północno-

wschodnim kierunku przy M., wstępuje poza

Czerwoną będą (Rothebude) w pow. elbląski

i wielu ramionami wpływa do zatoki świeżej.

Z mniejszych rzek zasługują na wzmiankę

Mała Swięta, wypływająca z mątawskiego bo-

ru, i Wielka Święta (gr. Schwente), mająca swe

źródło przy Altenowie. Przy Nytychu łączą

się te dwie rzeczki i przybierają przy Nowym-

dworze miano Tugi (Tiege). Tuga jest dla

mniejszych stątków spławna i uchodzi dwoma

ramionami do zątoki Świeżej, między Nogar-



tem a Starą Wisłą. W swej dolnej części sta-
nowi Tuga część kanału gdańsko-elbląskiego,
który przy Nowymdworze opuszcza Tugę, przy
Czerwonej budzie zaś pod Główką gdańską
łączy się z gdańską Wisłą. Kanał ten jest te-
raz główną drogą wodną między Grdańskiem
a Elblągiem, gdyż elbląska Wisła teraz już
zbyt snadka; jest 18 kil. długi. I Linaui
Próznick (ostatniej nie można było odszukać
na mapie) przyczyniają się nie mało do osn-

szenia tej mokrej ziemi na Żuławach. Prócz
tego jest tu jeszcze wiele strug i rowów, sta-
rannie utrzymywanych, które z niemiecka po
większej części „„Lachen* albo „Graben* zo-
wią np. Binnen-Lache, Kirsch-Graben, Schmier-
Gr., Trumm-Gr., Land-Graben i t. d. O Mły-
nówce (Miihlengraben), uchodzącej do Nogatu
pod Malborkiem, była już przy opisie zamku
mowa. Z jeziór wymieniamy dzierżgońskie
(Drausen-$ee), którego tylko zach. część na-
leży do pow. malborskiego. Komunikącya jest
tu zimą bardzo trudna, bo na mokrych grun-
tach sypanie bitych traktów z wielkiemi połą-
czone jest kosztami, Zbudowano jednak do-
tąd już następujące: |) z Lisewa do Fiszewa
38.80 kil. dłg. 2) ze Starego pola do Reich-
felde 4.70 kil. dłg. 3) z Lisewa do Nytychu.
4) z Nytychu na Nowydwór i do Platenhof.
5) z Nytychu do Malborka i 6) z Thiergarth
do Grunowa; długość tych 4 ostatnich wynosi
47,57 kil. w powiecie. (Cztery żelazne koleje
przerzynają powiat: 1) kolej wschodnia od
Lisewa do Grunowa na 39 kil. przestrzeni; sta-
cye są: Szymon, Malbork, Stare pole i Gruno-
wo. 2) Prywatna kolej malborska-mławska,
z przystankami w Sandhof, Liebenthal i Lin-
denwald. 3) Poboczna kolej z Tiegenhof na
Nytych do Szymona z odnogą na Heubude do
Malborka. 4) Wreszciekolej miast nadwiślań-
skich (Weichselstdte-Bahn) z Malborka na
Kwidzyn, Sztum, Grudziądz, Chełmno i To-
ruń; otwartą została 15 sierp. 1883 r. Pow.
malborski wybiera razem z elbląskim 2 posłów
do parlamentu, Ludności liczono 1819 roku
39,884; 1858: 55,126; 1861 r. 56,205; 1879 r.
57,566. Na milę kwadr. przypadało 3714.1
dusz. Ludność katol. pomnaża się stosunkowo.
Co do wyznania liczono w pow. 1819 r. 13724
katol.; 1858 r. 20761; 1861 r. 21147. Ewang.
1819 r. 19718; 1858 r. 29341; 1861 r. 29097.
Menon. 1819 r. 5687; 1858 r.5415; 1861 r. 5343,
Żydów 1819 r. 218; 1858 r. 468; 1861 r. 489.
Sekta menonitów zmniejsza się więc z roku na
rok, co ma swoje przyczyny. Menonici przy-
byli tu z Holandyi r. 1568. Osiedlili się
najprzód około Nowego dworu (Tiegenhof).
Sprowadzili ich Jan i Szymon v. Loysen, któ-
rzy byli wówczas tenutaryusząmi ziemi nowo-
dworskiej. "Tu osuszyli oni te moczary, które
im następnie r. 1578 nadał Jan v. Loysen na  
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30 lat w dzierżawę za 52 złotych i 13 kur od
włóki. R. 1581 przeszedł ten klucz cały w rę-
ce Ernesta Wejhera, kasztel. elbląskiego, któ-
ry z menonitami zawarł nowe kontrakty na
20 lat. Według tych kontraktów byli men.
wolni od tłoki, od sypania grobli, z wyjątkiem
tych, które leżały w ich granicach i nowo-
dworskiej; byli także wolni od podwód i kwa-
terunków i mieli wszelką wolność eo do wy-
znania. Władysław IV potwierdził im ich
przywileje r. 1642. Jeszcze dziś nazywają
ziemię przez nich zajętą włókami holender-
skiemi; takich włók liczono w drugiej połowie
XVII w. 430; r. 1867 zaś 528'/,. Że między
ich przywilejami była i wolność od służby
wojskowej, można na pewno przypuścić, bo
tej zakazywały im ich przepisy. Wsie, które
jeszcze dziś mają holenderskie włóki, na któ-
rych przeważnie siedzą menonici są: 1) Około
Nowego dworu: Platenhof, Tiegenhagen, Tie-
gerwelde, Reimerswalde, Orlofferfeld, Pletzen-
dorf, Orłowo, Pietzkendorf, Petershagenfeld.
2) Na wielkiej żuławie, t.j. między Wisłą i
Nogatem, ale dalej na południe: Hejbudy,
Gurken, Herrenhagen. 3) Na małych żuła-
wach, t. j. na prawym brzegu Nogatu: Kam-
penau, Schwansdorf, Hohenwalde, Thiensdorf,
Balewo, Marcushof, Węgle, Eschenhorst, Al-
trosengart, Rosenort, Reichshorst, Sorgen-
horst, Kuckuck, Kronsnest, Sparau i Szenweza.
R. 1678 potwierdził im ich przywileje król
Jan III Sobieski, później uczynili to samo Au-
gustowie r. 1782, 1736i 1764. Nie brakło
jednak sporów między nimi a ewangielikami,
mianowicie co do dziesięcin i co do wystawia-
nia metryk; zachodziły też zatargi z władzami
rządowemi względem nabywania majatków,
czego im rozkazem gabinetowym zd. 15 lut.
1524 r. zakazano, wreszcie co do służby woj-
skowej, na którą im ich przepisy nie zezwala-
ja. _ Dla tego menonici zaczęli opuszczać żuła-
wy i osiedlać się w południowej Rosyi, gdzie
w pow. ekaterynosławskim niektóre nazwy
osad przypominają jeszcze wsie na Żuławach
malborskich położone, np. Grunau, Kampenau,
Kronsdorf, Mirau, Rosengart, Schónwald, Tie-
genhof, Tiegenort, te zostały założone r. 1828,
a 1832 r. Gr. i Kleinwerder. Około Melito-
pola zaś powstały następ. osady. R. 1804
Halbstądt, Blumstein, Altenau, Miinsterberg,
Muntau, Schónaw; 1805 r. Ladekopp, Orloff,
Petershagen, Rosenort, Schónau, Tiegenhagen,

Tiege; 1806 Fiirstenau; 1811 Riickenau; 1819
Lichtfelde i Marienau; 1820 Pordenau, Rudner-
weide i Scharpau; 1821 Fiirstenwerder; 1822
Tiegerweide; 1824 Prangenau i Wernersdorf;
1828 Sparau. Wszystkich osad menonickich
jest tam 44, Nad Samarą, lewym dopływem
Wołgi, leży kol. Kóppenthal, 1844r. założona,
'W nowszym czasie zniesiono w Prusąch cał-
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kiem przywilej gwarantujący menonitom wol-
ność od służby wojskowej; z tej przyczyny
opuszczają oni jeszcze wciąż stare siedziby
szukając nowych. (Ob. Eckerdt: Greschichte
des Kreises Marienburg, 1868, str. 169—174
i 241—248). Pod względem narodowości li-
czono w pow. malborskim 1861 r. Niemców
50,174 (11650 familij), Polaków 955 (223 fa-
milij), 2 Morawian. Takie liczby podają nie-
mieckie źródła, które trudno sprawdzić. Oprócz
wymienionych już 2-ch miast i 1-go targowi-
ska, jest w pow. 152 wsi, 4 folw., 3 kolonie i
18 wybudowań (1861 r.). Domów mieszkal-
nych liczono 1819 r. 5227, 1858 r. 5318, 1861
r. 5408, a więc na milę kwadr. 1819 r. 34546
dm., 1858 r. 351'13, 1861 r. 357*57; na jeden
dom przypadało 1819 r. 7:68, 1858 r. 10-35,
1861 r. 10:37 mk, W Malborgu samym było
1825 r. 5258 mk., dm, zaś 633; 1858 r. 7532
mk. a 765 dm.; 1861 r. 7560 mk., a 755 dm.;
zatem przypadało na jeden dom 8:2 mk. r.
1825, 9:6 r. 1858, a 10 r. 1861. Stajni, stodół
i szop było w pow. 1819 r. 2758, 1858 r. 5937,
1861 r. 5756; a zatem przypadało na milękw.
1819 r. 1822, 1858 r. 392'4, 1861 r. 3406;
że r. 1861 jest ich mniej, pochodzi stąd, że
przedtem zabudowania z sobą w związku sto-
jące osóbno wyliczano. Publicznych gmachów
było 1861 r.: dla kultu 65, dla szkół 118, dla
chorych i ubogich 60, dla władz rządowych
69, dla policyi miejscowej i urzędów gminnych
211, dla wojska 5. Posiadłości liczono w pow.

3517 z 242,409 morgami, tak że na każdą po-
siadłość przypada przecięciowo 69 mr.
Dekanat malborski należał aż do roku

1821 do bisk. chełmińskiego, odtąd. zaś należy
do bisk warmińskiego. Obejmuje zaś następu-
jące parafie: 1) Fiszewo (420 komunikantów
1878 r., a 754 dusz r. 1868); 2) Gnojewo (230
kom. r. 1878, a 470 dusz r. 1868); 3) Kónigs-
dorf (310 kom. r. 1876, a 774 dusz r. 1868);
Kończewice i Lisewo (filia) (670 kom. r. 1878
a 1059 dusz r. 1668); 5) Lasowice (569 kom.
a 1210 duszr. 1868); 6) Milenzz filią Alt-
Miinsterberg (344 kom. 1878, a 606 dusz r.
1578); 7) Malbork z następ. wsiami i osadami:
Bickermuhle, Dammfelde, Hejbudy, Hoppen-
bruch, zamek Kałdowo, przedmieście Kałdowo,
Koźliczki wś, Koźliczki folw., Landmuhle, Rod-
lofiterhuben, Sandhof, Stadtfelde i Vogelsang
(3070 kom, r. 1578, a 4347 dusz r. 1868); 8)
Mątwy (540 kom. r. 1878, a 927 dusz r. 1868);
9) Notzendorf (327 kom. r. 1878, a 778 dusz
r. 1868); 10 Thiergart (460 kom. r. 1878, a

_909 dusz r. 1868); 11) Pogorzała wś (727
kom. r. 1878, a 1195 dusz r. 1868). Do deka-
natu sztumskiego należą 2 parafie: Dąbrówka
niemieckai Pozylia. Do dekanatu nowodwor-
skiego (Tiegenhof): Boręty, Fiirstenwerder
Ladekopp, Lichnowy, Marynowy, Nowa cer-  
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kiew, Nytych, Schóneberg, Tannsee i Tiegen-
hagen. Ewangelicy mają w pow. 26 parafij:
1) Stare pole (660 dusz r. 1868), 2) Altmiin-
sterberg (2238), 8) Baarenhof (1722), 4) Borę-
ty (308), 5) Fiszewo (1136), 6) Gnojewo
(196), 7) Kaczynos (833), 8) Kończewice (445),
9) Ladekopp (920), 10) Lasowice (644), 11)
Lichnowy (728), 12) Marynowy (584); 13)
Malbork, do którego przyłączone są następ.
osady: Backermiihle, Dammfelde, Hoppenbruch,
zamek Kałdowo, przedm. Kałdowo, Landmiih-
le, Liebenthal, Lindenwald, Rodlofferhuben,
Sandhof, Stadtfelde, Vogelsang (5997); 14) No-
wa cerkiew (402), 15) Nytych (1697), 16) Pal-
czewo (229), 17) Pręgnowo (1387), 18) Schad-
walde (676), 19) Schóneberg (856), 20) Stale-
wo (1290), 21) Tannsee (540), 22) Thiens-
dorf (3206), 23). Nowydwór (4197), 24) Tie-
genort (2802), 25) Pogorzała wieś (555), 26)
Lichtfelde (699). Szkoły ewang. znajdowały
się 1868 r. w 87 miejscach; katol. w 25; sy-
multanne w 3. Stacyj pocztowych liczono 14,
obecnie będzie ich pewnie więcej. (Ob. Stati-
stische Mittheilungen iiber den Regierungsbe-
zirk Danzig, v. Oelrichs, Danzig 1863; i Topo-
grafisch-statistisches Handbuch fiir den Reg.
Bezirk Danzig, herausg, von d. Kónigl. Regie-
rung (Danzig. 1869). W koścu jeszcze kilka
słów o przebiegu kolonizacyi pow. malborskie-
go za cząsów krzyżackich. Za rządów w. mi-
strza Karola Beffardt v. Trier (1812—1324)
wystawił nadkomtur Werner v. Orselen na-
stępujące przywileje lokacyjne: dla Nytyckiej
wsi r. 1816, dla Lisewa 1317, dla Mirowa i
Tannsee 1318 r. R 1821 zostały założone na-
stęp. wsie: Boręty, Lichnowy, Lichnówki, Lin-
denowo, Mielenz, Sojanowo, Marynowy, Rue-
kenau; za rządów w. mistrza Wernera v., Orse-
len (1325—30) zostały wystawione przywileje
dla Petershagen i Staregopola; za czasów Lu-
thra v. Braunschweig (1331—1385): Schoene-
berg i Schoensee; Dytryk v. Altenburg (1335
—1341) założył Kończewice, Gnojewo, Alt-
weichsel (1838), Pogorzałą wieś i Szenwezę
(1340); Ludwik Kónig (1341—1346): Lade-
kopp (1341), Reichfelde i Baerwalde (1342),
Palczewo i Bystrze (1344), Tugę (1345); Tus-
mer v. Arfberg (1346—1851): Schoenhorst i
Orłowo (1349), Thiergart, Pręgnowo, Lasowi-
ce (1350), Nową cerkiew, Halbstadt i Dębinę
(13851); Winryk v. Kniprode (1351—1382):
Schadewalde (1352), Neumuensterberg i Fuer-
stenwerder (1352), Parchowo i' Rozengart
(1358), Nidowo (1356), Kaczynos (1367),
Brodsack (1381); Konrad Zólner wreszcie
(1882—1390) Mątwy. (Ob. Gresch. d. Kreises
Marienburg von Kckardt. 1868, str. 19), Por.
Kłosy z roku 1882, Tygodnik Powszechny
z 1884. Kś, Frydrychowicz,
Malbork 1.) niem. Makhlborg al, Marienburg,



folw., pow. kartuski, st, p. Stężyca, należy do

stężyckich dóbr ryc. 2.) M., niem. Afarien-

burg, zamek krzyżacki w pow. wałeckim, stał

w pobliżu wsi Marcinkowa, ale r. 1629 zbu-

rzyli go Szwedzi, tak że dziś tylko gruzy tam

pozostały. Kś. Fr.

Malcanów 1.) wś, pow. nowomiński, gm. i

par. Wiązowna. W 1827 r. 8 dm., 42 mk.;

wchodziła w skład dóbr Duchnów (ob.). 2.) M.,

awuls dóbr Domaszewnica w pow. łukowskim.

Malce, zaśc., gm. czereska, pow. dzisieński,
3 okr. adm., o 32 w. od Dzisny, 4 dm., 38 mk.,
30 prawosł., 8 katol. (1866).
Malce 1.) grupa domów w Baszni górnej,

pow. cieszanowski. 2.) M., część Kamionki

wołoskiej (ob.).
Malcekuke (dok.), ob. Melzak.
Malcher, młyn do wsi Wojciechowa, pow.

olesiński (Knie).
Malchikul, ob. Machicuc.

Malchin, jez., przez rzekę Pianę (Peene)

łączy się z jez. Kumerow i również jak ono

„leżało na granicy Czerezpienian od Warna-
bów i Dolenczanów*.
Malchow al. Malechow, Malchowe, wś na Po-

morzu pod Sławnem. R. 1274 d. 8 sierpnia

nadaje Wisław, książę na Rugii, klasztorowi

bukowskiemu połowę wsi Malchowa; w Buko-

wie siedzieli podówczas cystersi. Ob. Perlbach

P. U. B, str. 220. R. 1285 d. 15 maja daje

rycerz Detlews de Sleten drugą połowę Mal-

chowa cystersom w Bukowie (str. 359). Roku
1287 d. 22 kwietnia zawiera książę Mestwin

z bisk. Hermanem z Kamienia przymierze i

przyrzeka mu wspierać go przeciwko każdemu

nieprzyjacielowi. Acta... in villa Malechow

apud fluvium qui Wtra wlgariter appellatur

(niem. Grabow, nad którą to rzeką M. leży).

R. 1295 rościł sobie prawo do tej wsi Zimerus

Dummeradevitz; ale Przemysław przyznał ją
cystersom (str. 4/1). Kś. Fr.
Malchow, ob. Kołpóźskie jez.
Malchowa, las w płn. stronie Majdanu,

pow. kałuski, na lew. brz. Łukwi. Szczyt 648
m. npm. Na płd. od M. leży Kośmiczara,
Malchowo (dok,), ob. Ma/tschawe.
Malchowy, ob. Jalkowy.
Malcici (dok.), ob. Małisch.
Malcin, zamiast Amalcin albo Amelin, ob.

Kossewo.

Malcow, węg. Malczo, wś w hr. szaryskiem

(Węg.), kościół katol. filialny i gr.-katol. pa-
M.rafialny, 710 mk. H.

Malcowizna, wś, ob. Jadów, pow. nowo-

miński.

Malcówka 1.) wś, pow. kaliski, gm. Ce-

ków, par. Kosmów, odl. od Kalisza w. 17; ob.
Kosmów 2.) M., wś włośc., pow. iłżecki, gm.

i par. Mirzec, odl. 14 w. od Iłży, ma 20 dm.,

200 mk., 378 mr. obszaru,  
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Malcsa (węg.), ob. Malczyce.
Malcy al. Amelin, ob. Czajki,
Malcey,'ob. Obczuka.
Malcz, mko, ob. Malecz.
Malcza, ob. Malczyce,
Malczaw (dok.), ob. Malischawe.
Malczew 1.) pow. brzeziński, ob. Małczew,

2.) M., ob. Małczów.
Malczewo, dom., pow. gnieźnieński, par.

Jarząbkowo (Łaski, Lib. ben. I, 25, 328); 3120
mr. rozl., 2 miejsc.: a) M., dom.; b) Drachów-
ko, osada; 15 dm:, 211 mk., wszyscy katolicy;

104 analf. Poczta i tel. w Witkowie o 7 kil.,

st, kol, żel. w Czerniejewie o;7 kil., w Gnieźnie

o 18 kil. Niegdyś własność Bolesława Poniń-

skiego. M. St.

Malczkow (niem.), wś, pow słupski. Roku

1430 d. 30 listop. kupił ją klasztor kartuski

od dwóch mieszczan (Woldach i Hermann Ru-

tingh) za 629 grzywien; ale już r. 1445 sprze-
dał ją klasztor dalej. Kś. Fr.

Malezo, ob. Jfalcow.

Malczów, Malczew, wś i folw., pow. radom
ski, gm. Gębarzów, par. Radom, W 1827 r.

26 dm,, 172 mk.; obecnie 28 dm., 250 mk.,

660 mr. ziemi dwors., 360 mr. włośce, W XV

w. dziedzictwo Michała h. Tarnawa, 12 łanów

kmiecych, karczma, 4 zagrodników, folwark.

(Dług. I, 307). Według Tow. Kred. Ziems.

folw. M. z wsią M, i Janopol rozl. mr. 702:

grunta orne mr. 439, łąk mr. 40, pastwisk mr.

50, lasu mr. 152, nieuż. i place mr. 22, bud,

mur. 7, z drzewa 17, wiatrak, pokłady torfu.

Wś M. os. 27, z grun. mr. 360; wś Janopol

os, 8, z grun. mr, 85. Br. Ch.

Malczoweć, mylnie Mależowce, wś, pow.

lityński, na pograniczu mohylowskiego, 0 58

w. od Lityna, o l w. od rz. Murachwy, gm.

Meżyrów, par. Mańkowce. Ma 95 dm., 188

mk., 884 dzies. ziemi włośc., 603 dwors., 53

cerkiewnej. Cerkiew pod wez. ś, Paraski. M,

należały do ststwa barskiego, trzymał je 1616

r. w dożywociu Jan Goślicki, rotmistrz Króla

JM., z nadania przez króla Stefana. R. 1770

posesorem był Piotr Zbrożek i Maryanna z Gi-

życkich za opłatą kwarty 821 zł. 23 gr. W o-

statnich czasach należały do Witosławskich,

dziś do Nawrockich. Dr. M.

Malezowiecka słobódka, pow. lityński,

par. Mańkowce.
Malczyce 1.) Wielkie, rus. Malczyci, wś

w pow. gródeckim, 12 kil. na płn. wsch. od

Gródka, 9 kil. na płd. od sądu powiat. w Jano-

wie, 4 kil. na płn. zach, od urzędu poczt., sta

cyi kolej, i telegr. w Mszanie koło Bartatowa.

Na płn. leży Porzócze Janowskie, na płn. wsch,

Jamelnia, na wsch. Wroców i Zbyska (grupa

domów należąca do Mszany), na płd. Mszanai

Załuże, na zach, Strona, na płd. zach, Wielko-

pole. Płn, wsch, część obszaru przepływa Wes



0.7 MI

reszyca, Wchodzi ona tutaj z Porzócza Janow-
skiego, płynie na płd. a zasilona z obu boków
pomniejszemi strugami, tworzy w całym za-

_ kątku płd, wsch. rozległe moczary, tak zwane
(-_ Ługi (281 m.), a w końcu rozlewa się w staw

Malczycki. Staw ten ciągnie się wzdłuż całej
granicy płd. na przestrzeni 41/, kil. Węższy
na wsch., rozszerza się ku zach. do //, kil., a
na krańcu zach. zwęża się znowu i przypiera
do granicy Strony. Na 11/, kil. przed tą gra-
nicą wypływa już Wereszyca ze stawu i pły-
nie na zach. wzdłuż granicy Załuża. Od wsch.
strony wpada do stawu tak zw. Stara Rzóka,
płynąca z Wrocowa od płn. wsch. Zabudowa-
nia wiejskie leżą na zach., tuż nad stawem, im
dalej ku wsch. tem bardziej oddalają się od
stawu i ciągną się szeregiem na płn. wsch. ku
Wereszycy. Płn. zach. część wyżej wzniesio-
„na ma szczyt Średni horb 311 m. wys. Własn.
więk. ma roli or. 221, łąk i ogr. 460, pastw.
36, lasu 72 mr.; własn. mniej, roli or. 1030,
łąkiogr, 524, past. 310 mr. W r. 1880 było
1544 mk. w gm., 40 na obsz. dwor. (obrz. gr.-
katol., 45 rzym.-kat.), Par. rzym.-kat. w Po-
„witnie, gr.-kat. w miejscu, dek. gródecki, ar-
chidyec. lwowska, Do parafii należy Załuże.
We wsi jest cerkiew pod wez. św. Dymitra.
W r. 1407 odstąpił Władysław Jagiełło Waś-
kowi Moszence (albo z Moszenki) w M. spust
rzeki i całą przestrzeń w skutek tego spustu
lub zalewów rzeki zatapianą, wymawiając so-
„bie tylko tyle, aby Waśko w królewszczyźnie
Zalesie swym kosztem staw wybrał i zapuścił,
(Stadnicki, Ziemia Lwowska w XIV iXV w.
w Bibl. Warsz. 1863, t. III, str. 61; A. 6. Z.
III, 158; Archiwum Bernardyńskie 0. t. 333,
str. 222 i T. t. 16, str. 19). Pierwszy ten
przywilej, oznaczający także granicę stawu
malczyckiego, powiada wyraźnie, iż linia gra-
niczna poczynać się będzie od łąk rzeczonego
Waśka aż do Izbisk, a stamtąd extremo meri-
©ae Wrocowsciensis usque ad prata dicta Po-
mienne et Wrocowskie, et etiam ad ejus prata
Porzeczki nuncupata. A nie zapominajmy, że
Waśko Moszenko był Rusinem i że pierwotny
przywilej nadawczy do niego w języku ruskim.

 

 

był wystosowany. Jeżeli mimo to nazwy miej--
scowości są przeważnie polskie, dowodzi to, że
M. wtedy już oddawna Małopolaninami po
wielkiej części były zaludnione. (Stadnicki 1.
c. str. 47). Później i już przed r. 1428 daro-
wał król zapewne rzeczonemu Moszence całą
wieś M., w której tenże już w pomienionym
roku jako dziedzic kościół parafialny wybu-
dował i wyposażył. Po śmierci Waśka Mo-
szenki poszły M. kilkakrotnie w podziały mię-
dzy jego potomków. W r. 1442 rozkazuje.
Władysław Warneńczyk Piotrowi Odrowążo-
wi ze Sprowy, wojew. lwowskiemu i staroście
generalnemu ruskiemu, aby arcybiskupstwu
lwowskiemu przywrócił jez. malczyckie, na-|
dane arcybiskupowi przez Władysława Ja-
giełłę, a zabrane nieprawnie przez zmarłego
Piotrowego brata Rafała. (A. G. Z. II, 117);
w r. 1445 widzimy właścicielami jednej połowy
M. Hryćka i Jerzego, drugiej połowy Fiedor-
ka i Waśka Moszonczyców. W r. 1447 prze-
noszą Fiedorko i Fiedko, właściciele M., tę
wieś na prawo niemieckie, poruczają powtórne
jej osiedlenie na tem prawie Jakóbowi i Stani-
sławowi de Zołecz Orzechowskim i nadają im
w tej wsi wójtostwo dziedziczne (A, Gr. Z. II,
127). Nazwy kmieciów miejscowościi powin-
ności w tym dokumencie są polskie, W roku
1451 Jan Gołąbek z Zimnej wody sędzia, i
Bciborz z Wiszni podsędek, ziemscy lwowscy,
poświadczają dział dóbr, który stanął między
Fiedorkiem i synowcem jego Fiedkiem, dzie-
dzicami z Malczyce (A. G. Z. II, 135). W r.
1455 Secibor z Wiszni sędzia i Jan z Wysokie-
go podsędek, ziemscy lwowscy, poświadczają,
że Fiedorko z M. część swoją tej wsi i wójto-
stwo w niej położone sprzedał na wieczystą
własność Grzegorzowi z Sanoka, arcyb. lwow-
skiemu (ib. II, 142). W r.1569 stwierdza Zy-
gmunt August, że wieś M. należy do kapituły
lwowskiej obrz. łac. i każe ją wprowadzić tak-
że w posiadanie stawu wM. (tamże; O, t. 41
str. 737). D 27 paźdz. 1759 r. umarła w M.
Konstancyą z Ozartoryskich Poniatowska, ma-
tka Stan. Augusta. Wyrabiano tu w XVIII w.
piwo. 2.) M. Małe, ob. Stronna, Lu. Dz.

KONIEC TOMU PIĄTEGO.
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